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EDITORIAL 
 

Primul Rãzboi Mondial, conflictul care a marcat sfârşitul ,,La Belle 
Époque” şi a adus cu sine moartea a peste zece milioane de oameni, drame şi 
suferinţe resimţite pânã în zilele noastre, reprezintã astãzi miza unui imens şantier 
istoriografic, cercetãtori din lumea întreagã aplecându-se asupra studierii şi 
analizãrii resorturilor care au dus la izbucnirea acestui conflict, asupra desfãşurãrii 
şi consecinţelor acestuia, iar mai nou asupra impactului pe care acesta l-a avut 
asupra societãţii, în general, şi indivizilor, în particular. O serie de publicaţii 
periodice, volume colective, dicţionare, instrumente de lucru şi baze de date (lista 
lor este mult prea lungã pentru a fi pomenite), au fost lansate în mediul academic, 
rechestionând, astfel, dosarul Marelui Rãzboi. 

Conferinţe, simpozioane, expoziţii dedicate Marelui Rãzboi au fost şi sunt 
organizate în toatã lumea pentru a marca secolul scurs de la izbucnirea conflictului. 
Sebeşul, micul nostru burg din inima Transilvaniei, a gãzduit, pânã la ora actualã, 
trei manifestãri ştiinţifice, importante, dedicate acestui subiect: conferinţa ,,100 de 
ani de la declanşarea Primului Rãzboi Mondial. Contribuţia sebeşenilor la rãzboi şi 
Marea Unire” (5 decembrie 2014), Colocviile ,,Vasile Moga”, ediţia a II-a: ,,Quo 
vadis Europa? Primul Rãzboi Mondial: istorie, culturã, mentalitãţi (1914-1918)” 
(11-13 decembrie 2015) şi ediţia a III-a: ,,Românii în anii Marelui Rãzboi (1914-
1919). Experienţã şi memorie” (26 noiembrie 2016); manifestãri importante atât 
prin numãrul participanţilor, cercetãtori şi istorici consacraţi, cât mai ales prin 
rezultate, materializate într-un volum colectiv (Sebeş, timp regãsit. Lucrãrile Conferinţei 
,,100 de ani de la declanşarea Primului Rãzboi Mondial. Contribuţia sebeşenilor la rãzboi şi 
Marea Unire”, coordonat de Rodica Groza) şi un numãr special al anuarului nostru. 

Cel de-al treilea numãr al anuarului ,,Astra Sabesiensis” impune publicaţia 
noastrã ca singura publicaţie din mediul ştiinţific românesc care îşi dedicã douã 
ediţii consecutive istoriei Primului Rãzboi Mondial şi Marii Uniri. Studiile publicate 
abordeazã tematici din cele mai diverse, de la istoria militarã, la cea economicã, de 
la chestiunile diplomatice, la cele naţional-politice, de la imaginea rãzboiului 
reflectatã în presa vremii, la memorialisticã. Toate acestea ilustreazã vastul teren pe 
care îl oferã cercetarea istoriei Primului Rãzboi Mondial şi Marii Uniri care, contrar 
opiniei unor ,,distinşi” cercetãtori, ascunde, încã, multe faţete şi episoade 
necunoscute, ce aşteaptã sã fie descoperite şi valorificate. Prin cele 14 studii, care se 
remarcã prin claritatea textului, prin stilul personal, prin analizarea şi interpretarea 
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în profunzime a informaţiilor documentare, sunt fie lansate noi piste de cercetare, 
fie completate sau rechestionate cercetãri mai vechi. 

Nu puteam încheia acest cuvânt introductiv, fãrã a ne exprima gratitudinea 
faţã de autorii studiilor şi recenziilor redate în acest numãr, care au rãspuns cu 
promptitudine şi seriozitate invitaţiei noastre, faţã de membrii colegiului ştiinţific 
care s-au îngrijit de calitatea materialelor publicate, precum şi faţã de membrii 
colegiului de redacţie care au pregãtit cu mult profesionalism acest numãr. 

Gândul nostru cel bun şi sentimentele de recunoştinţã se îndreaptã spre 
Primãria Municipiului Sebeş care, în buna tradiţie a mecenatului, prin sprijinul 
financiar oferit, în cadrul programului anual pentru acordarea de finanţãri 
nerambursabile persoanelor fizice sau juridice fãrã scop patrimonial, pe anul 2017, 
a fãcut posibilã apariţia acestui numãr al anuarului nostru şi continuarea proiectului 
,,Astra Sabesiensis”. 

Nu în ultimul rând, aducem calde mulţumiri editurii Argonaut, Cluj-
Napoca, precum şi colectivului format în jurul acesteia, pentru disponibilitatea şi 
profesionalismul dovedit pe parcursul colaborãrii noastre editoriale. 

În încheiere, ne exprimãm convingerea cã acest al treilea numãr al 
anuarului ,,Astra Sabesiensis” va trezi interesul comunitãţii academice, iar 
materialele publicate vor constitui puncte de reper în elaborarea viitoarelor 
cercetãri dedicate istoriei Primului Rãzboi Mondial şi Marii Uniri. Excelsior! 

 
Drd. Mihai-Octavian Groza 

Preşedintele Despãrţãmântului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş 
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CADRILATERUL ÎN RELAŢIILE 
ROMÂNO-BULGARE (1913-1916) 

 
Dr. Daniel Cain 

Academia Românã, Institutul de Studii Sud-Est Europene Bucureşti 
 
Este greu de înţeles desconsiderarea şi dezinteresul pe care istoriografia 

româneascã a Marelui Rãzboi le aratã raporturilor dintre Vechiul Regat şi Bulgaria. 
În ceea ce priveşte campania româneascã, nu doar începutul dezastrului 
(Turtucaia), ci şi izbãvirea (armistiţiul de la Salonic) au venit dinspre sudul Dunãrii. 
Istoricii români au cãpãtat uşurinţa de a acorda atenţie doar victoriilor, trecând cu 
vederea înfrângerile. Turtucaia nu este o excepţie. 1  Cea mai bunã dovadã o 
reprezintã absenţa oficialilor români de la festivitãţile organizate de autoritãţile 
bulgare în ultimii ani pe câmpul de luptã de la Turtucaia, locul celui mai mare 
dezastru militar suferit de armata românã în Primul Rãzboi Mondial. În acelaşi 
timp, aceastã bãtãlie reprezintã cel mai mare succes obţinut de armata bulgarã în 
timpul primei conflagraţii mondiale. Deşi facile, douã sunt explicaţiile des întâlnite 
pentru a ilustra ceea ce s-a întâmplat în toamna anului 1916 pe frontul dobrogean: 
lipsa de recunoştinţã a bulgarilor şi lipsa de reacţie a trupelor ruseşti.2 Se ignorã 
faptul cã, pentru bulgarul de rând, intervenţia militarã a României în cel de-al 
doilea rãzboi balcanic a şters cu buretele amintirea campaniei din 1877-1878. În 
ceea ce priveşte cooperarea militarã româno-rusã din primele sãptãmâni ale 
campaniei din Dobrogea, lucrurile sunt mult mai nuanţate, necesitând un studiu 
separat. Deşi în perioada interbelicã autoritãţile bulgare au publicat o serie 
importantã de documente diplomatice şi militare din perioada 1914-1918, acestea 
rãmân practic inaccesibile istoricilor români, din cauza barierei lingvistice. În plus, 
arhivele bulgare de la Sofia şi Veliko Târnovo conţin informaţii extrem de utile 
pentru a înţelege cum a fost posibil dezastrul de la Turtucaia. De asemenea, ele pot 
lãmuri una din micile controverse din istoriografia româneascã şi bulgarã: cine este 
vinovat pentru declanşarea ostilitãţilor pe frontul din Dobrogea? 

                                                           
1 Din considerente ideologice, bãtãlia de la Turtucaia abia este menţionatã în volumul publicat de 
Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion N. Oprea, Paul Oprescu, România în Primul 
Rãzboi Mondial, Bucureşti, Editura Militarã, 1979, p. 161. 
2 Vezi, spre exemplu: Dan Fãlcan, „Un an ca leii”, în Historia Special, an VI, numãr 19, iunie 2017, p. 
12.  
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În iulie 1913, România decide sã-şi trimitã armata peste Dunãre, pentru a 
pune capãt celui de-al doilea rãzboi balcanic. În scurt timp, trupele române ajung 
aproape de Sofia, fãrã a întâlni vreo împotrivire din partea armatei bulgare, 
imobilizatã la graniţa cu Serbia şi Grecia. Este practic o plimbare militarã printr-o 
ţarã lipsitã de apãrare: „Nefericita Bulgarie! Satele sunt pustii de voinici. Trupele române cad 
asupra satelor, ca lãcustele”.3 Au existat destule voci care au recunoscut cã alta ar fi fost 
soarta acestei campanii militare dacã „bulgarii nu ar fi fost încolţiţi din toate pãrţile”. 
Maiorul Dabija, ataşat militar la Sofia, spune lucrurilor pe nume: „Armata românã 
intrase în rãzboi nu destul de bine pregãtitã, alimentarea s-a fãcut foarte greu, serviciile sanitare 
au funcţionat foarte slab, aşa cã atunci când a survenit holera, toatã lumea şi-a pierdut capul, 
mulţi ofiţeri şi soldaţi au murit de holerã”.4 Apariţia holerei nu a reprezentat „un simplu 
incident”, ci trebuie consideratã „o simbolicã încununare” a unor „decenii de uşurinţã, de 
neglijenţã şi de incapacitate în guvernarea ţãrii”. 5  Numãrul surprinzãtor de mare al 
victimelor înregistrate în timpul acestei scurte campanii militare, lipsitã de ciocniri 
pe câmpul de luptã, prevesteşte ravagiile pe care tifosul exantematic le va face în 
timpul retragerii în Moldova.6 

În vara lui 1913, prins între douã fronturi, guvernul bulgar adoptã aceeaşi 
politicã pe care o vor adopta şi cabinetele române în primãvara lui 1918: 
conservarea statalitãţii, chiar cu preţul unor pierderi teritoriale semnificative, în 
aşteptarea unor vremuri mai bune sau chiar a unui miracol. În schimbul participãrii 
sale la cel de-al doilea rãzboi balcanic, România primeşte Dobrogea de Sud, 
invocând nevoia unei graniţe strategice cu Bulgaria.7 Populaţia noii provincii este 
estimatã la aproape 300.000 de locuitori, în special turci şi bulgari.8 Chiar dacã 
românii reprezintã doar 5% din populaţia noului teritoriu, existã destul optimism 
în cercurile politice de la Bucureşti cã aceastã regiune va fi integratã cu succes în 
Regatul Român. Modul în care Dobrogea de Nord a fost colonizatã dupã 1878 le 
dã încredere autoritãţilor române în reuşita misiunii lor. Prin urmare, se opteazã 

                                                           
3 Însemnare din jurnalul sergentului George Topîrceanu, din 30 iulie 1913. Pentru detalii, vezi 
George Topîrceanu, Scrieri alese, volum II, ediţie îngrijitã de Al. Sãndulescu, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1971, p. 273. 
4 Biblioteca Academiei Române, Secţia Manuscrise, A 1710, General G. A. Dabija, Amintiri din cariera 
militarã, 1893-1920. Oameni, tipuri, obiceiuri, nãravuri şi sisteme de altã datã, p. 355. 
5 Constantin Argetoianu, Memorii pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, ediţia a II-a, volum 
I-II, îngrijit de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Machiavelli, 2008, p. 227. 
6 Potrivit datelor publicate de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, 2.705 de militari români şi-au 
pierdut viaţa în timpul campaniei din Bulgaria, din vara lui 1913. Pentru detalii, vezi 
https://once.mapn.ro/pages/view/95, accesat la 10 Septembrie 2017. 
7 Vezi, în acest sens: Ministère des Affaires Etrangères, Le Traité de Paix de Bucarest du 28 juillet (10 
août) 1913, précédé des Protocoles de la Conférence, Bucarest, Imprimerie de l’Etat, 1913. 
8 George Georgescu, Judeţul Caliacra din punct de vedere administrativ, financiar, economic, social şi cultural, 
Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1915, p. 3; Ion N. Cãmãrãşescu, Durostorul. 
Expunerea situaţiunei judeţului la 1 decembrie 1914, Bucureşti, Tipografia Ion C. Vãcãrescu, 1915, p. 20. 

https://once.mapn.ro/pages/view/95
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pentru un regim excepţional al noului teritoriu românesc: privarea noilor cetãţeni 
români de a-şi alege parlamentarii şi primarii, interdicţia de a cumpãra proprietãţi în 
restul regatului. Acest fapt stârneşte nemulţumirea deputatului dobrogean Ioan N. 
Roman, care a militat mult timp pentru ridicarea regimului excepţional din 
Dobrogea de Nord: „Credinţa mea este cã mai curând vom atrage elementele strãine din noul 
teritoriu, asimilându-le şi fãcându-le sã beneficieze de dreptul comun, decât ţinându-le sub un 
regim special, sub dispoziţiuni excepţionale de lege”.9 Intrat în opoziţie, fostul ministru 
Take Ionescu îi va reproşa guvernului liberal faptul cã, în organizarea noului 
teritoriu, s-a inspirat prea mult dupã modelul Dobrogei de Nord: „E o foarte mare 
deosebire între anexarea de la 1878 şi cea de astãzi. La 1878 noi anexam o provincie turceascã, 
anexam o populaţie foarte rarã, un amestec de oameni care nu trãise niciodatã din viaţa liberã, 
cãci îi luam de la turci. Mai aveam şi un avantaj: erau mulţi români printre dânşii. Astãzi noi 
primim o bucatã de pãmânt a cãrei populaţie a avut viaţã constituţionalã timp de 30 ani de zile, 
mai mult sau mai puţin sofisticatã, viaţã constituţionalã de orient, dar totuşi viaţã constituţionalã. 
Din aceastã populaţie, 140.000 suflete, cum spune chiar statistica noastrã, sunt bulgari, care au 
fost stãpâni politici pe întreg teritoriul acesta. Acolo ei au trãit o viaţã constituţionalã de 30 ani de 
zile, viaţa unui Stat care în ultimul timp a fost într-o vrãjmãşie acutã cu Statul cãruia ei azi 
aparţin. O asimilare completã absolutã, de la început, n-aş fi îndrãznit s-o propun nici eu şi cred 
cã guvernul a fãcut foarte bine cã n-a propus-o. Nu se poate. Trebuie o scurtã perioadã de 
încercare în care şi noi sã cunoaştem mai bine pe noii noştri cetãţeni şi noii noştri cetãţeni sã 
cunoascã mai bine ţara cãreia îi aparţin, sã se împace mai lesne cu ideea cã de astãzi înainte vor fi 
români, nu din punctul de vedere etnic-asta nu le cer-dar români din punctul de vedere politic, şi cã 
vor da nu numai o supunere oarbã şi pasivã, dar şi o supunere conştientã noii suveranitãţi [...] 
Am anexat, pentru cã era o trebuinţã a Statului român, şi pentru cã vecinii noştri n-au avut 
destulã minte sã priceapã ceasul în care puteau sã stea de vorbã cu noi, pentru ca anexarea sã se 
facã prieteneşte, fãrã ca armata românã sã meargã sub zidurile Sofiei. Dar am anexat cu gândul 
cã pe aceia pe care i-am rupt din patria lor, oricât de neînsemnaţi ar fi ei la numãr, sã fim pentru 
dânşii, nu oameni de aceeaşi rasã, cãci nu suntem, dar oameni care, prin justiţia noastrã, prin 
toleranţa noastrã, prin civilizaţia noastrã, sã fim superiori foştilor lor suverani, care i-au guvernat, 
şi cel puţin când îşi vor zice: am rãmas bulgari în suflet, dar fiindcã nu ne-a fost soarta sã 
rãmânem supuşi bulgari, tot e bine sã fim supuşi români, cãci bulgari fiind, nicãieri nu se poate 
trãi mai bine decât sub sceptrul României”.10 

Legea privind organizarea Dobrogei Noi este votatã, în procedurã de 
urgenţã, în primãvara anului 1914, fãrã o dezbatere parlamentarã serioasã. Douã 
sunt principiile fundamentale ale acestei legislaţii speciale: „1) stabilire a unei prime 
întocmiri administrative chematã sã înceapã şi sã prepare desãvârşita unificare administrativã a 
acestor ţinuturi cu întregul Regat cu care sunt pentru totdeauna legate; 2) asigurarea unei 

                                                           
9 Desbaterile Adunãrii Deputaţilor, Sesiunea ordinarã 1914, numãr 31/1 aprilie 1914, şedinţa din 28 
martie 1914, p. 408. 
10 Ibidem, Sesiunea ordinarã 1914, numãr 30/29 martie 1914, şedinţa din 27 martie 1914, p. 400, 404. 
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dezvoltãri locale liniştitã, atât de necesarã dupã lungile zdruncinãri ale rãzboiului balcanic”.11 
Guvernul Brãtianu este chiar învinuit de cãtre opoziţie cã urmãreşte asimilarea 
populaţiei din acest nou teritoriu într-un mod brutal, ceea ce nu avea cum sã atragã 
simpatia noilor cetãţeni români. Conservatorul Ion N. Lahovari îşi argumenteazã 
punctul de vedere: „D-lor, într-o provincie anexatã, şi care nu e populatã-sã nu ne facem 
iluzii-de oameni de acelaşi neam, de aceeaşi origine, de aceeaşi limbã cu noi, sunt douã elemente, ca 
în fiecare ţarã. Este un element care cu greu se va supune dominaţiei noastre, acel element însã e o 
minoritate, sunt oameni care se numesc intelectuali, care au participat, sub regimul de pânã azi, la 
viaţa publicã: profesorii, avocaţii, publiciştii, foştii deputaţi, foştii candidaţi, foştii primari şi 
funcţionari; evident este cã aceste elemente multã vreme au sã regrete starea de mai înainte. Şi eu 
nu le fac nici o imputare pentru aceastã stare sufleteascã, dar nici nu prea putem conta ca, cel 
puţin pentru o generaţiune, sã devinã sinceri, trup şi suflet, cum se zice, cetãţeni devotaţi ai patriei 
celei noi. O parte va fi poate mai puţin refractarã, sunt şi unii oameni cu mai puţinã tãrie de 
rezistenţã, dar mulţi vor rãmâne refractari, şi chiar dacã în fapte se vor supune legilor şi datoriilor 
cãtre patria cea nouã, dorul, regretele, aspiraţiunile lor vor fi în altã direcţie. Dar aceştia, d-lor, 
formeazã minoritatea. Majoritatea însã, plugarul, omul de la ţarã, omul care îşi vede de pâinea de 
toate zilele, omul care ţine la moşioara lui, micã sau mare, la petecul de pãmânt pe care-l cultivã, 
acela d-lor-şi aici este secretul într-adevãr al anexãrilor-acela, dacã nu-l vei ameninţa în interesele 
lui, dacã îi vei respecta cu scrupulozitate drepturile şi situaţiunea, dacã nu vei aduce, odatã cu 
schimbarea regimului politic, şi o perturbare economicã şi socialã, care sã zdruncine interesele celor 
mulţi, acela, d-lor, lesne se va împãca cu regimul cel nou. Acestuia dacã îi vei da o mai bunã şi o 
mai regulatã administraţie, dacã îi vei aduce prosperitate şi vei favoriza dezvoltarea intereselor sale 
materiale, dacã acela care va avea o prãvãlie de închiriat, o va închiria, sub dominaţia noastrã, cu 
1000 de lei, în loc de 500, sau dacã îşi va vinde mai scump grâul şi porumbul dupã deschiderea 
unei linii ferate, sau dupã construirea unei şosele, dacã vom dezvolta prosperitatea prin aportul 
bogãţiei noastre, dacã vom da din avuţia noastrã pentru înflorirea regiunei alipite nouã, foarte 
lesne masa populaţiunii se va împãca cu dominaţia noastrã, şi repede va dispare regretul stãrii de 
mai înainte. Spuneam cã, dupã cucerirea materialã bazatã şi sprijinitã numai pe forţã, va trebui 
sã vinã şi cealaltã cucerire, singura durabilã, acea a sufletelor”. Ori, din acest punct de 
vedere, Lahovari este îngrijorat de prevederile legii de organizare a noului teritoriu 
privitoare la dreptul de proprietate, care puteau sã deposedeze zeci de mii de 
familii de „pãmântul pe care îl au de zeci de ani”.12 Aceastã grabã a autoritãţilor de la 
Bucureşti va crea mari neplãceri populaţiei locale. Plecând de la premisa cã „în 
Bulgaria exista la data anexiunii Dobrogei Noi acelaşi regim turcesc în privinţa proprietãţii 
imobiliare pe care-l gãsise la 1878 în Dobrogea veche”, legiuitorii români i-au deposedat 
practic pe proprietarii din Cadrilater de bunurile imobiliare, considerând cã acestea 

                                                           
11 Desbaterile Senatului, Sesiunea ordinarã 1914, numãr 29/13 aprilie 1914, şedinţa din 30 martie, p. 
348. 
12 Ibidem, pp. 365-366. 
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sunt proprietatea statului, de la care puteau fi rãscumpãrate.13 Este o situaţie care 
va fi îndreptatã abia dupã Marele Rãzboi. O altã prevedere controversatã privea 
renunţarea la cetãţenia românã.14 Potrivit legii, locuitorii din Dobrogea Nouã, care 
deveneau automat cetãţeni români, trebuiau sã opteze, într-un interval de 12 luni, 
pentru acceptarea sau renunţarea la noua cetãţenie. Renunţarea la aceasta aducea 
obligativitatea vânzãrii proprietãţilor. Calitatea de cetãţean român urma sã fie 
stabilitã de cãtre o comisie, care trebuia sã întocmeascã listele cu noii cetãţeni ai 
Regatului României. Practic, aceastã comisie era obligatã sã examineze din oficiu 
situaţia tuturor locuitorilor din teritoriul anexat.15 Ministrul plenipotenţiar bulgar la 
Bucureşti, Simeon Radev, va considera cã aceastã legislaţie încãlca dreptul 
internaţional, deoarece chestiunea cetãţeniei locuitorilor din Dobrogea Nouã 
impunea negocieri cu partea bulgarã. Radev îi transmitea prim-ministrului Vasil 
Radoslavov cã este în interesul Sofiei ca aceastã chestiune sã rãmânã pendinte, 
„deoarece în acest fel vom avea mâinile dezlegate pentru a recunoaşte cetãţenia bulgarã a celor 
veniţi din Dobrogea, imediat cum intrã pe teritoriul nostru, fãrã nici un fel de formalitãţi: 
termenul fiind stabilit fãrã acordul nostru, pentru noi nu este valid”.16 Nu existã decât o 
statisticã parţialã a acelor locuitori din Dobrogea de Sud cãrora le-a fost 
recunoscutã noua cetãţenie. Astfel, în judeţul Caliacra (unul din cele douã judeţe 
ale Dobrogei de Sud) au fost acordate, în 1915, 34.295 de diplome de recunoaştere 
a cetãţeniei române. Din totalul acestor noi cetãţeni români, cei mai numeroşi erau 
etnicii turci (18.123), urmaţi de cei bulgari (15.722), de armeni (212), români (132), 
evrei (96), greci (9) şi sârbi (1). Diplomele de încetãţenire se înmânau doar 
bãrbaţilor, soţiile şi copii beneficiind automat de cetãţenia capului de familie.17 

În pofida optimismului afişat de oficialitãţile de la Bucureşti, teritoriul 
anexat de România în vara lui 1913 se va dovedi a fi o adevãratã bombã cu ceas. 
Existã, în primul rând, o dificultate a recrutãrii personalului administrativ, a cãrui 
activitate urma a fi îngreunatã de proasta infrastructurã rutierã şi de 
telecomunicaţii.18 

Nu doar din cauza sentimentelor minoritãţii bulgare, cât mai ales a stãrii de 
furie şi revanşã pe care campania româneascã o provoacã în societatea bulgarã: 

                                                           
13 Ion Cãmãrãşescu, Constantin Georgescu-Vâlcea, Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare din 
Dobrogea Nouã, Bucureşti, Editura Tipografiei Urbana, 1921, pp. 3-4. 
14 Desbaterile Senatului, Sesiunea ordinarã 1914, numãr 29/13 aprilie 1914, şedinţa din 30 martie, p. 
365. 
15 Ion Cãmãrãşescu, Constantin Georgescu-Vâlcea, Dreptul de proprietate, pp. 23-24; Monitorul Oficial, 
numãr 40, 24 mai/6 iunie 1914, pp. 1973-1976. 
16 Централен Държавен Архив, ф. 176к, оп. 3, а.е. 78, л.54./Tsentralen Durjaven Arhiv, f. 176k, 
op. 3, a. e. 78, l. 54.   
17  Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Ministerul de Justiţie, Direcţia juridicã, dosar 
70/1914, f. 2, 64 (în continuare S. A. N. I. C.). 
18 Ibidem, Fond Ministerul de Interne, dosar 17/1913, f. 49. 
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existã sentimentul cã, în vara lui 1913, România a privat Bulgaria de şansa de a 
culege roadele jertfelor sale de pe câmpul de luptã. În decursul urmãtorilor trei ani, 
în pofida asigurãrilor date de diplomaţi, resentimentele vor creşte exponenţial. Deşi 
redobândirea ţinuturilor macedonene reprezintã principalul scop al politicii 
autoritãţilor de la Sofia, chestiunea Dobrogei de Sud începe sã dobândeascã o 
importanţã tot mai mare în discursul revendicativ bulgar. Aşa se explicã ferocitatea 
primelor ciocniri dintre soldaţii bulgari şi cei români, din toamna lui 1916. Este de 
fapt un rãzboi care a fost amânat timp de trei ani; este rãzboiul care nu a putut 
avea loc în iulie 1913.  

Pentru a înţelege ceea ce s-a întâmplat în toamna lui 1916 pe frontul 
dobrogean, trebuie sã vedem care au fost consecinţele intervenţiei militare în cel 
de-al doilea rãzboi balcanic. În primul rând, putem vorbi de iluzia unei supremaţii 
în Balcani, aceea de a fi arbitrul acestei pãrţi a Europei. Pãrerea generalã este cã 
extinderea teritorialã obţinutã de România în vara anului 1913 este obţinutã din 
vrerea lui Dumnezeu „şi prin puterea armatei noastre”.19 Extinderea teritorialã spre sud 
este vãzutã ca un prim pas spre realizarea idealului naţional. Campania militarã din 
Bulgaria este perceputã drept „prima cãrãmidã la edificiul încrederii desãvârşite, a noastrã în 
noi”, a românilor aflaţi sub stãpânire strãinã „în forţa noastrã şi a lumii întregi în 
posibilitãţile noastre”.20 Se vorbeşte de mai multã încredere în propriile forţe şi în ceea 
ce poate aduce viitorul. Dacã pentru unii armata românã s-a prezentat „admirabil”, 
iar campania din Bulgaria reprezintã „o strãlucitã paginã de istorie militarã cu care s-ar 
putea fãli orice popor”, existã numeroase alte voci care atrag atenţia asupra faptului cã 
aceasta nu este „pregãtitã pentru victorie”.21 Clasa politicã este gãsitã rãspunzãtoare 
pentru insuficienta pregãtire a armatei române. Valoarea unei armate nu constã 
doar în milioanele cheltuite pentru înzestrarea sa, ci depinde în primul rând de 
organizarea ei. În spaţiul public apare un nou motiv de aprige dispute: cine a dat 
armatei române organizarea cu care ne lãudãm astãzi? Chiar dacã se doreşte a 
scoate „armata din discuţiile noastre pãtimaşe de partid”, 22  atât liberalii, cât şi 
conservatorii îşi asumã merite exclusive pentru „iluzia cã aveam o armatã”.23 Vina ar 
fi nu doar a politicienilor, ci şi a generalilor preocupaţi mai mult de disputele 
politice, decât de apãrarea „intereselor sacre ale armatei”.24 O realitate confirmatã, în 
timpul campaniei militare din Bulgaria, de prezenţa unor oameni politici pe lângã 

                                                           
19 G. Murgoci, Ţara Nouã. Dobrogea sudicã şi Deliormanul, Bucureşti, 1915, p. 5. 
20 Take Ionescu, Amintiri. Discursuri pentru România Mare, ediţie îngrijitã de Nicolae Şerban Tanaşoca, 
Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro, 2005, p. 174. 
21  Gheorghe Tãtãrescu, Mãrturii pentru istorie, ediţie îngrijitã de Sanda Tãtãrescu-Negropontes, 
Bucureşti, Editura Enciclopedicã, 1996, p. 2. 
22 Desbaterile Adunãrii Deputaţilor, Sesiunea ordinarã 1913-1914, numãr 13/10 ianuarie 1914, şedinţa 
din 18 decembrie 1913, p. 199. 
23 Constantin Argetoianu, Memorii pentru cei de mâine, p. 207.          
24 Viaţa Româneascã, an IX, numãr 1, ianuarie 1914, p. 114. 
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comandamentul unor divizii româneşti, încercând sã grupeze în jurul lor cât mai 
mulţi ofiţeri „pentru a stãpâni într-o zi armata”.25 Deloc întâmplãtor, conservatorul 
Constantin Argetoianu va considera campania militarã din Bulgaria drept „o mare 
nenorocire”, deoarece succesul facil nu a fãcut altceva decât sã confirme „obiceiurile 
noastre de a trata toate lucrurile cu uşurinţã”.26 Lipsitã de posibilitatea de a dobândi o 
experienţã realã pe câmpul de luptã, armata românã are neşansa de a deveni parte a 
unui discurs triumfalist. Gravele lipsuri constatate în timpul campaniei din Bulgaria 
sunt trecute cu vederea. Ceea ce intereseazã opinia publicã este costul plãtit pentru 
succesul obţinut. „Nu cunosc în istorie o împrejurare”, declarã Take Ionescu, în care 
cineva sã fi plãtit mai puţin decât a plãtit România pentru rezultatele obţinute prin 
Pacea de la Bucureşti.27 Prin urmare, dupã izbucnirea Marelui Rãzboi, este de 
înţeles strategia guvernanţilor români: repetarea tacticii din 1913, la o scarã mãritã.   

Criza din iulie 1914 provoacã nelinişte şi incertitudine de o parte şi de alta a 
Dunãrii. Cele douã guverne erau deja presate de rezolvarea unor chestiuni legate 
de noua graniţã dintre cele douã state. Nu este vorba doar de delimitarea frontierei 
terestre, ci şi de aspecte pur economice şi sociale, care vizeazã statutul populaţiei 
din noul teritoriu românesc. Vorbim aici de plata pensiilor, de încasarea 
impozitelor, de situaţia depozitelor bancare sau de acordarea unor despãgubiri 
pentru rechiziţiile fãcute de armata românã în timpul celui de-al doilea rãzboi 
balcanic. Finalizarea acestor acorduri bilaterale va fi amânatã din cauza Marelui 
Rãzboi. O serie de incidente de graniţã alimenteazã neîncrederea reciprocã. În 
perioada iunie-iulie 1914 mai multe persoane sunt ucise în cursul unor ciocniri 
între grãnicerii români şi cei bulgari. De vinã sunt neînţelegerile provocate de 
traseul încã nedefinitivat al graniţei terestre dintre cele douã state. Este declanşatã o 
virulentã campanie de presã, iar trupe sunt masate de o parte şi de alta a graniţei. 
Între Sofia şi Bucureşti se poartã o intensã corespondenţã diplomaticã. Se discutã 
despre formarea unei comisii mixte sau chiar a uneia internaţionale, pentru a 
ancheta cauzele şi împrejurãrile în care au avut loc aceste incidente. În cele din 
urmã, cele douã guverne decid sã acorde satisfacţia cerutã: pedepsirea celor 
vinovaţi şi acordarea de despãgubiri familiilor victimelor. Asasinatul de la Sarajevo 
obligã cele douã guverne sã punã capãt cât mai repede acestor incidente de 
frontierã.28 

                                                           
25 C. N. Hârjeu, Studii şi critice militare. Din învãţãmintele rãsboaelor din 1913 şi 1913-1918, volum I, 
Bucureşti, 1921, p. 44.  
26 Constantin Argetoianu, Memorii pentru cei de mâine, p. 206.          
27 Desbaterile Senatului, Sesiunea ordinarã 1913-1914, numãr 5/12 decembrie 1913, şedinţa din 5 
decembrie 1913, p. 54. 
28 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Fond 71/1914, E2, partea a II-a, volum 22, f. 127-167 (în 
continuare A. M. A. E.). 
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Sub spectrul unei Europe care se îndreaptã vijelios spre o confruntare 
militarã, cei doi şefi de guvern, Ion I. C. Brãtianu şi Vasil Radoslavov, trebuie sã 
facã faţã unei enorme presiuni diplomatice, exercitate de cele douã tabere aflate în 
disputã. Politica celor douã ţãri este identicã: adoptarea unei conduite care sã nu le 
expunã inutil şi care sã maximalizeze şansele de realizare a propriilor proiecte 
naţionale. Este testatã, fãrã prea mare succes şi entuziasm, posibilitatea unei alianţe 
sau a unei coordonãri a intrãrii celor douã ţãri în rãzboi. 29  În acest context, 
neîncrederea capãtã proporţii tot mai vizibile, în special dupã decizia Bulgariei de a 
se alãtura, din toamna lui 1915, Puterilor Centrale. Prin urmare, starea de spirit a 
populaţiei de la graniţa terestrã româno-bulgarã capteazã viul interes al autoritãţilor 
militare şi de poliţie. Sunt urmãrite atât dislocarea unor unitãţi militare în zonã, cât 
şi stadiul lucrãrilor de fortificare din preajma graniţei dobrogene. O atenţie 
deosebitã este acordatã monitorizãrii propagandei bulgare în rândul populaţiei din 
Cadrilater.30 Noi incidente de frontierã se înregistreazã în vara lui 1916, iar graniţa 
româno-bulgarã va rãmâne închisã mai mult timp. Ambii ataşaţi militari depun 
eforturi remarcabile pentru obţinerea de informaţii despre pregãtirile de rãzboi ale 
celor douã state.31 Extrem de activ este ataşatul militar bulgar, maiorul Samardjiev, 
care colaboreazã cu colegul sãu german şi cel austro-ungar. Rapoartele pãstrate în 
arhivele militare de la Veliko Târnovo confirmã calitatea informaţiilor obţinute de 
diplomaţii Puterilor Centrale.32 

În iulie 1916 devine evident cã intrarea României în rãzboi este mai 
aproape ca niciodatã. Condiţiile puse de Brãtianu sunt acceptate, în cele din urmã, 
de cãtre Antantã. Tentaţia pentru o Transilvanie slab apãratã de trupele austro-
ungare este mult prea puternicã, în condiţiile debutului promiţãtor al ofensivei 
Brusilov. Din cauza bãtãliei de la Verdun, Germania pare a nu avea trupe 
suplimentare, care sã fie trimise pe un nou front. Mai rãmâne pericolul bulgar. 
Douã sunt soluţiile pe care le vede şeful guvernului român. Prima, o ofensivã a 
trupelor aliate debarcate la Salonic, care sã ţinã blocatã armata bulgarã pe frontul 
macedonean. În al doilea rând, prezenţa unor trupe ruseşti în Dobrogea. 
Raţionamentul este simplu: bulgarii nu vor îndrãzni sã tragã asupra celor care i-au 
eliberat în 1877 de sub stãpânirea otomanã. Un raţionament oarecum împãrtãşit şi 
de comandantul trupelor ruseşti trimise în Dobrogea. Generalul Zaioncikovski 

                                                           
29 Pentru detalii, vezi: Daniel Cain, ,,Diplomaţi în vreme de rãzboi: Simeon Radev şi Gheorghe 
Derussi”, în volumul România şi statele vecine la începutul Primului Rãzboi Mondial. Viziuni, percepţii, 
interpretãri, coordonat de Flavius Solomon, Andrei Cuşco, Mihai-Ştefan Ceauşu, Iaşi, Editura 
Universitãţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2016, pp. 157-167. 
30  Vezi, spre exemplu: S. A. N. I. C., Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale, dosarele 132/1914, 
556/1914, 243/1915. 
31 A. M. A. E., Fond 71/1914, E2, partea a II-a, volum 22, f. 465-465. 
32 Vezi, spre exemplu: Държавен Военноисторически Архив, ф. 40, оп. 2, а. е. 238, л. 94-
98/Durjaven Voennoistoriceski Arhiv, f. 40, op. 2, a. e. 238, l. 94-98. 
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este suspicios faţã de trupele de voluntari sârbi aflate sub comanda sa. În primul 
rând, nu are încredere în capacitatea lor de luptã şi, în plus, se teme cã antipatia 
bulgaro-sârbã va fi mult mai puternicã decât afinitatea bulgaro-rusã. În condiţiile în 
care Antanta acceptã aceste condiţii, autoritãţile române îşi înfrâng temerea de a 
duce un rãzboi pe douã fronturi, pe o lungime totalã de 1500 de kilometri. Planul 
de rãzboi, celebra ipotezã Z, prevede ofensivã peste Carpaţi şi defensivã în 
Dobrogea. Ulterior, o ofensivã urma a fi declanşatã şi în Dobrogea. Trei sferturi 
din totalul trupelor române erau alocate ofensivei peste Carpaţi. Se dorea ca, la 
nord, armata românã sã ajungã, în 40 de zile, aproape de câmpia maghiarã. Spre 
sud, trupele române trebuiau sã ajungã, în cea de-a 30 zi a mobilizãrii, la Burgas.33 
Pare o campanie uşoarã, câştigatã de la bun început. Cel puţin acesta este 
sentimentul primelor 72 de ore dupã intrarea în rãzboi. Doar cã reuşita acestui plan 
depindea de douã mari necunoscute: 1) va fi posibilã coordonarea operaţiunilor 
militare dintre aliaţi şi 2) cum va reacţiona comandamentul inamic? Frontul 
românesc este terenul pentru prima colaborare militarã directã între Rusia şi aliaţii 
sãi. Ceea ce se întâmplã în Dobrogea în primele zile ale campaniei româneşti ne 
aratã o percepţie diferitã a ceea ce trebuie sã fie un rãzboi de coaliţie. Dupã 
aproape patru decenii, trupele române luptã, din nou, alãturi de ruşi, pe un câmp 
de luptã. Existã, însã, o anumitã reţinere, explicabilã prin modul în care ruşii s-au 
comportat faţã de aliatul lor în 1878.  

În condiţiile în care Brãtianu purta tratativele finale pentru intrarea 
României în rãzboi, comandamentele german, austro-ungar şi bulgar încep sã 
elaboreze, în iulie 1916, un plan de mãsuri pentru acest scenariu. Iniţial, se iau în 
calcul adoptarea unor mãsuri (precum mutarea unor trupe în apropierea graniţei cu 
România) prin care sã se exercite presiuni asupra lui Brãtianu, de a nu renunţa la 
neutralitatea ţãrii sale. Cu o lunã înainte de intrarea României în rãzboi, Puterile 
Centrale aveau deja aprobat un plan de mãsuri concrete pentru noul front. Pe 
scurt, se urmãrea atragerea cât mai multor forţe în Transilvania, o ofensivã energicã 
a trupelor bulgare în Dobrogea şi, în cele din urmã, trecerea Dunãrii şi avansarea 
spre Bucureşti.34 Detaliile concrete ale acestui plan au provocat destule discuţii 
între aliaţi. Şeful Statului Major bulgar, generalul Jostov, se împotriveşte ideii ca 
trupele bulgare sã forţeze trecerea Dunãrii şi sã ajungã cât mai repede la Bucureşti. 
Existã prea puţine trupe disponibile pentru o astfel de manevrã, iar pericolul unei 
ofensive româneşti în Dobrogea este mult prea mare. Jostov este reţinut nu doar în 
privinţa prezenţei unor divizii turceşti în Dobrogea, ci şi a posibilitãţii ca mareşalul 

                                                           
33 Comisia românã de istorie militarã, Proiecte şi planuri de operaţiuni ale Marelui Stat Major Român (pânã în 
anul 1916), Bucureşti, 1992, pp. 178-191. 
34 Detalii vezi în: Ministerul Apãrãrii Naţionale, România în Rãzboiul mondial. 1916-1919, volum I, 
Bucureşti, Imprimeria Naţionalã, 1934, pp. 117-136. 
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Mackensen sã preia comanda trupelor bulgare care vor lupta împotriva României.35 
Dispariţia sa neaşteptatã, în urma unei operaţii nereuşite, exact în ajunul rãzboiului 
cu România, a mai netezit aceste asperitãţi. Între timp, trupele bulgare preluaserã 
iniţiativa pe frontul macedonean, stopând posibilitatea oricãrei ofensive din partea 
trupelor Antantei debarcate la Salonic. Prin urmare, o condiţie cheie pentru 
intrarea României în rãzboi devenea imposibilã, cu doar câteva zile înainte de 
mobilizarea armatei române. 

Deşi România a declarat rãzboi doar Austro-Ungariei, încã din primele ore 
ale rãzboiului au fost atacate, fãrã succes, navele austro-ungare aflate în portul 
bulgar Rusciuk. Cu toate acestea, a fost nevoie de încã patru zile pentru ca Bulgaria 
sã intre în rãzboi. De fapt, Bulgaria este ultima aliatã a Austro-Ungariei care a intrat 
în rãzboiul cu România. Aceastã situaţie a dat naştere unui entuziasm exagerat la 
Bucureşti. S-a crezut cã explicaţia pentru inactivitatea trupelor bulgare este 
prezenţa soldaţilor ruşi în Dobrogea. În aceste zile, însã, au fost depãşite ultimele 
neînţelegeri între comandamentul german şi cel bulgar legate de ofensiva în 
Dobrogea. Mackensen, noul comandant al trupelor bulgaro-germane de la Dunãre, 
acceptã, în cele din urmã, punctul de vedere al generalilor bulgari. În locul unui 
atac simultan asupra fortificaţiilor de la Turtucaia şi Silistra, atacul trupelor va fi 
concentrat doar asupra trupelor româneşti masate la Turtucaia. Surpriza este 
elementul cheie al acestei ofensive. Se urmãreşte o victorie de moral, înainte de 
concentrarea mai multor trupe ruseşti în Dobrogea. Pentru comandamentul 
bulgar, ţinta o reprezintã cucerirea rapidã a celor douã poziţii fortificate şi fixarea 
frontului pe linia Cernavodã-Constanţa. Aceastã linie corespunde celei mai mici 
distanţe dintre Dunãre şi Marea Neagrã, fiind prin urmare mult mai uşor de 
apãrat.36 Turtucaia joacã un rol important în sistemul defensiv gândit de armata 
românã. Lucrãri importante de fortificaţii au fost efectuate în perioada 1914-1916, 
cu scopul ca aici sã existe un punct de rezistenţã, capabil sã blocheze o ofensivã 
bulgarã. La Bucureşti se crede cã Turtucaia va deveni un Verdun românesc. 
Importanţa acestei poziţii fortificate face ca spionajul militar bulgar sã-i acorde o 
atenţie deosebitã. Chiar şi Radev, ministrul bulgar la Bucureşti, va trimite la Sofia 
nişte schiţe ale forturilor construite la Turtucaia.  

Ferocitatea luptelor de la Turtucaia a fost anticipatã de un alt episod care a 
inflamat spiritele în zonã. Mai precis, modul în care populaţia localã a fost tratatã 
de cãtre autoritãţile române în primele zile ale rãzboiului. Mai precis, mulţi dintre 

                                                           
35  Ген. Сава Савов, ген. Константин Жостов, Интимните причини за погромите на България, 
Издателство Земя, София, 2000, с. 143-155./Gen. Sava Savov, gen. Konstantin Jostov, Intimnite 
pricini za pogromite na Balgarija, Sofia, Izdatelstvo Zemia, 2000, s. 143-155. 
36 Българската армия в Световната война. 1915–1918, VIII, Войната срещу Румъния през 1916 година, 
Държавната Печатница, София, 1939 г., с. 56-241/Bulgarska armija v Svetovnata voina. 1915-1918, 
VIII, Voinata sreshtu Rumanija prez 1916 godina, Sofia, 1939, s. 56-241. 
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noii supuşi români vor fi deportaţi în interiorul ţãrii, fenomen ce denotã îndoiala 
faţã de fidelitatea acestora. Deşi în epocã au fost avansate diferite cifre în privinţa 
civililor din Dobrogea internaţi în Moldova, statisticile româneşti fac luminã în 
aceastã privinţã: 14.967 de cetãţeni români de etnie bulgarã, cãrora li se adaugã 
3.913 de cetãţeni bulgari. Nu poate trece neobservat faptul cã aceştia reprezintã 
aproape jumãtate din totalul civililor internaţi de cãtre autoritãţile române în 
momentul intrãrii ţãrii în Marele Rãzboi. Mulţi dintre ei îşi vor gãsi sfârşitul în 
satele din Moldova, din cauza condiţiilor precare din perioada refugiului. 37 
Fermitatea atacului bulgaro-german, distanţa mare dintre diviziile româneşti 
dislocate în Dobrogea, slaba calitate a trupelor şi ofiţerilor români, precum şi 
nefuncţionalitãţile colaborãrii militare dintre trupele române şi cele ruse, explicã 
dezastrul de la Turtucaia. A fost nevoie de doar 36 de ore pentru ca aceastã poziţie 
fortificatã sã cadã în mâinile bulgarilor. Şocul a fost imens: 28.000 de soldaţi au 
cãzut prizonieri. Cuprinse de panicã, autoritãţile române decid stoparea ofensivei 
din Transilvania şi transferul unor trupe în Dobrogea. Este o decizie dezastruoasã, 
care prevesteşte retragerea în Moldova. Turtucaia devine simbolul nepregãtirii 
militare a României. Imediat dupã rãzboi, o comisie militarã va încerca sã afle 
cauzele acestui dezastru militar. Rezultatele acestei anchete nu au fost însã fãcute 
publice. Între timp, miracolul sãvârşit la sfârşitul anului 1918 mai ştersese din 
imaginea dezastrului de la începutul campaniei româneşti. Un lucru este cert: ceea 
ce pãrea pentru mulţi doar o simplã formalitate, s-a dovedit a fi o experienţã 
traumatizantã, pentru care s-a plãtit un preţ neaşteptat de mare. 
 
 

Cadrilater in the Context of the 
Romanian-Bulgarian Relations (1913-1916) 

 
(Abstract) 

 
In the summer of 1913, after months of political turmoil, the Romanian government 

decided to get involved militarily in the conflict from Balkans. It was an opportunity that the 
Romanian government could not lose: to speculate unconscionably the difficulties that Bulgaria, a 
country with which Romania had had a borderland marked by suspicions and fears, was dealing 
with. Paying the price of almost 3.000 victims (killed by cholera), Romania scored through a military 
excursion on the south of the Danube, the illusion of the supremacy in this European part. Its 
territorial expansion due to the annexation of a territory where the Romanians represented an 
insignificant minority, did not cause too many worries at Bucharest. There was a strong faith in 
echoing successfully its model of integrating a territory with an important foreign population. This 
faith derived from the feeling of a civilizing mission in the Balkans. First of all, we are dealing with 
an image exercise. As a proof, the fact that in one year, the so trumpeted peace signed at Bucharest 

                                                           
37 Bogdan Negoi, Mãrturii documentare: Lagãrele de prizonieri din România în timpul primului rãzboi mondial, 
Geamãna-Argeş, Editura Tiparg, 2009, pp. 151-153, 214.  
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in the summer of the year 1913 became obsolete in the context of the outburst of the First World 
War. Less discussed in the Romanian historiography, the 1913 campaign explained in a manner by 
no means negligible the behavior of the political and military elites from Bucharest at the moment 
of Romania’s entrance in the First World War. 

Keywords: Dobruja, Tutrakan, Romania, Bulgaria, First World War. 
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PROTOPOPIATUL MIERCUREA. 
„O ANCHETÃ” ÎN ANUL 1915 

 
Conf. univ. dr. Valeria Soroştineanu 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

 
Atunci când a ajuns pe scaunul mitropolitan de la Sibiu, la 1898, fostul 

episcop al Aradului, Ioan Meţianu, a fost autorul unei anchete la nivelul întregii 
arhiepiscopii a Transilvaniei, tema centralã a acesteia vizând rãspunsul la o singurã 
întrebare şi anume dacã la poporul român se manifestã ceea ce înţelegea atunci 
prin „indiferentism religios”, precum şi modalitãţile de eliminare a acestuia.1 Ulterior, 
pe timpul pãstoririi sale, a revenit mereu asupra problemei menţionate, multe din 
circularele sale vizând necesitatea unor eforturi pe care clerul parohial era necesar 
sã le depunã pentru a face cu adevãrat parte din comunitatea pe care o pãstorea. 
Unul din instrumentele prin care se putea analiza aspectul menţionat era şi 
vizitaţiunea canonicã pe care protopopul era obligat sã o facã anual în parohiile de 
care rãspundea, fiind în acelaşi timp şi inspectorul şcolilor confesionale aşa cum 
preoţii erau directorii acestora. Documentele în care au fost consemnate 
observaţiile lor şi care au permis ulterior, la nivelul arhidiecezei ortodoxe a Sibiului, 
elaborarea unor sinteze au fost fişele completate în timpul vizitaţiunii canonice şi 
care, odatã cu timpul şi cu noile probleme care au apãrut în relaţia cu statul dualist, 
au cãpãtat forma unor adevãrate chestionare cu privire la ceea ce am numit „starea 
naţiunii române”. 

În cazul de faţã ne referim la fişa de vizitaţiune canonicã introdusã odatã 
cu anul 1911, prin circulara Consistoriului nr. 11351/Bis., urmatã de ordinul 
consistorial de punere în aplicare nr. 12090/Prez. din 11 noiembrie 1911, şi de un 
regulament de punere în aplicare.2 Aceasta a urmãrit o mai complexã analizã a 
stãrilor de lucruri din parohie, prin rãspunsurile la întrebãrile grupate în cinci 
capitole: despre bisericã, despre oficiul parohial, conduita parohului în raport cu 
parohia şi credincioşii sãi, despre şcoala unde preotul era de drept director, iar 
protopopul inspector şi despre epitropie (problemele financiare ale parohiei), 
subiect sensibil, mai ales în raport cu şcoala, dupã aplicarea legilor şcolare 
apponiene din 1910. În continuare, am încercat sã analizãm datele oferite la 

                                                           
1 Arhiva Arhiepiscopiei Sibiului (în continuare A. A. S.), Fond Consistoriul, III, 7740/1899. 
2 Ibidem, 561/1915. 
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punctele de mai sus în Protopopiatul Miercurea, unul din protopopiatele fruntaşe 
în ceea ce priveşte activitatea preoţilor, dar şi a comunitãţilor de aici. 

Protopopiatul Miercurea şi-a luat numele de la localitatea cu acelaşi nume 
(în dialectul sãsesc Reismuert, în germanã Reussmarkt, Reußmarkt, Reissmarkt, în 
maghiarã Szerdahely sau Szászszerdahely). În satul întemeiat de saşi în anul 1291, 
românii aveau deja în secolul al XVIII-lea o comunitate închegatã şi care a stabilit 
relaţii bune cu saşii. Ambele comunitãţi au fost ridicate economic de agriculturã, 
creşterea animalelor, dar mai ales de viticulturã, de unde şi denumirea zonei în 
limbajul saşilor, aceea de ,,vinland”. 

Din punct de vedere demografic, conform datelor oferite de 
recensãmântul din 1850,  Miercurea avea o populaţie de 971 români, 664 saşi, 59 
rromi, 39 germani şi 35 maghiari, iar în 1900, populaţia a ajuns la 2008 persoane, 
din care 924 români şi un numãr total de 1084 de saşi şi maghiari.3  

Mai ales în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, spre deosebire de alte 
comunitãţi româneşti, cea din Miercurea a fost favorizatã pentru cã a fost mult 
timp sediul unei preturi. Românii au fost atraşi şi de comerţ, cei mai cunoscuţi 
negustori fiind Ilie Floaşiu şi Nicolae Albu, decedat în anul 1914. La nivel general, 
românii au pus bazele unor bãnci sãteşti, dupã cele douã modele germane: 
,,Schultze-Delisch” şi ,,Raiffeissen”. Dintre bãncile româneşti şi-a oferit sprijinul 
banca ,,Albina” din Sibiu, care a fost de acord cu modelul ,,Raiffeissen”, preluat de 
,,Cassa de pãstrare” din Miercurea, ale cãrei statute erau tipãrite la anul 1908. 

Existenţa unei comunitãţi interesate şi de investiţii a dus la fondarea 
Reuniunii Meseriaşilor din Miercurea, cu 30 de membri fondatori, în care primii 
preşedinţi au fost: avocatul George Mãcelaru şi protopopul Avram S. Pãcurariu. 
Dupã modelul german au conlucrat şi cu Reuniunea Româneascã pentru 
Agriculturã din comitatul Sibiului. Cea mai mare realizare a fost, în domeniul 
comunicaţiilor, darea în folosinţã, în anul 1897, a ramificaţiei feroviare Sibiu-Vinţu 
de Jos. Toatã aceastã acţiune a fost posibilã datoritã împrumuturilor care au fost 
contractate la: ,,Albina”, ,,Sparkasse” şi ,,Bodenkredit”. 

Odatã cu izbucnirea Primului Rãzboi Mondial, întreaga situaţie s-a 
schimbat, satul simte tot mai mult lipsa celor plecaţi pe front, familiile rãmase acasã 
se confruntã cu probleme economice şi sociale. În Miercurea, saşii au organizat o 
gardã naţionalã pentru apãrare, iar dupã decretarea mobilizãrii, la 1 august 1914, s-
au strâns ajutoare şi donaţii pentru front, pentru cei din spitale sau pentru vãduvele 
şi orfanii de rãzboi. Comunitatea din Miercurea a contribuit cu 120 de coroane 
pentru Societatea Femeilor Române din Sãlişte. Situaţia s-a complicat dupã intrarea 
României în rãzboi, iar saşii s-au refugiat în Boz, în oraşul Alba-Iulia, în Ungaria 
sau chiar la Viena. 

                                                           
3 Eugen Strãuţiu, Miercurea Sibiului. Pagini de istorie, Sibiu, Editura Etape, pp. 55-56. 
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Odatã cu anul 1915, societatea româneascã a început sã simtã şi presiunea 
autoritãţilor, lipsa lor de încredere pornind şi în Protopopiatul Miercurea de la 
situarea lui, nu departe de graniţã. În 27 iulie 1915, Ministerul de Interne a cerut 
comiţilor, mai ales celor din Braşov şi Sibiu, sã combatã rãspândirea unor hãrţi cu 
România Mare şi o posibilã stare de spirit defetistã în rândul soldaţilor români, care 
sã ducã la dezertãri în aşteptarea unei ,,invazii româneşti”. 

Prim-pretorul din Miercurea-Sibiului îşi anunţa superiorii de existenţa unor 
depozite clandestine de armament organizate de români pe teritoriul plasei sale, 
ceea ce nu s-a putut dovedi. Şeful poliţiei de graniţã, Imre Homer, prin raportul 
secret nr. 481, din 23 decembrie 1915, s-a plâns de starea de spirit a românilor, 
fiind sigur cã dupã atacul armatelor ruse, ,,România va porni împotriva noastrã”. În 
contrapartidã, de la începutul rãzboiului, prin satele româneşti s-a rãspândit zvonul 
cã Rusia a atacat România şi a invadat Moldova.4 

Localitatea, la fel ca şi parohiile din jur, nu a fost teatru de rãzboi, spre 
deosebire de satele româneşti din Mãrginimea Sibiului. Gara din Miercurea a avut, 
însã, un rol în operaţiunile Armatei a IX-a germane. Conform celor declarate 
comandamentului român de pretorul din Sãliştea Sibiului, trupele germane s-au 
folosit de gara din Miercurea, imediat dupã debarcare, Corpul Alpin Bavarez 
începând din Jina, de pe crestele munţilor, înaintarea spre teatrul de operaţiuni al 
armatei române.5 

La fel ca peste tot în Transilvania în anii rãzboiului, colectele şi donaţiile 
cerute de toate instituţiile statului pentru beneficiul, în special, al celor de pe front 
au avut loc şi în protopopiatul Miercurea, unde colectele au fost fãcute de bisericã 
şi primãrie, prin comisii formate din români şi saşi, un rol important avându-l elita 
localã. Şi în cazul protopopiatului menţionat au avut loc mai multe colecte în 
cursul anului 1915. Cea mai importantã a fost urmarea circularei nr. 6371 a 
mitropolitului Ioan Meţianu, rãspuns la cererea nr. 1099/27 iunie 1915 a Reuniunii 
Regnicolare, de comemorare a arhiducelui Franz-Ferdinand. Deoarece ea a fost 
urmatã imediat de cererea Secţiei de Ajutorare din cadrul Ministerului de Honvezi, 
s-a stabilit organizarea unei singure colecte, care urma sã aibã loc în bisericã dupã 
citirea circularei menţionate. Colecta urma sã se încheie dupã trei zile, iar preoţii 
erau datori sã întocmeascã rapoarte cu sumele de bani adunate, mai mult urmau sã 
dea un exemplu prin donaţii de cel puţin cinci coroane. 

Astfel, conform adresei protopopului din Miercurea, fiecare parohie urma 
sã adune în principal bani şi haine pentru soldaţii aflaţi pe front. La nivelul fiecãrei 
parohii s-au implicat mai ales reuniunile de femei, preoţii sau comisiile mixte 

                                                           
4 Constantin Voicu, Biserica strãmoşeascã din Transilvania în lupta pentru unitatea spiritualã şi naţionalã a 
poporului roman, Sibiu, Editura Tipografiei Arhidiecezane, 1985, p. 156. 
5  Constantin Kiriţescu, Istoria rãzboiului pentru întregirea României, 1916-1919, volum I, Bucureşti, 
Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1989, p. 246. 
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formate din români şi saşi. În Gusu, de donaţii s-a ocupat prim-pretorul, iar în 
Cãrpiniş au fost activi mai ales elevii de la şcoalã. Cele mai importante sume de 
bani au provenit din parohiile: Poiana-5260 coroane, Ludoş-1000 de coroane, 
Rod-10.158 de coroane şi Miercurea-700 de coroane. O colectã originalã a fost cea 
din parohia Armeni, unde s-au donat şi obiecte din aur.6  

În adresa sa, trimisã în data de 4/17 august 1915, parohul Basiliu Necşa 
din Apoldul de Sus, Protopopiatul Miercurea, a menţionat cã a strâns dupã 
parastasul de comemorare a arhiducelui Franz-Ferdinand, suma de 20 de coroane 
doar din colecta fãcutã în bisericã. La suma aceasta s-au mai adãugat 67 de 
coroane, donate de soldaţii care, alãturi de sublocotenentul Victor Velţan, pãzeau 
localitatea. Dupã retragerea armatei române, în primãvara anului 1917, Miercurea a 
fost ocupatã de Batalionul 1 al Regimentului German I Bayer, care a sãrbãtorit 
alãturi de saşi originea lor comunã. Între timp, în gospodãriile saşilor au apãrut 
prizonieri ruşi şi italieni.7  

Alãturi de comunitatea saşilor, cea româneascã a reuşit sã se impunã mai 
ales datoritã elitei, care a avut o evoluţie constantã şi nu a dus lipsã de lideri. La 
nivelul localitãţii Miercurea, românii au reuşit sã aibã un numãr de reprezentanţi 
proprii doar din anul 1863. 

Primul care s-a impus a fost avocatul Ilie Mãcelariu, ales jude regesc sau 
pretor din decembrie 1861, deputat în dieta de la Sibiu (1863-1864) şi în dieta de 
încoronare (1867-1868). În ultima dietã menţionatã, unde stabilise cu Ioan Raţiu sã 
vorbescã în limba românã, a fost dat afarã din Parlament. Urmarea a fost 
pensionarea sa forţatã în anul 1868, dupã ce deţinuse din 1865 şi funcţia de 
consilier gubernial. Cea mai importantã acţiune politicã  pe care a condus-o a fost, 
însã, aceea de a organiza la Miercurea, în primãvara anului 1869, o conferinţã 
naţionalã care a pus bazele Partidului Naţional Român, fiind ales şi preşedinte al 
acestuia. Din anul 1870, dupã ce activitatea Partidului Naţional Român din 
Transilvania a fost interzisã, s-a retras la Sibiu, unde s-a implicat mai ales în 
activitatea ASTRA sau a Bãncii ,,Albina”. A mai reprezentat Miercurea şi în cadrul 
Universitãţii Sãseşti, alãturi de Ioan Hannia.8 A fost secondat de fraţii sãi, Ioan şi 
George, ambii judecãtori. Un alt membru al familiei, Dumitru Mãcelariu, a ajuns şi 
el în funcţia de pretor şi deputat sinodal (alãturi de George Bunea), iar Vasile 
Greavu a fost subjude regesc şi judecãtor. O altã familie importantã, ridicatã 
datoritã unei numiri politice, a fost familia Branişte, care a venit aici dupã numirea 
lui Moise Branişte în funcţia de pretor.9 

                                                           
6 A. A. S., Fond Consistoriul, III, 38, 720/1915. 
7 Eugen Strãuţiu, Miercurea Sibiului, pp. 84-85. 
8 Ibidem, pp. 77-78. 
9 Gheorghe Rãuţ, „Comunitatea ortodoxã din Miercurea Sibiului în a doua jumãtate a secolului 
trecut”, în Revista Teologicã, numãr 1, 2000, p. 85. 
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Protopopiatul Miercurea şi-a luat numele de la localitatea cu acelaşi nume 
şi a fost în cadrul celor 34 de protopopiate din Arhiepiscopia Ortodoxã a 
Transilvaniei, unul de mijloc. Dupã cum se observã şi din tabelul alãturat, alãturi de 
parohiile cu populaţie mare: Poiana, Jina sau Apoldul Inferior, avem şi parohii mai 
mici, cu 113 credincioşi, cazul Blajului, unde credincioşii erau adunaţi din 4 filii 
(comunitãţi cu numãr mic de credincioşi, subordonate unei parohii). 10  În cele 
prezentate mai jos, din Protopopiatul Miercurea au fost trimise la Sibiu doar fişele 
de vizitaţiune canonicã din 17 parohii, din cele 25 care formau protopopiatul.  

În ceea ce priveşte evoluţia demograficã a protopopiatului, aceasta a fost la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, respectiv în anul 1894, de 26.475 şi ajunge, în anul 
1915, la un numãr de 30.610 locuitori, cele mai multe din cele 25 de parohii au fost 
integrate în comitatul Alba Inferioarã (13 parohii şi 1 filie) şi în comitatul Sibiului 
(11 parohii). 

La fel se prezintã situaţia şi în ceea ce priveşte preturile care includ 
parohiile din Protopopiatul Miercurea. Astfel, la fel ca şi în cazul unui alt 
protopopiat alãturat, cel al Sebeşului, sunt menţionate 4 preturi care le includ: 
pretura Blaj rãspunde administrativ de un numãr de 5 parohii, 1 filie şi 6 comune 
politice, pretura Sângãtin de 8 parohii şi pretura Miercurea de 11 parohii.11 

În protopopiat se aflau 3 comune bisericeşti cu mai multe parohii: Apoldul 
de Jos-2, Ludoş-2, Rod-2 şi mai ales Poiana cu 3 parohii şi tot aici se aflau şi şcoli 
cu mai mulţi învãţãtori: Apoldul de jos-3, Ludoş-2, Rod-2 şi Poiana-6, ulterior la 
aceastã listã s-a adãugat şi şcoala din Miercurea.12 

 

Nr. 
crt. 

Parohia Populaţia Observaţii 

1. Apoldul Inferior 3209 2 preoţi 

2. Apoldul Superior 1011 1 preot 

3. Armeni 958 1 preot 

4. Beşineu 611 1 preot 

5. Blaj, filii: Tur, Bia, 
Bucerdea, Spini, 

113 1  preot-catihet 

6. Bogatu 977 1 preot 

7. Boz 391 1 preot 

8. Broşteni 447 1 preot 

                                                           
10 Şematismul Bisericii Ortodoxe Orientale Române din Ungaria şi Transilvania pe anul 1915, Sibiu, Tiparul 
Tipografiei Arhidiecezane, 1915, pp. 85-86. 
11 Remus Roşca, Lexiconul comunelor bisericeşti din Arhidieceza Gr. Or. Rom. a Transilvaniei, întocmit pentru 
trebuinţele oficiale de dr. Remus Roşca, protodiacon arhiepiscopesc, secretariu consistorial, Sibiiu, Tiparul 
Tipografiei Arhidiecezane, 1894, pp. 124-126. 
12 Ibidem, p. 117, 138. 
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9. Cãrpiniş 1121 1 preot, 1 capelan 

10. Cinadie 723 1 preot 

11. Cunţa 581 1 preot 

12. Dobârca 580 1 preot 

13. Gârbova 1083 1 preot 

14. Gusu 487 1 preot 

15. Jina 3122 3 preoţi 

16. Ludoş 2166 2 preoţi 

17. Lupu 161 1 preot 

18. Miercurea 1124 1 protopop, 1 capelan 

19. Pãuca 1053 1 preot 

20. Poiana 6025 3 preoţi, 1 capelan 

21. Reciu 454 1 preot 

22. Rod 1626 2 preoţi, 1 post vacant 

23. Sângãtin 478 1 preot 

24. Şpring 1000 1 preot 

25. Tãu 1109 1 preot 

 
Primul preot menţionat cu ocazia vizitaţiunii canonice a episcopului 

ortodox Ghedeon Nichitici, în jurul anului 1787, a fost Nicolae Cazan. Protopopii 
menţionaţi în secolul al XVIII-lea au fost preoţi din alte sate: cazul lui Ioan 
Dobrotã din Poiana (1767-1790), a lui Vasile Popovici din Ludoş la 1799 sau 
Ştefan Marcu din Sãlişte. În secolul urmãtor a fost menţionat numele lui Theodor 
Janoi, între anii 1803-1812 sau 1802-1824, dupã alte surse, deci în timpul 
episcopului Vasile Moga, urmat apoi de protopopul Petru Bãdilã.13  

Pentru prima jumãtate a secolului al XIX-lea a fost menţionat ca preot-
paroh Dumitru Fleşeriu între anii 1802-1832, dar alte surse îl menţioneazã şi pe 
parohul Nestor Fleşeriu, hirotonit în anul 1831 (fie cã s-a fãcut trimitere la aceeaşi 
persoanã sau la cineva din familie). În anul 1855, ca urmare a unei circulare a 
Consistoriului din Sibiu, acesta a trimis o listã cu toate cele 17 cãrţi bisericeşti de 
care se folosea, şi din care s-a observat cã erau tipãrite peste Carpaţi şi aparţineau 
cronologic secolului al XVIII-lea.14  

Prima bisericã menţionatã a fost una de lemn, cumpãratã din parohia Deal 
şi aşezatã în cimitirul românesc din Colibi, acolo unde se afla şi o şcoalã 

                                                           
13 Eugen Strãuţiu, „Biserica cu hramul ,,Sf. Ilie” din Miercurea Sibiului”, în Revista Teologicã, numãr 2, 
2001, p. 47. 
14 Ibidem; Gheorghe Rãuţ, „Comunitatea ortodoxã din Miercurea Sibiului”, p. 77; cea mai veche 
dateazã din anul 1736, deci biserica din Miercurea a existat înainte de aceastã datã (a se vedea: Eugen 
Strãuţiu, Miercurea Sibiului, p. 58). 
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confesionalã, menţionatã odatã cu anul 1758.15 Pentru cã parohia a fost sãracã, deşi 
parohia avea un fond parohial în valoare de 1710 florini, preotul era plãtit de 
comuna politicã doar cu suma de 300 de florini, în situaţia în care parohia nu avea 
casã parohialã. 

Abia odatã cu anul 1862, comunitatea româneascã de aici cere 
mitropolitului Andrei baron de Şaguna permisiunea de a face colecte în eparhia 
Sibiului pentru a aduna suma de bani necesarã, 12.000 de florini, pentru a construi 
o bisericã de piatrã. Comunitatea sãseascã din localitatea Miercurea a sprijinit 
construcţia bisericii prin donaţia a douã obligaţiuni urbariale, în valoare de 2000 de 
florini fiecare şi cu lemn din pãdurea comunalã, necesar pentru arderea celor 
400.000 de cãrãmizi. Din rândul elitei locale, aşa cum era de aşteptat, cel care a 
contribuit cel mai mult a fost avocatul Ilie Mãcelariu. Ca o recunoaştere a 
eforturilor sale, biserica a primit hramul „Sfântul Ilie”, dupã numele celui mai mare 
binefãcãtor, care a donat pentru construcţia bisericii suma de 6484 de florini. 
Alãturi de el, a mai fost menţionat şi numele protopopului Ioan Droc, cu o donaţie 
de 3046 de florini, odatã cu anul 1872, şi a lui Vasile Greavu.16 Pentru banii care 
mai erau necesari, locuitorii au fãcut douã împrumuturi, la Banca Mixtã Româno-
Sãseascã „Transilvania” şi la Banca Sãseascã „Sparkassa” şi au garantat cu averile 
lor. Au mai fost fãcute împrumuturi la Universitatea Sãseascã şi la Vasile Droc din 
Rãşinari. 

Biserica era impunãtoare, a fost construitã în stil gotic, iar turnul avea 50 de 
metri. La 1889, bolta mare a bisericii s-a fisurat, fiind nevoie de altã perioadã de 
timp pentru reparaţii, dar sfinţirea a avut loc în anul 1901, mitropolitul Ioan 
Meţianu fiind reprezentat de asesorul consistorial Nicolae Ivan.17  

Protopopul Ioan Droc s-a impus ca o personalitate nu numai în cadrul 
comunitãţii din Miercurea sau a protopopiatului, dar şi prin unele din iniţiativele 
sale, care au ieşit din cutumã. Astfel, a cãlãtorit la Paris doar pentru a vizita 
Expoziţia Universalã de aici, pe care o descrie apoi în paginile ,,Telegrafului 
Român” (1878-1879), a cãlãtorit de douã ori la Bucureşti, unde   l-a cunoscut pe 
Duiliu Zamfirescu. În anul 1901 a contribuit la înfiinţarea Despãrţãmântului 
ASTRA din Miercurea, fiind şi primul preşedinte. Deşi a descoperit un exemplar al 
Supplexului din anul 1804 şi l-a donat Academiei Române în anul 1903, nu a fost 
susţinãtor al mişcãrii memorandiste din anul 1892. Cu toate acestea, la conferinţa 

                                                           
15  http://ziarullumina.ro/biserica-sfantul-ilie-din-miercurea-sibiului-88806.html, accesat la 16 
Februarie 2017. 
16 Eugen Strãuţiu, Miercurea Sibiului, p. 58; Gheorghe Rãuţ, „Comunitatea ortodoxã din Miercurea 
Sibiului”, p. 80. 
17  http://ziarullumina.ro/biserica-sfantul-ilie-din-miercurea-sibiului-88806.html, accesat la 16 
Februarie 2017. 

http://ziarullumina.ro/biserica-sfantul-ilie-din-miercurea-sibiului-88806.html
http://ziarullumina.ro/biserica-sfantul-ilie-din-miercurea-sibiului-88806.html
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de unificare a celor douã partide naţionale româneşti din anul 1881, Miercurea a 
fost reprezentatã de protopopul Ioan Droc.18 

Dupã Ioan Droc a fost ales protopop Avram S. Pecurariu, care s-a nãscut 
în localitatea Lancrãm, în anul 1855, şi care şi-a câştigat locul în cadrul comunitãţii 
atât prin cãsãtoria sa cu fiica pretorului Dumitru Mãcelariu, cât şi printr-o activitate 
meritorie la nivelul comunitãţii. În primul rând, a impulsionat apariţia unor 
organizaţii necesare la nivelul comunitãţii, cum au fost: Reuniunea de 
Înmormântare-ca formã de asistenţã socialã (1907), menţionata Reuniune a 
Meseriaşilor (unde a fost şi preşedinte), sau Reuniunea Femeilor Române din 
Miercurea (unde a fost ales preşedinte onorific). 19  Realizãrile sale au fost 
numeroase şi au vizat toate problemele bisericii, dar şi ale şcolii. Astfel, averea 
imobilã a fost formatã din: imobilul bisericii, în valoare de 100.000 de coroane, alte 
realitãţi, 11.000 de coroane, iar averea mişcãtoare, 13.200 de coroane (fonduri şi 
fundaţii), 3953 de coroane pentru rechizite şi ornamente, dar şi  7150 de coroane 
datorii. În timpul protopopului Avram S. Pecurariu au fost înlocuite ferestrele şi 
iconostasul de la biserica „Sfântul Ilie” din parohia Miercurea. Protopopul Avram 
S. Pecurariu a ales sã se refugieze cu armata românã, peste Carpaţi la sfârşitul 
anului 1916.20 

Şcoala nu  avut o clãdire proprie decât din anul 1906, iar procesul educativ 
a avut de suferit datoritã permanentelor conflicte legate de persoana învãţãtorului, 
care s-au derulat între protopop şi comitetul parohial. Lucrurile  s-au mai liniştit, 
atunci când învãţãtorul George Babeş a reuşit, începând cu anul şcolar 1884-1885, 
sã se înţeleagã cu ambele tabere, protopopul Ioan Droc şi comitetul parohial.21 
Ulterior, odatã cu anul 1901, şcoala din Miercurea a avut 2 şi ulterior 6 învãţãtori, 
iar pânã în anul 1914 s-a raportat faptul cã din 993 de membri ai parohiei, 478 ştiau 
sã scrie şi sã citeascã. Cel mai cunoscut învãţãtor a fost Ieronim Puia, apropiat de 
protopopul Avram S. Pecurariu în toate iniţiativele sale culturale. În anul dãrii în 
folosinţã a clãdirii, şcoala a fost frecventatã de un numãr de 118 elevi, din 164 de 
copii de vârstã şcolarã, iar 8 elevi au urmat cursurile la Şcoala Evanghelicã sau la 
Şcoala Romano-Catolicã. Astfel, dupã o perioadã dificilã, şcoala confesionalã 
româneascã de aici a convins comunitatea de necesitatea unei salarizãri corecte a 
învãţãtorilor, care s-a asigurat şi de la stat, 2200 de coroane, în timp ce 1000 de 
coroane veneau de la credincioşi.22 Unul dintre învãţãtori, Nicolae Simulescu  a 
rãspuns şi de educaţia religioasã a elevilor români de la Şcoala Evanghelicã şi de la 
cea Romano-Catolicã, ceea ce s-a dovedit a fi dificil, pentru cã cele mai multe ore  

                                                           
18 Eugen Strãuţiu, Miercurea Sibiului, pp. 69-70, 77-78. 
19 Ibidem, pp. 69-70, 71. 
20 Ibidem, pp. 84-85. 
21 Gheorghe Rãuţ, ,,Comunitatea ortodoxã din Miercurea Sibiului”, p. 84. 
22 Eugen Strãuţiu, Miercurea Sibiului, p. 68. 
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s-au fãcut gratuit. Mai mult, sub presiunea legilor lui Apponyi, din 1910, aceşti elevi 
erau convocaţi la Şcoala Catolicã pentru lecţii suplimentare de limbã maghiarã şi de 
constituţia patriei.23 

Un rol deosebit au avut în cadrul comunitãţii, fie cã soţii lor au aparţinut 
elitei laice sau clericale, soţiile celor menţionaţi mai sus, care au fost mult mai unite 
în acţiunile pe care le-au organizat. De numele Agapiei Droc s-a legat acţiunea de 
colectare de pânzã pentru românii rãniţi în Rãzboiul de Independenţã, ca şi colecta 
de 58 de florini adunaţi din localitãţile: Miercurea, Jina, Sebeş, Sãlişte. La fel, Iudita 
Mãcelariu, care a adunat şi ea donaţii pentru rãniţii armatei române, mai ales în 
Sibiu, motiv pentru care ulterior autoritãţile maghiare le-au interzis. Cea mai 
importantã realizare a fost, la începutul secolului al XIX-lea, organizarea Reuniunii 
Femeilor din Miercurea, avându-l ca preşedinte onorific pe protopopul Avram S. 
Pecurariu.24 Mai târziu, Iudita Mãcelariu, Irina Mãcelariu şi Eufrosina Mãcelariu, 
Iustina Greavu, împreunã cu alte patru femei din Miercurea, au fãcut donaţii 
pentru Reuniunea Femeilor din Sibiu, iar Paraschiva Floaşiu a participat la  
Expoziţie Industrialã la Sibiu, din anul 1902, împreunã cu Paraschiva Oancea şi 
Maria Nicoarã.25 

O serie de date interesante despre preoţii din Protopopiatul Miercurea ne 
sunt oferite şi de conferinţele preoţeşti la care au participat cu precãdere în 
intervalul 1900-1915. Ca urmare a activitãţii lor, într-o circularã a mitropolitului 
Meţianu, din anul 1908, au fost evidenţiate cele mai harnice protopopiate în cadrul 
conferinţelor preoţeşti, iar din acest eşalon a fãcut parte şi Protopopiatul 
Miercurea.26 Astfel, în cadrul conferinţei din anul 1904, plecând de la dezbaterea 
temei trimise de la Consistoriul de la Sibiu, „Ritualul divin şi interacţiunea dintre 
acesta şi obiceiurile locale din fiecare parohie”, cei mai mulţi dintre preoţii din 
Protopopiatul Miercurea au recunoscut faptul cã nu se putea omite influenţa 
acestor obiceiuri locale, care de multe ori erau impuse de comunitate.27 Parohul 
Romul Pop din Miercurea şi-a exprimat îngrijorarea cã  o parte a intelectualilor 
mireni, adicã laici, mergând rar la bisericã puteau influenţa negativ, prin aceastã 
conduitã, pe credincioşi, dar are curajul sã recunoascã şi vina preoţilor, provenitã 
din dorinţa de a domina „pe ceilalţi oameni inteligenţi doar prin cuvântul lor”.  

În conferinţa anului 1908 a existat un astfel de moment, învãţãtorii 
criticând deschis faptul cã nu sunt consideraţi membrii de drept ai conferinţelor 
preoţeşti şi sunt invitaţi doar la prima parte a acestora, la serviciul divin. Spre 
deosebire de conferinţele învãţãtoreşti, clericii aveau un atu în plus, ca directori de 

                                                           
23 Ibidem, p. 69. 
24 Ibidem, pp. 70-71. 
25 Gheorghe Rãuţ, ,,Comunitatea ortodoxã din Miercurea Sibiului”, p. 86. 
26 A. A. S., III, Fond Consistoriul, 367, 5230/1908. 
27 Ibidem, 13.787/1904. 
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drept ai şcolilor confesionale, aşa cum protopopul avea drept de inspecţie pentru 
toate şcolile confesionale din protopopiatul sãu.28 

Un alt subiect care a fost viu dezbãtut, în continuare, a fost legat de 
interconexiunea dintre tipicul bisericesc şi obiceiul local. Referitor la Maslu şi 
Botez, în unele parohii, cum erau: Rod, Jina şi Poiana nu se fãcea Maslu fãrã 
Sfeştanie, în Cunţa, Reciu şi Apoldul de Sus era obiceiul ca la Botez, preotul, naşa 
şi copilul sã înconjoare altarul, iar în toate parohiile, în afarã de Sãngãtin şi Gusu, 
copii botezaţi erau şi cuminecaţi. La conferinţa din anul 1905, Consistoriul a cerut 
preoţilor ca pânã la proxima conferinţã din anul 1906 sã sintetizeze tradiţiile din 
fiecare parohie.29 Mai mult, în conferinţa anului 1911, atunci când s-a dezbãtut 
subiectul icoanelor care nu erau realizate conform tipicului ortodox, dar prezente 
în biserici, preoţii din parohiile Protopopiatului Miercurea au propus ca icoanele de 
acest tip sã fie puse în diferite locuri din bisericã şi apoi sã fie scoase definitiv din 
bisericã.30 

Protopopiatul Miercurea a intrat şi în vizorul autoritãţilor locale, atunci 
când, în cursul anului 1908, conferinţa preoţeascã a fost interzisã prin intervenţia 
jandarmilor, considerându-se cã nu existã aprobare din partea autoritãţilor civile, 
pentru o astfel de adunare. Vice-notarul din cercul Miercurea a dorit sã amendeze 
participarea la conferinţã a dr. Dordea, originar din parohia Pãuca şi avocat în 
Ocna-Sibiului, ceea ce nu s-a adeverit. Deşi lucrurile au fost clarificate pânã la 
urmã, prin intermediul vice-comitelui de la Aiud, Arhiepiscopia Ortodoxã a 
Sibiului a amânat desfãşurarea celorlalte conferinţe preoţeşti, pânã când acestea au 
primit încuviinţarea autoritãţilor civile, fiind considerate „adunãri şi de preoţi şi de 
mireni”. Cu toate acestea, în Protopopiatul Miercurea, preoţii au fost lãsaţi sã plece 
dupã ce li s-a interzis „sã vorbeascã doi cu doi”. Un caz similar a fost şi cel din 
Protopopiatul Abrud.31  

În Protopopiatul Miercurea, vizitaţiunea canonicã la care ne referim s-a 
derulat în intervalul noiembrie 1914-aprilie 1915, iar documentele au fost trimise la 
Sibiu cu data de 22 august 1915. Am ales sã analizãm, în continuare, pãrţile 
referitoare la: starea bisericii, a oficiului parohial, despre conduita parohului în 
raport cu parohia şi cu credincioşii sãi (pe care o considerãm cea mai importantã) 
şi nu în ultimul rând partea referitoare la epitropie, adicã la situaţia financiarã a 
fiecãrei parohii. În ceea ce priveşte analiza situaţiei şcolii confesionale (partea a IV-
a din documentul menţionat), aceasta a constituit obiectul unui alt studiu. O sa 
prezentãm, în continuare, pãrţile componente ale acesteia: 

                                                           
28 Ibidem, 14.377/1908. 
29 Ibidem, 341, 541/1905. 
30 Ibidem, 14.148/1911, urmare a circularei nr. 1782 din 1 martie 1911, referitoare la „delãturarea 
obiceiurilor şi obiectelor strãine din bisericile noastre”. 
31 Ibidem, 14.377/1908. 
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,,[...] -partea I: biserica are urmãtoarele subdiviziuni: 1) Starea ei, 2) Altarul, 3) 
Cãrţile bisericeşti, 4) Cum e curãţenia în: bisericã, altar, cimitir? 5) Cum sunt îngrijite ustensilele 
bisericeşti: odoarele, potirul, mirul, untdelemnul, cuminecãtura? 6) Este Reuniune de 
înfrumuseţare a bisericii şi cum merge? 7) Capital pentru bisericã este? 

-partea a II-a: oficiul parohial are cele mai multe întrebãri, 19: 1) Cancelarie separatã 
de locuinţa parohului, 2) Unde este arhiva aşezatã? 3) Se ţine matricula separat? 4) Lista 
membrilor sinodului este în ordine? 5) Existã cronicã parohialã? 6) Existã un Protocol legat 
pentru şedinţele comitetului parohial? 7) Existã un Protocol legat pentru şedinţele sinodului 
parohial? 8) Contribuţia se plãteşte regulat? 9) Starea echivalentului, 10) Fondul de pensie 
preoţesc, 11) Fondul de pensie pentru învãţãtor, 12) Fondul de asigurare, 13) Sidoxia, 14) Plata 
cotei pentru fondul protopopiatului, 15) Discurile mitropolitane şi eparhiale, 16) Raţiociniul 
bisericii are absolutoriu? 17) Raţiociniul (averea şi bugetul parohiei) şcolii are absolutoriu (accept, 
n. n.)? 18) Existã protocoale sinodale (procese-verbale) şi congresuale? 19) Existã lista dãrii de 
cult, votatã de sinod şi aprobatã? 

-partea a III-a: despre conduita parohului în raport cu parohia şi cu credincioşii sãi: De 
câţi ani lucreazã? 1) Ce lucruri bune a fãcut sub pãstorirea sa? A colectat pentru Fondul de 
zidire al bisericii, a ţinut prelegeri la şezãtorile culturale? 2) Este spor sau regres în ceea ce priveşte 
numãrul locuitorilor? 3) Existã în parohie concubinaje, numãrul lor şi care este motivul? 4) Ştiu 
citi şi scrie? 5) Ce ziare citeşte parohul? 6) Ce ziare citesc credincioşii? 7) Cum este cercetatã 
biserica? 8) Se mãrturisesc sau nu? 9) Se cuminecã sau nu? 10) Ţine parohul predici? 11) 
Existã bibliotecã parohialã? 12) Citesc credincioşii cãrţi din biblioteca parohialã? 13) Sunt în 
parohie bãieţi trimişi sã studieze comerţul sau meseriile? 14) Care sunt viciile înrãdãcinate în 
popor? 15) Cum se lucreazã pentru stârpirea lor? 16) Se face vecernie regulat? 17) Parohul a fost 
remunerat pentru fapte bune sau a fost pedepsit? 

-partea a V-a: epitropia: 1) Scontrarea (verificarea, n. n.) casei, 2) Se poartã jurnal de 
casã regulat? 3) Veniturile bisericii, 4) Are biserica pasive? 5) Casã de fier? 6) Cine ţine cheile la 
casã? 7) Cum se pãstreazã obligaţiile? 8) Contractele de cumpãrãri, arenzi şi chirii? 9) Extras 
de carte funduarã, de foaie cadastralã şi libele despre tot soiul de dãri? Coli de echivalent, 10) 
Inventar, bate averea la inventar cu averea fapticã?”.32 

Începând cu prima subdiviziune din prima parte, dedicatã bisericii, starea 
celor  mai multe biserici a fost consideratã bunã, inclusiv a bisericii din reşedinţa 
protopopului, de la Miercurea. Biserica din Ludoşul-Mare l-a impresionat pe 
protopop, care o considerã exemplarã, în parohiile Armeni şi Cinadie, erau biserici 
noi, construite în anul 1912, dar în Tãu starea ei era atât de precarã încât se slujea în 
localul şcolii.33 

Referitor la curãţenia în bisericã, altar şi cimitir, concluzia a fost cã starea 
lor a fost bunã, dar avem foarte puţine detalieri.34 

                                                           
32 Ibidem, 180/1915. 
33 Ibidem, parohiile Miercurea, Ludoşul Mare, Cinadie, Armeni, Tãu. 
34 Ibidem. 
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Cele mai multe rãspunsuri cu privire la grija pentru obiectele şi cãrţile de 
cult sunt pozitive şi denotã grija fiecãrui preot pentru acest subiect. Lipsurile au 
fost date de absenţa unor Minee (în Bogatul Român, Beşineu, Gusu) şi    într-un 
singur caz a Psaltirii în parohia Broşteni.35 

Reuniunile de înfrumuseţare a bisericii sunt, însã, foarte puţine, au fost 
menţionate doar 2: în parohia Apoldul de Jos, unde are 64 de membrii, dar nu se 
menţioneazã nimic despre activitatea lor, şi în Gusu, unde reuniunea existã, are 32 
de membrii, dar nu funcţioneazã. Deci, se poate observa foarte clar cã şi dacã 
existã reuniuni, existenţa lor este anihilatã de inactivitate. Situaţia este tristã şi 
putem decela o serie de cauze, printre care una care putea sã explice starea de fapt 
şi anume rãzboiul şi greutãţile materiale şi nu numai cele prin care a trecut 
comunitatea în aceastã perioadã, ajungând sã fie sufocatã de colectele şi donaţiile 
cerute de autoritãţi.36 

Deşi vremurile au fost tulburi, cele mai multe parohii au demonstrat cã au 
adunat de-a lungul timpului bani pentru repararea bisericii şi a şcolii, respectiv 
pentru construcţia unora noi. În câteva parohii existau deja fonduri pentru 
construcţia unor noi biserici: Apoldul de Jos (10.594 coroane), Gusu (1400 
coroane) sau Jina (800 coroane). În parohiile Bogatul Român şi Beşineu s-au fãcut 
eforturi pentru constituirea unui fond al bisericii, iar în Broşteni a început 
construcţia unei noi şcoli. În Dobârca, dupã un an şi jumãtate de eforturi, au fost 
cumpãrate noi obiecte de cult şi toate cãrţile necesare pentru stranã. Fãrã îndoialã, 
rãzboiul şi-a pus amprenta pe eforturile pe care credincioşii le-au depus pentru a-i 
ajuta pe cei plecaţi pe front.37 

O serie de lucruri interesante au fost şi cele care au decurs din rãspunsurile 
date cu referire la partea a II-a a fişei, cea referitoare la oficiul parohial, deşi multe 
rãspunsuri lipsesc sau sunt eliptice. Astfel, majoritatea rãspunsurilor la cele 19 
întrebãri sunt scurte, situaţia este bunã la toate întrebãrile, avem puţine detalieri, 
cazul parohiilor Apoldul de Jos, Broşteni sau Rod. În parohia Apoldul de Jos s-a 
rãspuns punctual la fiecare întrebare, în parohia Broşteni au fost semnalate restanţe 
la fondul de pensii preoţeşti, iar în parohia Rod urma sã se ţinã şi o cronicã 
parohialã, cu cele mai semnificative evenimente ale parohiei.38 

Nu avem, deci, de ales şi nu putem decât sã credem cã sunt în regulã: 
matricolele, contribuţiile pentru fondul de pensii al preoţilor, dar şi pentru cel al 
învãţãtorilor sau cota pentru fondul protopopiatului. Deşi nu au fost detaliate 
multe din rãspunsurile la partea a II-a a fişei vizitaţiunii canonice, nu credem cã, 
atent la cerinţele superiorilor, protopopul dr. Avram Pecurariu a fost mulţumit, 

                                                           
35 Ibidem, parohiile Bogatul Român, Beşineu Gusu, Broşteni. 
36 Ibidem, parohiile Apoldul de Jos, Gusu. 
37 Ibidem, parohiile Apoldul de Jos, Gusu, Jina, Bogatul Român, Beşineu, Broşteni. 
38 Ibidem, parohiile Apoldul de Jos, Broşteni, Rod. 
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mitropolitul Ioan Meţianu atrãgând mereu atenţia asupra necesitãţii întocmirii unor 
date statistice bisericeşti exacte.39 

Probabil cea mai importantã şi mai interesantã secţiune a fost cea dedicatã 
relaţiilor existente între preot şi parohie, decelatã prin intermediul unui set de 18 
întrebãri, care au ieşit din „matca” uzualã. Prin intermediul rãspunsurilor putem 
îndrãzni realizarea unui profil al comunitãţii parohiale la 1915. Pentru o analizã, 
chiar şi superficialã a acestui capitol din fişa de vizitaţiune canonicã am rearanjat 
întrebãrile, plecând de la cele referitoare strict la preot şi ajungând ulterior la 
relaţiile dintre preot şi comunitate la nivelul fiecãrei parohii. 

Preotul din Apoldul de Jos are o vechime de şase ani, a fãcut colecte 
pentru fondul de ziare al bisericii, a ţinut trei prelegeri la şezãtorile culturale, citeşte 
,,Telegraful Român”, ,,Revista Teologicã”, ,,Românul” şi ,,Transilvania”, ţine 
predici (aici se cuvine sã facem observaţia cã în satul românesc, predica a fost 
introdusã începând doar cu secolul al XIX-lea, obişnuinţa fiind aceea de a citi din 
Cazanie), la fel cum unii preoţi nu erau obişnuiţi sã ţinã şi slujba Vecerniei. A 
combãtut viciile din parohia sa, adicã beţia şi mania pentru procese prin predici şi 
sfaturi date la şezãtorile culturale. Ce se poate spune despre comunitatea din 
Apoldul de Jos? O comunitate mare, legatã de bisericã, se spovedeşte şi se 
cuminecã, iar la sfatul preotului şi-au trimis copiii sã studieze la gimnaziu, la şcoli 
de comerţ şi meserii. În parohie au fost semnalate doar 3 cazuri de concubinaje, 
rromi care încã nu se despãrţiserã civil. Dacã sunt dornici sã citeascã din biblioteca 
parohialã, în ceea ce priveşte „foile laice” sunt departe de preferinţele preotului, o 
observaţie generalã pentru acest subiect. Ziarele citite de ţãranii cât de cât şcoliţi 
sunt: ,,Libertatea” (Orãştie), ,,Foaia Poporului” (Sibiu) şi ,,Poporul Român”  
(Sibiu).40 

În Armeni, din datele foarte puţine oferite, aflãm cã preotul s-a afirmat 
prin grija acordatã şcolii şi bisericii, a strâns un fond de 5500 de coroane, combãtea 
alcoolismul şi citea ,,Telegraful Român” şi ,,Revista Teologicã”. Aici nu sunt 
referiri la credincioşi.41 

În Bogatul Român, preotul avea una din cele mai mari vechimi într-o 
parohie, 32 de ani, a construit o şcoalã nouã, a semnalat un singur concubinaj în 
parohie. Mai mult, a reuşit sã îi convingã pe pãrinţi sã îşi trimitã copiii şi la şcolile 
de comerţ, iar în ceea ce priveşte presa, sunt menţionate doar preferinţele acestuia, 
respectiv ,,Foaia Poporului” şi ,,Libertatea”.42 

Parohia Beşineu a oferit doar rãspunsuri eliptice, preotul citeşte ,,Telegraful 
Român” şi ,,Românul”, este menţionat un singur concubinaj, iar credincioşii citesc 

                                                           
39 Ibidem. 
40 Ibidem, parohia Apoldul de Jos. 
41 Ibidem, parohia Armeni. 
42 Ibidem, parohia Bogatul Român. 
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,,Foaia Poporului” şi ,,Libertatea” şi îşi trimit o parte din copiii la şcoli numite „mai 
înalte” şi la şcolile de meserii.43 

La fel în Broşteni, singurele date furnizate sunt cele referitoare la începutul 
construirii unei şcoli. Cele trei concubinaje au avut ca motiv existenţa unor 
impedimente la cãsãtorie. Parohul citeşte ,,Telegraful Român” şi ,,Revista 
Preoţilor”, combate un singur viciu descoperit la parohieni şi anume alcoolismul. 
Credincioşi aveau preferinţe pentru ,,Foaia Poporului” şi ,,Libertatea” şi un numãr 
mare dintre copiii din sat urmau, mai ales, şcoli de meserii.44 

La Cinadie preotul fusese numit doar în urmã cu un an, în plus faţã de 
colegii sãi din alte parohii, citeşte pe lângã ,,Telegraful Român” şi ,,Revista 
Teologicã” şi ziarul politic ,,Românul”, iar copiii din parohie sunt trimişi la şcoli 
„mai înalte” şi de meserii.45 

Preotul din Cunţa a edificat, în 12 ani, o bisericã şi o şcoalã nouã, a 
împrejmuit ambele cimitire parohiale, citeşte ,,Telegraful Român”, ,,Românul” şi 
,,Libertatea”, interesant fiind faptul cã şi credincioşii citeau ,,Libertatea”, alãturi de 
,,Foaia Poporului”. Viciile din parohie sunt, mai ales, luxul şi în parte beţia, dar unii 
copiii sunt trimişi la şcoli mai înalte, de comerţ sau de meserii.46 

În Dobârca, preotul era prezent în parohie de doi ani şi a reuşit sã facã 
popularã biblioteca parohialã în cadrul credincioşilor, care citeau ,,Foaia 
Poporului” şi ,,Libertatea”, în timp ce preotul era abonat la ,,Telegraful Român” şi 
,,Românul” şi a semnalat patru cazuri de concubinaj. Din parohie erau copiii 
trimişi la şcolile din mediul urban.47 

Gusu a fost exemplul unei parohii unde biserica a fost renovatã şi a fost 
construitã o şcoalã nouã. Preotul citeşte ,,Telegraful Român” şi ,,Libertatea”, este 
atent sã oficieze şi Vecernia în mod regulat, credincioşii sunt lãudaţi pentru cã 
cerceteazã biserica binişor, îşi trimit copiii la şcoli din oraş (treisprezece la gimnaziu 
şi unul la o şcoalã de meserii), iar din presã, preferã ,,Foaia Poporului” şi 
,,Libertatea”.48 

În Jina, cea mai mare parohie dupã Poiana, un preot avea o vechime de 38 
de ani, singurul preot care pânã în acel moment fusese distins pentru întreaga sa 
activitate şi al doilea doar de opt ani. În acest timp, a fost construitã  o şcoalã nouã 
şi au fost realizate cele mai multe fonduri pentru susţinerea bisericii şi a şcolii. Se 
citesc, de cãtre preoţi, ,,Telegraful Român”, ,,Revista Teologicã”, ,,Libertatea” şi 
,,Românul”, spre deosebire de restul comunitãţii, care preferã ,,Foaia Poporului” şi 

                                                           
43 Ibidem, parohia Beşineu. 
44 Ibidem, parohia Broşteni. 
45 Ibidem, parohia Cinadie. 
46 Ibidem, parohia Cunţa. 
47 Ibidem, parohia Dobârca. 
48 Ibidem, parohia Gusu. 
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,,Libertatea”, iar parohia şi-a trimis un anumit numãr de copiii la şcoli mai înalte. În 
parohie au fost semnalate cinci cazuri de concubinaj. 49 

Ludoşul Mare a oferit imaginea unei parohii puternice, cu doi preoţi, 
primul avea o vechime de nouã ani, iar al doilea de doar un an. Au reuşit sã reducã 
datoriile fãcute pentru pictarea bisericii şi închiderea şcolii cu o curte. Preoţii citesc 
,,Telegraful Român”, ,,Revista Teologicã”, ,,Românul” şi ,,Libertatea” şi combat 
iubirea de procese şi vrajba prin predici. Au fost depistate douã cazuri de 
concubinaj, motivul pentru care nu au fost încheiate cãsãtoriile fiind lipsa 
divorţurilor religioase. Se citesc ,,Libertatea” şi ,,Foaia Poporului”. Cei mai în vârstã 
se spovedesc, puţini citesc cãrţi din biblioteca parohialã, oricum destul de 
modestã.50 

Miercurea era parohia reşedinţã de protopopiat, are un paroh cu o 
vechime de 31 de ani, care citeşte ,,Telegraful Român”, ,,Revista Teologicã” şi 
,,Românul”. Existã o bibliotecã parohialã destul de puţin frecventatã. A fost 
semnalat un singur caz de concubinaj, iar credincioşii citesc ,,Românul”, 
,,Libertatea” şi ,,Drapelul”. Ca vicii, credincioşii sunt afectaţi de lux şi aplecarea 
spre conflicte verbale.51 

În Rod, preotul avea o vechime de cinci ani, un preot harnic cu multe 
realizãri: a creat un numãr mare de fundaţii, a cumpãrat obiecte pentru bisericã, a 
mãrit fondul pentru zidirea turnului bisericii, de la 8000, la 11.000 de coroane, 
citeşte ,,Telegraful Român”, ,,Revista Teologicã”, ,,Libertatea” şi ,,Românul”. În 
ceea ce îi priveşte pe credincioşi, aceştia au ales sã citeascã ,,Libertatea”, ,,Poporul 
Român” şi ,,Foaia Poporului”. Din parohie au plecat elevi la şcolile de meserii, 
comerţ sau gimnazii.52 

Şpring a fost o parohie unde preotul, cu o vechime de cinci ani a restaurat 
biserica de la fundaţie, la fel şi şcoala, a combãtut luxul manifestat de unii 
credincioşi, la fel ca şi beţia. Ţine Vecernia în fiecare sâmbãtã seara şi înainte de 
marile sãrbãtori religioase. În comunitate au fost depistate douã concubinaje, din 
cauzã cã nu au fost intentate şi procesele de divorţ bisericesc. În parohie se citesc 
,,Foaia Poporului”, ,,Libertatea” şi ,,Poporul Român”. Nu sunt foarte harnici în a 
frecventa biserica şi doar jumãtate din cei care se spovedesc se şi împãrtãşesc. Au 
copiii trimişi la gimnaziu (trei), la şcoli de meserii (doi) şi la cele de comerţ (unul 
singur).53 

                                                           
49 Ibidem, parohia Jina. 
50 Ibidem, parohia Ludoşul Mare. 
51 Ibidem, parohia Miercurea. 
52 Ibidem, parohia Rod. 
53 Ibidem, parohia Şpring. 
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În Tãu, preotul era prezent de 31 de ani, a construit o nouã bisericã, citeşte 
doar ,,Telegraful Român”, în timp ce credincioşii lui frecventeazã biserica şi citesc 
,,Foaia Poporului” şi ,,Libertatea” şi au elevi la gimnaziu şi şcoli de meserii.54 

Care a fost, însã, şi comportamentul credincioşilor faţã de actul religios în 
sine? Deşi am dori sã avem date care sã dezvolte subiectul în sine, nu avem nici aici 
aceastã şansã. Astfel, în parohia Apoldul de Jos, credincioşii frecventeazã biserica, 
se spovedesc şi se cuminecã, iar preotul ţine predici în mod regulat. Dintre vicii, 
semnaleazã mai ales alcoolismul, pe care îl combate prin intermediul predicilor. În 
Armeni, nu sunt multe date, se raporteazã doar faptul cã preotul ţine predici, iar 
dintre vicii este menţionat alcoolismul. Pentru preotul din Cãrpiniş, viciul 
poporului este tot alcoolismul, iar combaterea lui se face tot prin intermediul 
predicilor, la fel ca şi în Cunţa, Şpring şi Ludoşul Mare (unde se spovedesc, mai 
ales, cei în vârstã). În parohiile Bogatul Român, Beşineu, Broşteni, Cinadie, Rod, 
Jina, Gusu şi Dobârca alte vicii menţionate au  fost luxul şi „iubirea de procese şi 
certurile”.  

În general, situaţia a fost mulţumitoare în ceea ce priveşte numãrul 
cazurilor de concubinaj, care a fost relativ mic, la fel ca şi cel al copiilor trimişi sã 
studieze mai departe, la gimnaziu sau la şcoli cu caracter practic, de comerţ sau de 
meserii, ceea ce a demonstrat şi o anumitã evoluţie la nivelul mentalitãţii 
comunitãţii, ca atare. Dacã ne raportãm la comunitate şi la gradul de alfabetizare, 
mai sunt, în continuare, de depus eforturi mari. La acest subiect nu avem 
rãspunsuri decât din zece parohii (Armeni-500 de persoane ştiu citi şi scrie, 
Bogatul Român-150, Dobârca-313, Jina-1300, la fel ca în Ludoşul Mare, 
Miercurea-671, Rod-100, Tãu-200). O situaţie de excepţie a fost raportatã în 
parohia Cãrpiniş, unde s-a stabilit cã 95% dintre credincioşi erau alfabetizaţi. 

Şi ajungem aici la un subiect care iese în evidenţã, presa agreatã de preot şi 
respectiv de elita comunitãţii, unde ni se pare foarte ciudat faptul cã nu avem 
niciun caz în care sã existe o preferinţã comunã, niciun ziar agreat de cler nu se 
regãseşte printre preferinţele comunitãţii. Invers, au fost preoţi care au menţionat, 
de exemplu, o preferinţã pentru ,,Românul” (Arad). Preoţii sunt, la rândul lor, 
foarte aplecaţi spre lecturarea ,,Telegrafului Român” şi a ,,Revistei Teologice”, ceea 
ce denotã, mai ales în ultimul caz, grija constantã pentru profesia lor şi faptul cã 
abonamentul pentru ,,Telegraful Român” a devenit obligatoriu. Desigur, aici se 
mai poate pune şi o altã întrebare legatã de înfiinţarea bibliotecilor parohiale, pe 
care arhiepiscopul Ioan Meţianu le considera foarte importante pentru existenţa şi 
continuitatea unei vieţi culturale în fiecare parohie. 

O comunitate interesatã nu numai de agriculturã şi creşterea animalelor dar 
şi de comerţ, cum a fost şi cea din majoritatea parohiilor din Protopopiatul 

                                                           
54 Ibidem, parohia Tãu. 
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Miercurea a putut sã fie atrasã şi de unele publicaţii, ca de exemplu ,,Foaia 
Poporului” (Sibiu), tocmai datoritã caracterului mult mai pragmatic al acesteia sau 
de ,,Libertatea” (Orãştie), pentru tonul vindicativ al articolelor de facturã politicã. 
Sunt supoziţii, care vor putea cãpãta contur, doar dupã o analizã a vizitaţiunilor 
canonice efectuate în toate cele 34 de protopopiate din Arhiepiscopia Ortodoxã a 
Sibiului. 

Iar despre bani, sau altfel spus, despre epitropia bisericii, un alt subiect 
interesant, a fost expediat la fel de rapid, dar explicaţia stã şi în datele clare pe care 
le cere. Puţine parohii au declarat fondurile de bani adunate, în Apoldul de Jos, 
biserica avea o avere de 1197 de coroane, iar parohia din Gusu, mult mai sãracã, 
avea doar 218 coroane. În destul de multe parohii, nu au putut fi consemnate date 
certe deoarece epitropul a fost absent.55 

Nu se acordã, încã, suficientã atenţie documentelor care delimitau 
proprietãţile donate bisericii şi trecute pe numele acesteia (foaia cadastralã, foaie 
funduarã, documente de dare în arendã a unor proprietãţi ale bisericii etc.). Un 
subiect colateral a fost cel al modalitãţii de pãstrare a banilor şi a altor documente, 
deoarece în protopopiatul menţionat casa de fier lipseşte cu desãvârşire. 

Avem şi aici o serie de observaţii interesante dar care denotã şi puterea 
financiarã a unor comunitãţi sau chiar cererea de schimbare a unor obiceiuri; astfel, 
dacã în destul de multe parohii, banii pentru sidoxie şi nu numai se adunau 
toamna, dupã strângerea recoltei, într-o parohie bogatã de oieri, Jina, prãbuşirea 
turnului bisericii nu reprezenta nicio problemã pentru fondul parohial, iar în 
parohia Rod, sunt trecute douã observaţii care nu sunt legate de situaţia financiarã: 
sfeşnicele în bisericã sã fie dispuse astfel încât sã nu existe niciun pericol de foc iar 
„poruncile sã nu mai fie publicate în bisericã, ci afarã cu doba”.56 

În ceea ce priveşte concluzia studiului de mai sus, ea nu poate fi decât una 
parţialã, însã, fãrã nicio îndoialã complexitatea fişei de vizitaţiune canonicã a creat 
posibilitatea obţinerii şi analizãrii unui numãr mare de date. Analizarea lor nu face 
decât sã ne prezinte un rãspuns la un subiect mereu de actualitate în spaţiul 
transilvan românesc, evoluţia relaţiei dintre preot, învãţãtor şi comunitate, deci, cu 
alte cuvinte, a prezentãrii „stãrii naţiunii române” de confesiune ortodoxã din 
Transilvania la anul 1915. 
 
 
  

                                                           
55 Ibidem, parohiile Apoldul de Jos, Gusu. 
56 Ibidem, parohiile Jina şi Rod. 
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The Archpriestship of Miercurea. 

,,An Inquiry” in the Year 1915 
 

(Abstract) 
 

Our study presents one of the Orthodox Archpriesthips of the Sibiu Archdiocese during 
the First World War, especially in 1915. Data were provided by the evaluation sheet of each parish 
by a dean. These evaluation sheets offered us the occasion to assess the state not only of the church, 
but also of the entire community in a difficult and tormented period. As it was harder and harder to 
resist during the years of the war, the mentioned sheet provides relevant information on the social 
and economic changes, as well as specific hardships in difficult war time. 

Keywords: First World War, Miercurea, Orthodox Church, village, community, war, 
mentality. 
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DEPUTAŢILOR TRANSILVÃNENI NICOLAE ŞERBAN ŞI TEODOR 
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DIN REGATUL ROMÂNIEI (1915-1916) 
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Institutul de Istorie Militarã Budapesta 

 
Studiul pe care îl propun cititorilor revistei este o micã incursiune în 

detaliile vieţii cotidiene socio-economice, fiind cu neputinţã de neglijat şi oarecare 
referiri contextuale politice, ale spaţiului ardelean în primii ani ai Marelui Rãzboi. 
Este, de fapt, un fragment dintr-un subcapitolul al celui de-al doilea volum1 al 
monografiei mele elaborate în limba maghiarã şi propusã spre apariţie în toamna 
acestui an.  

Spaţiul rezervat pentru aceastã lucrare nu-mi permite sã prezint, în detaliu, 
istoriografia tematicii în care se înscrie subiectul elaborat aici, dar trebuie sã fac 
referire la studiile şi prezentãrile apãrute în ultimii ani, elaborate de atelierul de 
cercetare al Universitãţii ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, de Centrul de Studii 
Transilvane al Academiei Române, dar şi de grupul de cercetãtori şi istorici din 
jurul revistei ,,Astra Sabesiensis”. Sunt, însã, câteva lucrãri de referinţã, care m-au 
încurajat în aceastã incursiune pe care v-o propun în urmãtoarele pagini, semnate 
de istoricii Liviu Maior, 2  Ioan Bolovan 3  şi Ioana Elena Ignat Kisanovici. 4 
Adãugându-se la acestea un ghid deosebit pentru aşezarea în contextul 
întâmplãrilor vremii ale ,,chestiei” economice şi interpretarea implicaţiilor acesteia în 
cotidianul socio-politic al Ardealului este volumul de memorii şi amintiri ale lui Ion 
I. Lapedatu, apãrut în anul 1998.5 

                                                           
1 A sors kereke a végzetre forog?, volum II, Erdély háborúja 1914-1916 augusztus, volum III, Erdély háborúja 
1916-1917 január-care va apãrea în vara anului 1918.  
2 Liviu Maior, Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni şi basarabeni în rãzboi (1914-1916), Cluj-Napoca, 
Editura Şcoala Ardeleanã, 2016. 
3  Ioan Bolovan, Primul Rãzboi Mondial şi realitãţile demografice din Transilvania. Familie, moralitate şi 
raporturi de gen, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleanã, 2015. 
4 Ioana Elena Ignat Kisanovici, Participare şi mobilizare în Transilvnia în Primul Rãzboi Mondial, Cluj-
Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2015.  
5 Ion I. Lapedatu, Memorii şi amintiri, ediţie îngrijitã, prefaţã şi note de Ioan Opriş, Iaşi, Institutul 
European, 1998. 
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Documentaţia în materie m-a purtat în mai toate arhivele militare ale 
Puterilor Centrale, ale Franţei şi nordului Italiei, nu neglijând, însã, arhivele noastre 
din Transilvania la care voi face referire în text, la locul potrivit. O sursã arhivisticã 
importantã pentru tema propusã aici este, însã, arhiva personalã (înscrisuri, scrisori, 
cuvântãri, studii) a contelui Tisza István, şi arhiva (scrisori, diarii, codice de 
telegrame, înscrisuri) baronului Burián István, confidentul primului ministru Tisza, 
din 13 ianuarie 1915 ministru de externe al Imperiului Austro-Ungar, depuse la 
Arhivele Sinodului Bisericii Reformate Maghiare din Ungaria.6 

Deci, fãrã o introducere prea academicã, vã propun în aceastã lucrare un 
mãnunchi de documente din întâmplãrile cotidianului Marelui Rãzboi care, din 
nefericire, a trecut ca un uragan, ce nu mai contenea, cu toate urmãrile unei 
asemenea conflagraţii. Nu înainte, însã, de a detalia mica istorie a conceperii acestei 
lucrãri, alegerea subiectului fiind un şir de coincidenţe. Studiile mele bibliografice 
au gãsit în lungul drum al documentaţiei şi cartea Ioanei Elena Ignat Kisanovici cu 
însemnãrile vicarului Iacob Pop din Fãgãraş, 7  unde l-am întâlnit pe avocatul 
Şerban Nicolae, o ,,cunoştinţã” mai veche a mea din câteva documente de arhivã 
care, a devenit unul din subiectele primului grup de documente prezentate aici. 
Din aceeaşi sursã arhivisticã aveam şi câteva documente (rapoarte, scrisori, altele) 
despre afacerile cu porumb ale lui Teodor Mihali, avocat şi bancher din Dej, 
asemenea lui Şerban membru al Parlamentului Ungariei, filat discret de cãtre poliţia 
de frontierã şi vameşii de la graniţa Transilvaniei de la Turnu Roşu. Ce au în comun 
cei doi protagonişi ai istorisirii mele, în afarã de cele comune în viaţa politicã? 
„Chestia importului porumbului”, sintagmã aleasã şi pentru titlul acestei lucrãri, de altfel 
sugeratã şi de un capitol dintr-o altã publicaţie a Ioanei Elena Ignat Kisanovici,8 
capitol care prezintã concis, cu mãrturiile presei româneşti din Transilvania, 
aspectele economice, adicã spaţiul care a determinat acţiunile protagoniştilor 
relatãrii mele. 

În acelaşi timp cu decretul mobilizãrii, Legea numãr LXIII/1912 cu 
modificãrile şi adãugirile Legii numãr L/1914, care au remodelat rânduielile vieţii 
de zi cu zi în spaţiul pãrţii ungare a monarhiei dualiste,9 au subordonat cotidianul 
nevoilor armatei. 10  Au schimbat regimul comunicaţiilor, subordonându-le 

                                                           
6 Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára (în continuare MREZSLT).  
7 Ioana Elena Ignat, Viaţa cotidianã în Fãgãraş în anul 1916: însemnãrile vicarului Iacob Popa, Cluj-Napoca, 
Centrul de Studii Transilvane, 2011. 
8 Idem, Participare şi mobilizare în Transilvania în Primul Rãzboi Mondial, pp. 73-102. Îi mulţumesc, şi pe 
aceastã cale, doamnei Ioana Elena Ignat Kisanovici pentru generozitatea cu care mi-a rãspuns la 
solicitarea trimiterii celor douã lucrãri amintite aici.  
9 ,,1914. évi L. törvénycikk a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott”, ,,1912: LXIII. 
törvénycikknek és a hadiszolgáltatásokról szóló”, ,,1912: LXVIII. törvénycikknek kiegészítéséről”. 
10 Ioana Elena Ignat Kisanovici, Participare şi mobilizare în Transilvania în Primul Rãzboi Mondial, pp. 77-
78. 
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autoritãţilor militare, au intervenit în cotidianul obişnuit, firesc pânã mai deunãzi al 
valorificãrii surselor de producţie, a funcţionãrii pieţei muncii, a celei agricole şi 
alimentre, financiare, a liberului schimb în general. Este lesne de înţeles, cã noile 
rânduieli din spatele frontului au produs încã de la început exasperare, apoi cu 
ştirile tot mai dezamãgitoare de pe cele douã fronturi. Firescul a devenit în scurt 
timp nesiguranţã. Adaptarea cotidianului în condiţii de nesiguranţã a fost extrem 
de dificilã. Noile reguli, însã, dar mai ales restructurãrile şi reaşezarea prioritãţilor 
au creat şi noi şanse, şansele furnizorilor armatei. 

Pãrţile ungare ale monarhiei dualiste au avut în aceste condiţii generale o 
situaţie aparte, prin faptul cã autoritãţile civile şi-au pãstrat o oarecare 
independenţã decizionalã, ceea ce a însemnat monitorizarea nemijlocitã a acţiunilor 
autoritãţilor armate, cu toate cã aceastã şansã a fost de cele mai multe ori formalã, 
situaţiile conflictuale reglându-se, de obicei, pe cale amiabilã. 

Sã revenim, însã, la subiectul pe care l-am propus cu o micã incursiune în 
specificul pieţei grânelor şi a alimentelor de bazã, ce a beneficiat de prioritãţile 
perioadei de conflict, pentru a explica într-un fel generalitãţile frazelor precedente. 

Calitatea grâului, a cerealelor, în general, mai apoi a porumbului, în special, 
cu care s-a vrut înlocuirea în mare parte a grâului pentru pâine la brutãrii, începând 
de la cumpãna anilor 1914/1915, a generat o serie continuã a ordonanţelor de 
reglementare a consumului, a preţurilor, a distribuţiei. La mijlocul perioadei în 
studiu (anul 1915), s-a recurs la sechestrãri şi mai târziu la rechiziţii de la 
producãtori şi de oriunde s-a gãsit o sursã pentru aceasta.11 
Declaraţia de neutralitate a Regatului României a închis piaţa importului acestor 
produse, deci autoritãţile trebuiau sã se limiteze la sursele interne. La o primã 
analizã se pare cã acestea au fost suficiente în primii ani ai rãzboiului chiar şi în 
Transilvania,12  distribuţia lor a creat, însã, dereglãrile pieţei. Începând din luna 
noiembrie a anului 191413 şi pânã la mijlocul lunii octombrie a anului 1915, a fost 

                                                           
11 O prezentare detaliatã, cu referiri la sursele mediatice, a se vedea la: Ibidem, pp. 82-84.  
12 „La 20-23 Septemvrie se sperã: pe un areal de 4.356,118 jug. cat., cu o recoltã medie de 1056 mãji metrice pro 
jug. cat., o recoltã totalã de 46.029,661 mãji metrice. În anul trecut recolta a fost de 43.768,820 mãji metrice. Deci 
în acest an un plus de 2.260,841 mãji metrice faţã de anul trecut. Rezultatele cele mai bune, peste media de 10-56 
mãji metrice pro jug. cat., le-au dat recoltele în 21 comitate, între cari se numãrã şi urmãtoarele din regiunile locuite de 
Români: Torontal, Braşov, Alba de Jos şi Arad. Între cele 22 comitate cu o recoltã între 8-10,56 mãji metrice pro 
jug. cat. se numãrã şi comitatele: Târnava Mare, Bihor, Sãtmar, Timiş, Ciuc, Treiscaune, Târnava Micã, Sibiiu, 
Maramurãş, Fãgãraş, Hunedoara şi Solnoc-Dobâca. În fine, între cele 17 comitate cu o recoltã sub 8 mãji metrice pro 
jug. cat. se numãrã şi comitatele: Bistriţa-Nãsãud, Caraş-Severin, Ugocea, Odorheiu, Selagiu, Cojocna, Murãş-Turda 
şi Turda-Arieş” (a se vedea: „Situaţia agricolã în Ungaria”, în Revista Economicã, an XVII, numãr 41, 9 
octombrie 1915). 
13 Ordonanţa ministerialã nr. 8317/1914 din 1 noiembrie, ce a intrat în vigoare la data de 25 
noiembrie, rescrisã de mai multe ori în perioada amintitã (a se vedea: Székely Artúr, Háború és 
közgazdaság. Háborús gazdasági rendszabályok Magyarországon. Városi Szemle. 8. évfolyam, 1915, pp. 290-
293). 
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creat un organism central, Haditermény Rt.-„S. A. pentru produsele de rãzboi”, 14 
pentru gestionarea problemei şi s-a intervenit succesiv în piaţa grânelor şi a 
derivatelor (fãinã, pâine etc.) acestora.15  

Iarna anului 1914/1915 a golit, însã, hambarele în mod neegal în unele 
pãrţi, încât se cãuta acoperirea acestor situaţii prin cãutarea unui compromis pentru 
facilitarea achiziţiilor chiar şi din import. Prim-ministrul Tisza, într-o scrisoare 
datatã 17 martie 1915, transmitea ministrului agriculturii Ghillányi, urmãtoarele: 
„Îţi transmit copia revistei presei româneşti cu credinţa cã datele reproduse acolo te vor interesa. 
Dacã în aceste relatãri este vorba de cantitãţi neglijabile, s-ar putea acorda un spaţiu mai larg 
importurilor de cereale din România ca sã ajutãm totuşi în descongestionarea situaţiei din 
Ardeal”. Aceeaşi chestiune se regãseşte şi într-o scrisoare adresatã, de acelaşi Tisza, 
baronului Burián István, datatã 14 august 1915: „Dupã ce Czernin insistã cu informaţia 
cã se aduc cereale şi porumb cu maşini şi cãruţe pe teritoriul Ungariei, ţin sã specific cã în acest 
mod, în perioada 1-9 august în total  s-au adus peste graniţã în total 14.000 quintale. O 
cantitate infimã ce în comparaţie cu stocurile existente nu are nici o semnificaţie. Am dispus sã fiu 
informat periodic despre traficul de cereale şi porumb prin telefon sau telegrafic, voi fi deci în 
mãsurã sã-ţi transmit datele corecte”.16 Şi, într-adevãr, revine cu date exacte peste câteva 
zile printr-o scrisore datatã pe ziua de 27 august: „În perioada 1-20 august în total a 
intrat în Ungaria din România 1525 vagoane de cereale. 522 de vagoane au rãmas în ţarã, 
1003 vagoane au tranzitat ţara în drum spre Germania. Din total 831 de vagoane a intrat pe 
calea feratã, cantitatea de 694 vagoane cu cãruţele. Dacã nu mã înşel aceste transporturi 
totalizeazã cca. 150.000 de chintale, adicã consumul a 20 de zile. O cantitate atât de 
neînsemnatã comparativ cu stocurile României, încât ea nu este în mãsurã sã stingã atmosfera de 
nelinişte şi reproşurile adresate guvernului cauzate de greutãţile nevalorificãrii stocurilor. 
Impunerea de mãsuri sâcâitoare pentru a stopa aceastã nesemnificativã circulaţie ar stârni fãrã 
folos aversiunea opiniei publice româneşti”.17 Fãrã a insista prea mult pe acest subiect, este 
foarte clar cã guvernul a deschis tacit o cale de a ajuta se pare nevoilor 
transilvãnenilor în primul rând, dar şi calea unor afaceri personale.18 

                                                           
14 În presa româneascã era numitã: ,,Societatea pe acţii pentru produsele de rãzboi”. 
15  Tóth Árpád, ,,A hadigazdálkodás jogi szabályozásának problémai az első világháború idején 
magyarországon”, în Acta Juridica et Politica, tom LX, 2002, pp 52-55. Vezi şi: Ioana Elena Ignat 
Kisanovici, Participare şi mobilizare în Transilvnia în Primul Rãzboi Mondial, pp. 81-92. 
16 Tisza István Összes Művei, volum I-VI, Budapesta, Editura Academiei Maghiare, 1923-1937 (în 
continuare TIÖM); aici: TIÖM, volum IV, p. 113. 
17 Ibidem, p. 146.  
18  Contractul de stat între Regatul României şi Puterile Centrale a fost încheiat dupã reglarea 
conturilor cu potenţialii aliaţi: Franţa şi Anglia. Derularea afacerii a fost gestionatã de o comisie în 
care au fost reprezentate toate partidele româneşti ale vremii, şi prezidatã de Alecu Constantinescu, 
ministrul agriculturii şi al domeniilor în guvernul Brãtianu. Şeful opoziţiei conservatoare, Alexandru 
Margiloman, a fost direct interesat în afacere. 
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Sursa era la îndemânã şi situaţia conjuncturalã a încurajat tatonarea 
posibilitãţii importãrii aşa cum specifica şi Tisza în cantitãţi „neînsemnate”, adicã 
cantitãţi ce nu influenţeazã major gestiunea statului. Conjunctura era palpabilã. La 
acea datã disponibilitãţile de cereale (grâu, orz, porumb) ale Regatului României au 
devenit sufocante. Se cãuta cu disperare o modalitate de a valorifica aceste 
disponibilitãţi.19 În continuare iatã douã variante documentare a valorificãrii acestei 
conjuncturi.  

 
Cazul dr. Nicolae Şerban 

 
Cine este acest dr. Nicolae Şerban, despre activitatea şi personalitatea 

cãruia s-a scris extrem de puţin, aproape nimic semnificativ? Doctor în drept, 
originar din Voila, satul în care s-a nãscut într-o familie de mici nobili, la 8 
noiembrie 1858 (?); s-a stins din viaţã la 15 septembrie 1932, şi este înmormântat la 
Fãgãraş, la biserica ,,Sfântul Nicolae”.20 „Om politic fãgãrãşan controversat”, precum 
conchid semnatarii unui articol apãrut în revista ,,Ţara Bârsei”, care-l are ca 
personaj principal pe tipograful Ioan Haţiegan, sosit în oraş de la Budapesta în 
tovãrãşia lui Şerban. Dupã mãrturisirea lui Haţiegan, citat în acelaşi articol: „În 4 
ianuarie 1900, mi-am fãcut intrarea în Fãgãraş cu trãsura cu patru cai a regretatului dr. 
Nicolae Şerban [...] la Fãgãraş exista un climat destul de tensionat din punct de vedere politic, 
din cauza confruntãrii dintre cei doi fruntaşi locali, avocaţii Nicolae Şerban de Voila şi Ioan 
Şenchea,21 exponenţii celor douã mari linii de acţiune politicã a românilor ardeleni, activismul şi 
pasivismul”.22 Se pare cã Şerban aparţinea celui din urmã grup. Sau nu. Cred cã cea 
mai nuanţatã caracterizare a sa a formulat-o Sextil Puşcariu care, dupã un ciclu de 
conferinţe cu titlul „Rãsunetul rãzboiului pentru independenţã în Ardeal”, ţinutã în 
sala Ateneului din Bucureşti la 1 aprilie 1927, apoi la Câmpina, Braşov şi în sfârşit 
şi la Fãgãraş, l-a gãsit pe eroul nostru la Fãgãraş, unde s-a retras de la conducerea 
prefecturii din  judeţul Sãlaj (1920): „[…] dupã 35 ani, aceleaşi certe şi gelozii în mica 
societate româneascã, care acum nu se mai sfãdeşte numai pe chestii confesionale şi pe ranguri 
sociale, cu şi pe partide politice, izbutind sã batã recordul: vrajbã chiar în sînul aceluiaşi partid 

                                                           
19 ,,Socoteam o încãlcare a neutralitãţii noastre sã le vindem (n. n. Puterilor Centrale) prisosul recoltei noastre. În 
1915 produsele noastre se acumulau însã peste mãsurã, agricultorii ne cereau sã gãsim o soluţie, nu puteam rãmâne 
muritori de foame având recolte îmbelşugate, care se stricau în hambarele ce nici nu le mai puteau încãpea” (a se 
vedea: I. G. Duca, Amintiri politice, volum I, München, 1981, p. 200). 
20 ***, ,,Personalitãţi ale Ţãrii Fãgãraşului”, în Monitorul de Fãgãraş, marţi, 1 decembrie 2009. 
21 Ioan Şenchea (1864-1916), originar din Zãrneşti, Braşov, stabilit ca avocat în Fãgãraş, în anul 
1892, fruntaş al românilor fãgãrãşeni; preşedinte al Clubului Naţional Român din comitatul 
Fãgãraşului, în 1905 era ales în Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român. 
22 Florentin Olteanu, Ioan Ciupea, Lucreţia Olteanu, ,,Un destin paradigmatic-Ioan Haţiegan (1875-
1950)”, în Ţara Bârsei, numãr 1, 2014, p. 393. 
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politic. Niculiţã Şerban, îmbrãcat tot ca un gentry-cam reumatic-unguresc, a ţinut sã-mi serveascã 
şampanie la masã”. 

A studiat dreptul la Budapesta şi Viena, iar titlul de doctor în drept l-a 
obţinut din partea Universitãţii din Viena. În almanahul camerei deputaţilor23 este 
menţionat cu numele ,,Sierban Miklós”, deputat în circumscripţia Fãgãraş, oraşul 
Fãgãraş. A fost ales deputat indepedent în circumscripţia Arpaşu de Jos la alegerile 
generale din anul 1892 şi în perioada acestui mandat s-a înscris în Partidul Liberal 
condus de Tisza Kálmán. Dupã patru ani a candidat, din nou, independent. Între 
anii 1901 şi 1905 a obţinut un nou mandat ca membru al Partidului Liberal. Dupã 
disoluţia acestui partid, în anul 1906, a candidat cu un program indepedent 
alãturându-se mai apoi grupului Partidului Naţional Român. În alegerile din anul 
1910 a obţinut acelaşi mandat, pãstrându-l pânã la finele rãzboiului, în 
circumscripţia Fãgãraş.  

 
În sfârşit, documentele „Cazului Şerban” 

 
Ziarul ,,Gazeta Transilvaniei” din 16 aprilie 1915,24 publicã cu acelaşi titlu 

un comunicat, din sursã „competentã”, cã definindu-se tratativele unui acord 
bilateral între Regatul României şi monarhia dualistã25 pentru exportul şi implicit 
importul cerealelor s-a gãsit modalitatea achiziţionãrilor directe „la înzestrarea 
populaţiei nostre mai sãrace cu porumb din România”. Este un anunţ de mult şi de foarte 
mulţi aşteptat în Transilvania, unde mai mult decât în alte pãrţi ale monarhiei era o 
lipsã acutã a elementelor de bazã,26 şi în special a porumbului, cu care se încearcã 
substituirea grâului, a cartofilor, dar şi a altor cereale din fãina pentru pâinea de 
toate zilele. O chestiune apãsãtoare este şi aceea a preţurilor tot mai prohibite ale 

                                                           
23 Sturm-féle országgyűlési almanach 1910-1915, 1910. p. 412. În aceastã publicaţie am gãsit o oarecare 
neconcordanţã referitoare la numele şi data naşterii lui Şerban. Almanahul îl menţioneazã cu numele 
de „Sierbán”, iar data naşterii este: ,,25 iunie 1865”. În Almanahul redactat de Vásárhelyi Ferenc, 
pentru aceeaşi perioadã, numele apare corect „Serbán” cu data naşterii neschimbatã. 
24 Gazeta Transilvaniei, numãr 71, 3 /16 aprilie 1915. 
25 A se vedea: „Wien am 8 Juli 1915. Protokoll des zu abgehaltenen Ministerrates für gemeinsame 
Angelegenheiten”, în Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (1914-
1918). Eingeleitet und  zusammengestellt  von Miklós Komjáthy, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966, pp. 266-
277. 
26  Un caz notoriu al vremii, care solicita chiar intervenţia prim-ministrului Tisza, este cel din 
comitatul Solnoc-Dobâca: „Din ianuarie a. c. încoace ne-au venit şi ne vin, când din unul, când alt ţinut al 
patriei, tot mai multe ştiri despre marea lipsã a alimentelor de primã şi zilnicã trebuinţã pentru populaţia de la oraşe şi 
îndeosebi pentru cea de la ţarã. Ni s-a scris între altele, cã în comitatul Solnoc-Dobâca ar fi lipsã de cucuruz, grâu, 
cartofi ş. a. aşa de mare şi atât de generalã, încât d. e. pepiţa oraşului Dej, centru comitatului, sãptãmâni de-a rândul 
nu s-a a adus spre vânzare şi nu s-a aflat de cumpãrat din aceste alimente nici un bob, absolut nimica” (a se vedea: 
Gazeta Transilvaniei, numãr 59, 15/28 martie 1915). 
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pieţei interne a alimentelor. În comitatele Transilvaniei istorice poate mai mult 
decât în alte pãrţi.27  

Iatã şi scenariul afacerii în care sunt interesate bãncile poporale, prin care 
se deruleazã achiziţiile şi decontarea lor, aşa cum este acesta formulat în ,,Gazeta 
Transilvaniei”: „În chestia comunicatelor noastre anterioare cu privire suntem autorizaţi din loc 
competent a da urmãtoarele desluşiri: Obţinându-se un acord între guvernul nostru şi cel român în 
chestia importului, respectiv esportului de porumb, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi 
urmãtoarele: porumbul menit pentru ţãranii noştrii se lifereazã şi se încarcã în vagoane de cãtrã 
bãncile populare din România. Preţul unui vagon de porumb-cãci mai puţin nu se poate 
comanda-s-a stabilit definitiv cu preţul de 2900 cor. loco staţiunea de încãrcare. În aceastã sumã 
de 2900 coroane sunt cuprinse: taxa de export, agiul, 28  preţul porumbului şi alte cheltuieli 
mãrunte. În suma aceasta nu este însã cuprinsã taxa de transport şi locul de încãrcare, care 
trebuie plãtitã la sosirea vagonului în staţia, unde are sã se descarce. Banii pentru un vagon sau 
mai multe au sã se trimitã în cel târziu 14 zile filialei ,,Albina” din Braşov, indicându-se precis 
şi legibil adresa şi staţiunea, unde are sã soseascã vagonul precum şi numãrul vagoanelor 
comandate. Filiala ,,Albina” va transpune banii primiţi împreunã cu indicãrile fãcute, bãncilor 
poporale din România. Cu expedierea porumbului de cãtrã bãncile poporale se va începe, dacã nu 
vor obveni pedeci neprevãzute, în cel târziu 14 zile şi exportarea va dura aproximativ 4 
sãptãmâni. Se vor lua în fine mãsurile de lipsã ca porumbul încãrcat sã fie bun şi uscat, iar în 
cazul când din vreo cauzã oareşicare vagonul comandat nu va putea trece graniţa în Ardeal29 şi 
astfel vagonul sã nu ajungã la locul destinaţiunei, ca banii plãtiţi sã fie restituiţi. Din acelaşi loc 
autorizat ni se mai asigurã, cã d-l dep. Dr. T. Mihali a esoperat la Budapesta ca guvernul nostru 
sã nu rechiziţioneze porumbul trimis din România, ceea-ce s-a notificat şi guvernului român [...] 
Celor cari au comandat şi plãtit porumbul li se va comunica fie în scris, fie prin ziarul nostru 
ziua, când vagonul, respectiv vagoanele cu porumb au fost pornite din staţiunea de încãrcare din 
România”. 

Textul, deşi este nesemnat, ştim cã a fost publicat mai devreme în ziarul 
„Olteanul”, apoi şi în „Revista Economicã” a lui Ioan I. Lapedatu.30 

                                                           
27 Cu trei sãptãmâni mai devreme, în acelaşi ziar, într-o succintã incursiune a ,,calitãţilor porumbului”, se 
înşirã urmãtoarele preţuri: „De la 1000-2000 de coroane vagonul, oropsitul porumb trece la 1500, pentru a 
ajunge, încã de astã toamnã la 2000 cor. şi el nu se opreşte aici. Astãzi, un vagon de porumb se vinde cu 3500 pânã 
la 3700 cor.-cifrã fabuloasã pentru un aliment bun numai pentru „Valachi”, ori pentru dobitoace-şi tendinţa de 
urcare a preţurilor de vânzare se menţine” (a se vedea: Ibidem, numãr 56, 12/25 martie 1915). 
28 Diferenţe ale cursului de schimb valutar. 
29 Pentru transportul mãrfurilor spre Austro-Ungaria, Perieţeanu, directorul serviciului mişcãrii, a 
convenit cu directorul regional al cãilor ferate maghiare de la Cluj, ca vagoanele române sã ducã 
aceste mãrfuri prin punctele de frontierã: Palanca, Câineni şi Predeal, pânã la staţiunile din interiorul 
Transilvaniei. Norma stabilitã este ca sã iasã din ţarã aproape câte vagoane intrã şi se pare cã utilizau 
vagoane duble cu condiţia ca în termen de trei zile vagoanele sã fie restituite (a se vedea: Gazeta 
Transilvaniei, numãr 52, 7/20 martie 1915). 
30 Revista Economicã, an XVII, numãr 17, 24 aprilie 1915.  
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Implicarea lui Nicolae Şerban devine clarã dupã incidentul „confiscarea 
scrisorii” relatat în continuare. La finele verii anului 1915, la întoarcerea în ţarã, dupã 
o cãlãtorie în Bucureşti, Nicolae Şerban a fost percheziţionat la controlul vamal de 
cãtre poliţia de frontierã din Braşov, confiscându-i-se o scrisoare adresatã lui „Iván 
Lapedata preşedintele casei de economii S. A. Albina cu sediul în Sibiu”, închisã într-un plic 
oficial cu înscrisul: „Comisiunea Monumentelor Istorice-Adm. Casei Bisericii”. 

Raportul poliţiei de graniţã, cu scrisoarea ataşatã, a ajuns pe cãile oficiale la 
Budapesta la sediul central, de unde cu o notã semnatã de Ilosvay Gusztáv, 
locţiitorul şefului poliţiei de frontierã, şi datatã 29 septembrie 1915, a fost înaintat 
ministrului de interne de unde a ajuns pe masa de lucru a prim-ministrului Tisza. 
Raportul ţine sã menţioneze cã „Şerban” nu a indicat persoana expeditorului, iar 
„inspectoratul de poliţie pânã la noi indicaţii nu a fãcut investigaţii în acest sens”. Numele, 
oarecum maghiarizat, al destinatarului este fãrã îndoialã Ioan I. Lapedatu. Din 
înscrisul de pe plic se poate lesne deduce cã expeditorul a fost fratele sãu geamãn, 
Alexandru Lapedatu, pe atunci secretar al acelei instituţii. Iatã traducerea scrisorii 
redactatã în limba maghiarã:31 „Dragã Ioane, Precum ţi-am scris şi te-am informat prin 
domnii Comşia32 şi Şerban, imediat dupã primirea scrisorii tale am telegrafiat în Rusia pentru a 
afla ştiri despre cumnatul tãu, dar pânã astãzi nu am primit nici un rãspuns. Nu este ceva ieşit 
din comun, pentru cã comitetul prizonierilor din Petrograd, la care m-am adresat prin Crucea 
Roşie localã sã obţinã informaţiile cerute din Cows,33 are mii de asemenea cereri. S-ar putea ca de 
pe o zi pe alta sã obţinem rãspunsul, dar este posibil sã aşteptãm douã, trei sãptãmâni ca sã 
aflãm ceva. Oricum, îndatã ce voi avea ştiri ţi le voi telegrafia îndatã. Eu în aceastã varã voi fi la 
Bucureşti. Victoria34 cu copii a plecat în ţarã, de unde spre 20 iulie va pleca pentru 3 luni dupã 
fãtucã la Techirgiol. Poţi sã vii oricând la Predeal, dar sã mã înştiinţezi din timp, sã plec în altã 
parte. Ne-am putea întâlni şi la Cãlimãneşti, dacã-ţi este mai la-ndemânã, atunci însã aşi petrece 
acolo 2-3 zile, eventual zece în care caz te rog sã-mi gãseşti şi mie cazare. Astãzi am vorbit cu 
Verzea35 în chestiunea traducerii şi „Solidaritatea”.36 Am convenit ca traducerea sã fie publicatã 
în „Democraţia” şi dacã doreşti în cele douã broşuri în curs de apariţie. În cealaltã chestiune sã 

                                                           
31 MREZSLT, Tisza-iratok 12:29. 36, copie bãtutã la maşina de scris. 
32  Presupun cã este vorba de medicul Nicolae Comşa din Sãcele, membru al Consiliul Bãncii 
„Albina”, ales la 1 decembrie 1918 în Marele Sfat Naţional Român.  
33 Nu am reuşit sã identific localitatea. 
34 Victoria Panã, soţia lui Alexandru Lapedatu. 
35 Victor Verzea, ofiţer al armatei române, şef al serviciului telegrafico-poştal, director general al 
Poştei Române, comisar al Bãncii Naţionale a României, primar al Bucureştilor în perioada 
noiembrie 1916-iunie 1917-perioada ocupaţiei germane (a se vedea: Adrian Stroea, Marin Ghinoiu, 
File din istoria artileriei. Fapte, întâmplãri şi oameni, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al 
Armatei, 2015, pp. 381-392). 
36 Prin transformarea Delegaţiunii Bãncilor în Asociaţia „Solidaritatea”, care a introdus controlul 
obligatoriu şi extern al bãncii. Preşedintele acesteia a fost ales Partenie Cosma, preşedintele Bãncii 
,,Albina”, iar funcţia de secretar a fost îndeplinitã de Iaon I. Lapedatu. La iniţiativa „Solidaritãţii” s-a 
înfiinţat prima Societate Româneascã de Asigurãri: ,,Banca Generalã de Asigurãri”. 
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tratezi direct cu Mihali, cãruia Verzea i-a propus în acelaşi fel înainte de a-şi fi discutat eu cu el. 
Pentru organizarea chestiunii mai avem timp, pentru cã deocamdatã vom exporta cerealele 
vândute care aşteaptã transportul de luni de zile. Numai apoi va fi posibil noi comenzi, deci avem 
timp suficient pânã atunci ca totul sã fie organizat aşa cum doreşti. Nu ştiu dacã Mihali te va 
chema la Dej, sau va veni la Sibiu, fiind foarte ocupat nu am avut rãgazul necesar sã aştept 
întâlnirea lui cu Verzea. Aşa cum stau lucrurile, se pare cã pacea nu va veni pânã în toamnã, 
doar dacã se va întâmpla ceva deosebit ce va schimba radical starea de fapt. Aşa precum stau 
lucrurile la noi, mai curând se întrevede posibilitatea unei intervenţii în Basarabia, iar în cazul cã 
bulgarii se alãturã Puterilor Centrale lucrurile vor fi decise pentru România. Eu sunt îngrijorat cã 
împrejurãrile vor sili guvernul sã abandoneze ardelenii, dacã, cum se spune, Kaizerul german este 
influenţat de Tisza. Asta va fi o nenorocire pentru cã dacã acum, când se vor decide noile temelii 
ale Europei, nu se va schimba soarta românilor ardeleni, atunci nu se va schimba niciodatã. 
Aceastã îngrijorare am împãrtãşit-o şi lui Verzea, care în seara precedentã a discutat cu Sterea. 
Rãspunsul lui a fost cã orice s-ar întâmpla cauza noastrã nicidecum nu va pierii, dacã la aşezarea 
lucrurilor şi Germania va trebui sã aleagã între un puternic Regat al României şi acceptarea 
conceptului politic al naţiunii maghiare. Puţine speranţe! Ţi-am împãrtãşit aceste gânduri, pentru 
cã de când am auzit despre comportamentul intransigent al Kaizerului, nu mã pot lepãda de 
gîndul cã nenorocul din nou ne va birui. Al tãu”. 

,,Incidentul” a avut oarecare precedente, aşa se explicã atenţia deosebitã a 
poliţiei de frontierã şi vamalã la deplasãrile lui Şerban. Alexandru Marghiloman 
menţioneazã, în notele sale politice, 37  alãturi de Teodor Mihali şi numele lui 
Nicolae Şerban („Şerban Voila din Fãgãraş”) care, cu ocazia a douã conferinţe 
susţinute la Bucureşti, era interesat întru demararea în fapt a ,,chestiunii porumbului”: 
„El vine des prin ţarã. Acum în urmã se îngrijeşte de porumb pentru ţãrãnimea lor. Am prins şi 
la el ce am simţit la Mihali: o adâncã decepţie despre starea noastrã. Pe dr. Anghelescu38 l-a 
vãzut de nenumãrate ori şi ceeace ,,la noi” s-ar fi regulat în 40 de minute, ,,la D-voastrã” nu s-a 
regulat nici dupã 40 de zile (chestiunea vagonelor de porumb cari s-au şi încins pe drum)”.39 

Procuratura Regalã din Braşov, în 23 noiembrie a aceluiaşi an, printr-un 
înscris detaliat, argumentat, s-a adresat Tribunalului Regal din Braşov sã iniţieze 
demersuri pentru ridicarea imunitãţii avocatului Şerban Nicolae din Fãgãraş 
deputat în Camerã şi sã transmitã de urgenţã dosarul cazului Procuraturii Regale de 
la Târgu-Mureş. Judecãtorul de instrucţie al tribunalului braşovean, prin hotãrîrea 
numãrul 3320/1915, alãturatã înscrisului de la Parchet a dispus înaintarea dosarului 
considerând cã deputatul Şerban Nicolae este susceptibil de comiterea faptei de 
înşelãciune, deci începerea urmãririi penale este întemeiatã. Începerea urmãririi 
penale şi investigaţia cazului era posibilã, însã, numai dupã ridicarea imunitãţii. 
Procurorul şef de la Târgu-Mureş, pe baza acestei hotãrâri, a cerut Camerei 

                                                           
37 22 februarie/7 martie 1915. 
38 Ministrul lucrãrilor publice în guvernul Brãtianu. 
39 Alexandru Marghiloman, Note politice (1897-1924), volum I, Bucureşti, 1927, p. 411.  
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ridicarea imunitãţii deputatului Şerban Nicolae pentru a face posibile investigaţiile 
necesare. 

Procuratura Regalã îşi motiveazã concluzia şi încadrarea juridicã de 
înşelãciune pe urmãtoarele considerente: „Deputatul Şerban Nicolae a ademenit mulţi 
cetãţeni maghiari vorbitori de limba românã care doreau sã achiziţioneze porumb pentru consum 
casnic sau pentru procesare industrialã cu promisiunea de a le facilita procurarea acestuia în 
condiţii avantajoase. Doritorii trebuiau sã se adreseze Guvernului României prin cerere scrisã şi 
semnatã. Condiţiile procurãrii porumbului subscris, cu obligativitatea depunerii sumei necesare 
achiziţionãrii au fost publicate printr-un Comunicat în ,,Gazeta Transilvaniei” nr. 71 din anul 
1915. Cei avizaţi au fost induşi în eroare, ascunzându-le faptul cã necesarul de porumb este 
asigurat deja. Aceştia dând crez comunicatului au şi depus sumele respective, sume pe care 
depozitarii le-au pãstrat, deponenţii însã nu au primit în schimb cantitãţile de porumb comandate. 
Astfel, Şerban Nicolae a prejudiciat mulţi concetãţeni vorbitori de limbã românã, pentru cã 
aceştia sperând în asigurarea necesarului de porumb, cu întârzierea transporturilor au fost nevoiţi 
sã-şi procure necesarul din alte surse cu mult la preţuri prohibite. Şerban Nicolae mai apoi 
profitând de sursele din depunerile cetãţenilor şi prin implicarea în tranzacţiile efective şi a bãncilor 
depozitare la achiziţionarea porumbului a încheiat contracte avantajoase cu producãtori 
individuali şi bãnci populare din România, obţinând de la Guvernul României şi facilitãţi vamale 
la export. Cantitãţile de porumb achiziţionate astfel au fost valorificate nu deponenţilor, ci 
intreprinzãtorilor germani astfel realizând foloase bãneşti necuvenite”. 

Comisia de specialitate a Parlamentului, în şedinţa sa din 18 ianuarie 
1916,40 analizând documentaţia pusã la dispoziţie, înscrisurile şi procesele verbale 
ale investigaţiilor preliminare, a ajuns la concluzia cã prezumţia de vinovãţie este 
întemeiatã, fapta în cauzã este fãrã doar şi poate demonstratã, iar implicarea 
deputatului Şerban este doveditã. Datoritã acestei stãri de fapt este neapãrat 
indicatã investigarea necondiţionatã a cazului. Comisia a propus ridicarea imunitãţii 
acestuia: „Nici vorbã de hãrţuire sau tracasare, chiar cel vizat a cerut la rândul lui şi ridicarea 
imunitãţii sale parlamentare”. 

Raportul Comisiei de Imunitate, s-a distribuit în formã tipãritã în şedinţa 
Camerei din ziua urmãtoare,41 iar dezbaterea ei a urmat în şedinţa din 27 ianuarie 
1915. Textul42 prezentat de raportorul comisiei, Darvai Fülöp, menţioneazã un 
amãnunt important: „Avem în faţã un caz aparte. Fiind vorba de infracţiunea de înşelãciune 
nu avem un reclamant parte civilã, avem însã autosesizarea Procuraturii Regale, care în temeiul 
articolului 33 din procedura penalã a demarat din oficiu o investigaţie la obiect luând în 
considerent documentele unui dosar penal precedent”. Despre ce este vorba? „S-a întâmplat ca 
un comerciant sibian a avut nevoie de vagoane pentru    a-şi transporta achiziţiile de cereale din 
România. Consiliat de cei apropiaţi a cãutat pentru a procura vagoanele goale pe cineva cu 

                                                           
40 1910-15. évi Képviselőházi Irományok, volum LII, 1-2. l, pp. 1-2. 
41 19 ianuarie 1915.  
42 Publicat în Képviselőházi napló, numãr 28, 3/27 ianuarie 1915, pp. 513-515. 
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influenţã care ar putea interveni la guvernul României pentru a-i pune la dispoziţie vagoanele 
necesare. Alegerea comerciantului în cauzã a fost deputatul dr. Şerban Nicolae, care pentru o 
sumã oarecare a promis sã intervinã pentru a procura vagoanele necesare transportului de porumb 
şi orz care fiind puse la dispoziţia comerciantului la graniţã, transportul pânã la graniţa românã 
va fi mai puţin costisitor. Respectivul comerciant a depus o plângere împotriva lui Şerban Nicolae 
învinuindu-l de înşelãciune. Instanţa, dar mai înainte Procura generalã, mai apoi judecãtorul de 
instrucţie a clasat cazul, considerând cã continuarea investigaţiilor nu au obiect. Completul, pe 
parcursul desfãşurãrii investigaţiei şi-a menţinut opinia iniţialã cã faptele învinuitului întrunesc 
elementele unui caz penal  fiindcã a cerut vagoanele pentru a facilita transportul de cereale 
populaţiei româneşti, dar acele transporturi le-a dirijat între timp în Germania. Adicã plângerea 
se referea la faptul cã dr. Şerban a fãcut rost de vagoanele promise, pentru a aduce porumb în 
Ungaria, prin dirijarea acestora în Germania şi-a însuşit beneficiul tranzacţiei [...] Pe acest 
precedent Procuratura Regalã a reluat investigaţia chestiunii porumbului constatând cã o parte a 
populaţiei îndemnatã de comunicatul apãrut în diferite ziare româneşti din Ardeal într-adevãr au 
subscris, depunând şi sumele în avans pentru importul porumbului. În aceastã acţiune dr. Şerban 
a fost ajutat de protopopul Borzea.43 Porumbul însã întârzia sã soseascã. Deponenţilor l-i sau 
returnat banii, dar au fost totuşi pãgubiţi, pentru cã au fost nevoiţi sã cumpere porumbul la 
suprapreţ. Pânã la urmã cerealele au intrat în ţarã, conform borderourilor anexate dosarului 
cauzei. Prima datã 37 de vagoane, mai apoi 50 de vagoane de porumb şi orz au sosit la 
destinaţie în Braşov în cursul lunilor martie, aprilie şi mai 1915 pe adresa domnului deputat dr. 
Şerban şi conform datelor investigaţiei pãrtaşului acestuia în afacere, Stoyan. Dupã scurt timp 
însã au fost dirijate în Germania la Drezda şi Mannheim valorificându-le la un preţ consistent 
mai mare [...] Implicarea nemijlocitã a domnului deputat Şerban în aceastã afacere este 
demonstratã de actele din dosarul cauzei deci se întrunesc toate condiţiile care conform uzanţelor 
Camerei conduc la motivarea propunerii ridicãrii imunitãţii”. Camera a votat, în 
unanimitate, iniţiativa Comisiei de Imunitate. 

Este demn de menţionat, însã, cã şi Nicolae Şerban a cerut, la rândul sãu, 
suspendarea imunitãţii sale, pledând la audiere comisiei ca nevinovat. A recunoscut 
cã acele transporturi, care au fãcut obiectul investigaţiei într-adevãr au sosit din 
România la adresa indicatã de domnia sa, dar cerealele fiind alterate le-a valorificat 
aşa cum a reuşit. Nu a acceptat, însã, învinuirile aduse. Nu am avut rãgazul necesar 
pentru a afla continuarea „cazului”, iar cercetarea arhivei Camerei nu m-a ajutat în 
acest sens.  

În preajma intrãrii Regatului României în rãzboi, Nicolae Şerban s-a înrolat 
în armatã, alãturi de alţi colegi din Parlament, mulţi din circumscripţiile ardelene.44 
M-am reîntâlnit, însã, cu persoana lui într-un raport secret, adresat ministrului de 

                                                           
43 Nicolae Borzea, preot ortodox, membru în Euforia Liceului ,,Radu Negru” din Fãgãraş. 
44 Comunicat al şedinţei Camerei din data de 7 iunie 1916 (a se vedea: Képviselőházi napló, numãr 
XXX, 7 iunie/15 iulie 1916). 
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interne de o „cunoştinţã a sa” cum menţioneazã raportul, care a ajuns, pe cãile 
oficiale, într-un plic pe masa prim-ministrului Tisza.  

 
 „Raportul confidenţial” 

 
Iatã textul, 45  datat 22 septembrie 1916, cu titlul „Raport confidenţial 

despre discuţia avutã cu Şerban Nicolae deputat român, membru al 
Parlamentului”: „La cafeneaua „Jägerhorn” am avut prilejul sã am o lungã convorbire cu dr. 
Serbán Miklós deputatul român. Acesta, considerându-mã prieten mi-a povestit toate ponoasele 
sale. La început mi-a relatat întâmplãrile din Fãgãraş dupã declaraţia de rãzboi a României. 
,,Cu acceptul prefectului46 am rãmas în Fãgãraş atunci când toate autoritãţile au pãrãsit oraşul. 
Am convocat la primãrie toate persoanle de vazã care au mai rãmas în Fãgãraş. Eu am fost ales 
primar interimar cu un consiliu de 12 membrii. S-a constituit Garda Naţionalã cu care doream 
sã menţinem ordinea în oraş. Am ales doi morari care aveau datoria sã livreze orãşenilor fãinã, şi 
patru femei sã facã pâine. Preţul cãrnii l-am stabilit la 2 coroane kilogramul. Grânele din posesia 
oraşului le-am împãrţit locuitorilor, iar surplusul l-am valorificat. Am convocat preoţii din 
împrejurimile Fãgãraşului şi le-am sugerat sã se poarte corect, sã rãmânã în zona parochiei lor 
preocupându-se de cele trebuincioase, sã nu rãspândeascã ştiri alarmante şi dacã apare duşmanul 
sã nu-i iasã în întâmpinare şi sã nu fraternizeze, sã rãmânã în parochie. Iar dacã solicitã oarece 
sã le satisfacã cererile, dar nimic altceva. Fãgãrãşenii noştrii sunt cinstiţi şi oneşti, nici vorbã de 
rãscoalã sau sã fraternizeze cu armata românã. Popa Iacob, vicarul greco-catolic47 a rãmas în 
Fãgãraş, protopopul [ortodox] Borzea Miklós însã, un pungaş care a trãit din sudoarea 
enoriaşilor cu întreaga lui avere a fugit la Marienbad unde este împreunã cu un om cinstit, pe 
nume Iván Miklós. Am fost primar în Fãgãraş din 29 august pânã în 4 septembrie. Totul 
mergea foarte bine pânã când nu au apãrut jandarmii, care în mod samavolnic au intrat în 
magazinele închise, de unde au luat mãrfurile, chiar şi din acelea de care nu aveau nevoie şi le-au 
încãrcat în cãruţe. Au refuzat sã-mi prezinte o listã a mãrfurilor luate. În data de 4 septembrie s-
au prezentat la mine patru jandarmi şi cu pretextul cã sunt înrolat, m-au arestat şi transportat în 
comuna Galaţi48 unde ca refugiat fãcea legea cãpitanul de jandarmi Silkovszky.49 Acest cãpitan 
mi-a poruncit sã nu ies din camerã, sã nu vorbesc cu nimeni, altfel mã va împuşca asemenea 
avocatului român dr. Şenchea. Îmbolnãvindu-mã, medicul a aranjat voiajul meu la Budapesta. 
Sosind aici am reclamat cele întâmplate ministrului de interne.50 Ministrul a delegat un secretar al 

                                                           
45 MREZSLT, Tisza-iratok 11:28/297/1-4. 
46 „Comite suprem”; în perioada 1905-1919 prefectul comitatului Fãgãraş a fost dr. Széll József 
(1880–1956), jurist, membru în Parlament. 
47 Iacob Popa relateazã pe larg şi cu lux de amãnunte cele întâmplate lui Şerban în însemnãrile sale (a 
se vedea: Ioana Elena Ignat, Viaţa cotidianã în Fãgãraş în anul 1916, pp. 137-148). 
48 Suburbie a Fãgãraşului, pe malul opus Oltului.  
49 Sikorszki, în însemnãrile lui Iacob Popa (a se vedea: Ioana Elena Ignat, Viaţa cotidianã în Fãgãraş în 
anul 1916, p. 145). 
50 Sándor János, ardelean şi el, fost prefect al comitatului Mureş-Turda. 
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ministerului cãruia i-am relatat toate cele întâmplate”. În continuare l-am întrebat pe deputatul 
Şerban despre ce va face în viitor Partidul Naţional Român? ,,S-a terminat cu politica naţionalã-
mi-a rãspuns acesta. S-a terminat concertarea cu România, specialitatea lui Maniu şi Vlad, care 
fãceau pe deştepţii. Maniu când pregãtea rezoluţiile conferinţelor naţionale nu s-a gândit numai la 
cum se vor interpreta acestea la Budapesta, era cu un ochi la Bucureşti. Sã rãmânã şi varza, sã se 
se îndoape şi capra-nu se poate. Eu spuneam de fiecare datã în Comitetul Naţional cã multã 
teoretizare este fãrã de folos. De ce nu ne preocupã chestiunile vieţii reale cu rezolvarea practicã a 
problemelor în locul abstractizãrilor şi chiţibuşerii avocãţeşti. Problema naţionalã româneascã 
trebuie redusã la trei chestiuni: 1) Sã fie asiguratã educaţia copiilor români în şcolile populare, în 
cele primare şi gimnazii în limba românã şi numai apoi în limba maghiarã. 2) Inteligenţa 
românã care are pregãtirea necesarã sã aibã posibilitatea ocupãrii unui post în administraţia de 
stat ca orice cetãţean maghiar. 3) Dreptul de autonomie a bisericii române de a se dezvolta liber. 
Dacã cele trei doleanţe sunt satisfãcute nu mai este nevoie de agitaţia continuã, fiind posibilã a ne 
înţelege şi a ne pune de acord. Poporul român doreşte din suflet împãcarea cu ungurii, de altfel cele 
douã naţii convieţuiesc acolo unde se aflã în bunã înţelegere dacã nu le agitã în continuu 
inteligenţia. Dar Aurel Vlad-mucosul cum îi spun eu-face de fiecare datã pe marele savant. La 
toate conferinţele naţionale striga în gura mare: Nu vrem reconciliere şi împãcare, luptãm pânã la 
capãt, altfel veţi vedea, îndeosebi la alegerile, ce vor urma dacã vor veni în parlament 60 de 
deputaţi români!”. L-am întrebat în continuare: ce se va întâmpla în fond? ,,Dacã vom fi 
obraznici-mi-a rãspuns Şerban-vom fi daţi afarã. Ungurii vor domina, fiindcã au majoritatea, 
dar şi au acest drept, ca ei sã dicteze în Ungaria. În viitor se va sfârşi teroarea elementului radical 
din Partidul Naţional Român. De acum noi, moderaţii, care am rãmas deoparte de conducere, 
vom lua hãţurile în mânã” (semnat) Tudosító”. La subsolul ultimei pagini cu cernealã, 
scris de mânã: „Tradus  la data de 22/IX, Huszár Antal m. p. secretar m[inisterial]”. 
 

Importurile Bãncii „Someşana” 
 

Aşa cum menţionam mai sus, Teodor Mihali, mai pragmatic, şi-a organizat 
afacerile în cadrul legalitãţii şi cu sprijinul binevoitor şi tacit al prim-ministrului 
Tisza. Acest fapt, însã, nu a împiedicat poliţia de frontierã şi poliţia secretã sã-şi 
„facã datoria” de monitorizare şi informare a întreprinderilor sale. Desele deplasãri la 
Bucureşti au fost oficializate, dar erau şi un prilej de a urmãri derularea acţiunilor 
afacerii „chestiunea porumbului”. 

Avem mãrturia acestor deplasãri şi conţinutul lor consemnate în notele 
politice ale lui Alexandru Marghiloman, şi el interesat în valorificarea cerealelor, el 
introducându-ne în miezul problemei: „[...] 26 februarie (11 martie nou)-Mihaly: Acum 
începe tragedia. În 15 zile un milion de Români nu au ce mânca. Analiza vorbirei lui: Aţi 
ameţit pe Români şi aţi deşteptet suspiciunea Ungurilor, flãcãii sunt duşi în Germania şi în 
Polonia, iar celor de acasã Statul nu le dã nimica. Nu ne luaţi, pentru cã nu ajutã timpul? Sã 
rãmâie zis, cã cel ne-aţi hrãnit pe bani [...] Mihaly mai raporteazã cã nu au vãzut cu ochi buni 
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amestecul Crucei Roşii Române pentru corespondenţa prizonierilor, nu este numai gelozie, dar 
calcul [...] Eu i-am spus cã din Viena mi s-a scris chiar, cã ei au organizat serviciul lor şi cã 
Crucea Roşie Romînã i-ar încurca! În ţinutul lui, boii sunt 2400 lei perechea, vaca 500”.51 

În a doua decadã a lunii mai, cu exact o lunã dupã apariţia comunicatului 
în ,,Gazeta Transilvaniei”, Teodor Mihali îi face din nou o vizitã lui Alexandru 
Marghiloman, larg implicat în tranzacţiile cu cereale. Este din nou un prilej de 
reproşuri: „3 mai (16 mai nou)-T. Mihaly înspãimântat de ceea ce se petrece cu porumbul. Au 
fost 30 de vagoane pentru Transilvania care are nevoie de 3 mii! Politica sãlbaticã proclamatã de 
Filipescu: dacã se flãmânzeşte Ardelul, el se va revolta în contra Ungurilor şi atunci se va putea 
interveni! Dar cu cine sã faci aceastã revoltã: cu femei şi cu infirmi? Ciurcu de la Viena i-a spus 
cã trimis de cãtre primarul Weisskirchen,52 a obţinut 2 mii de vagoane de fãinã, dar cã a fost silit 
sã dea 2 milioane D-rului Costinescu şi fratelui lui Radovici. Un ţãran, Munteanu din Poiana 
Sibiului la Bucureşti de multã vreme a rugat pe Mihaly sã-i ajute sã iasã din România cu 
porumbul lui, şi jurã cã niciodatã nu va mai pune piciorul aici, cãci prea mult l-au furat din toate 
pãrţile! Mã roagã sã spun Regelui cã România a pierdut mai mult de jumãtate din creditul ei în 
ochii Ardelenilor. Se pune în faţã ţinuta Ungurilor, cari dau vagoane şi se îndatoreazã a nu 
rechiziţiona ceea ce va veni pentru Români, şi nu aplicã preţuri maximale!”.53 „Joi, 23 iulie (5 
august nou)-Teodor Mihaly e foarte amãrât de ceea ce vede. Niciodatã n-a fost mai mult umilit 
decât în România. El îşi va continua apostolatul spre a împiedica populaţiunea de a muri de 
foame. În împrejurimile Dejului se afurisesc Românii. Dupã treisprezece cãlãtorii, toate 
fãgãduielile posibile, bani depuşi, Mihaly de abia a obţinut 130 de vagoane din 1000. În mai 
multe rânduri, îmi spune cã ungurii nu sunt aşa: O promisiune este totdeauna ţinutã şi totdeauna 
i se face cinstea unui rãspuns. El a fost ieri (nota bene: 4 august nou) la Sinaia sã se plângã 
Regelui. Filipescu a susţinut în faţa lui cruda teorie cã refuzându-se de toate populaţiunei, ea va fi 
mai sigur împinsã spre revoluţie! De altfel la început când a venit sã organizeze transporturile, 
Anghelescu a chemat pe Filipescu spre a vorbi împreunã. De ce?-se întreabã Mihaly”.54 „26 
august (8 septembrie nou)-Mihaly este furios, exasperat: ,,Sã-mi scap cu bine banii ce am în 
porumb şi piciorul meu sã nu mai calce prin România!”. Îmi mai spune: ,,Noi vorbim adeseori de 
ceea ce se petrece aici şi adevãrat nu mai dorim decât un lucru: sã stea la ei acasã şi sã ne lase în 
pace”. Sunt într-adevãr anateme în contra noastrã: totul este furt, minciunã, dispreţ de drepturile 
altuia! Cel puţin când scrie lui Tisza, acesta îi rãspunde chiar când nu acordã: ai D-voastrã 
promit tot, nu acordã nimic şi nu rãspund niciodatã. Ştie de la Budapesta cã niciodatã Brãtianu 
nu a cerut ceva pentru ei şi nici nu a primit sã stea de vorbã. ,,Brãtianu l-a sfãtuit sã nu rupã cu 
Tisza, dar sã cearã atât de mult încât sã nu i se poatã acorda”. El n-a urmat acest sfat, mai ales 

                                                           
51 Alexandru Marghiloman, Note politice, volum I,  p. 414. 
52 Albeştii Bistriţei, judeţul Bistriţa-Nãsãud. 
53 3/16 mai 1915 (a se vedea: Alexandru Marghiloman, Note politice, volum I, pp. 463-464). 
54 23 iulie/5 august 1915 (a se vedea: Ibidem, pp. 481-492). 
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în timp de rãzboi. Îmi cere ertare cã: ,,m-a necãjit atâta ca sã cerem teritoriul de dincolo”, nicidatã 
nu va mai face o astfel de cerere”.55 

Cu toate dezamãgirile, însã, transporturile comandate şi plãtite în avans, 
cum spunea Mihali, au început. Întârzierea a creat, însã, imposibilitatea distribuirii 
directe a porumbului importat; vom vedea de ce în textul de mai jos. 

Iatã textul informãrii confidenţiale a şefului poliţiei regale maghiare de 
graniţã adresatã ministrului de interne, aflatã în arhiva Tisza:56 „Domnule Ministru, 
Excelenţã, Vã raportez cu respect cã, conformându-mã înaltului ordin al Excelenţei Voastre, 
am fãcut unele investigaţii în legãturã cu achiziţiile de porumb ale Dr. Mihályi Tivadar, şi m-am 
strãduit ca atât cât mi-a permis confidenţialitatea procedurii, sã gãsesc persoane care sunt dispuse a 
depune mãrturii în legãturã cu cazurile concrete. Vã raportez totodatã cu respect, cã datele acestui 
raport le-am împãrtãşit în prealabil şi Excelenţei Sale, domnului prefect conte Bethlen Balázs,57 
comisar guvernamental. Investigaţiile nu puteau acoperi totalitatea vânzãrilor de porumb, pentru a 
nu crea suspiciuni, dar cazurile relatate aduc suficiente date pentru a certifica calculele mele 
precedente de 44 de coroane preţ general nu depãşeşte preţurile reale.58 Preotul Sonea János din 
comuna Retteg (Reteag) a cumpãrat de la Someşana 2 vagoane de porumb. Cele douã vagoane 
aveau 20.100 kg. porumb. Dupã informaţiile mele primul vagon a fost cumpãrat cu 38, al doilea 
cu 44 coroane chintalul,59 şi a fost vândut la preţul de 38 coroane şi 70 fileri, respectiv 45 coroane 
chintalul. Din primul vagon, la preţul de 38,70 coroane a cumpãrat Maksay János, Pap Todor, 
Helkán János locuitori în Reteag. Din porumbul achiziţionat cu 44 coroane a cumpãrat sergentul 
de jandarmi Hagedűs Mihály, Pap Tódor, vãduva Tömlö Isvánné, directorul învãţãtor Szabó 
Lajos locuitori în Reteag. Dintre aceştia martor de încredere este vãduva Tömlö Istvánné, 
Hagedűs Mihály şi Szabó Lajos. În comuna Nagyilonda (Ileanda Mare) banca „Someşana” are 
filialã, condusã de avocatul Pap Viktor. La adresa bãncii au sosit 4 vagoane, în cantitate de 
32.000 kg de porumb. Filiala bãncii a desfãcut aceastã cantitate cu 44 coroane chintalul. Din 
acest porumb a cumpãrat 2 chintale Benedek Béla comerciant în sat, acesta este martor de nãdejde 

                                                           
55 Ibidem, p. 511.  
56 MREZSLT, Másolat a 4800/13. B. M. rés. számhoz, ugyanilyen számú iktatmányról. 273/1915. szám. 
Bizalmas! Saját kezébe! Tárgy: Dr. Mihályi Tivadar tengeri szállítási ügye. 
57  Bethlen Balázs (1864–1946), inginer, cu studii de drept, funcţionar de stat, deputat al 
circumscripţiei Luduş, din 1910 prefect al comitatului Solnoc-Dãbâca, iar din anul 1914 comisar 
guvernamental. 
58 Deodatã cu ordonanţa precedentã guvernul, prin ordonanţa numãr 1114/1915 M. E., stabileşte 
de noi şi preţurile maxime pentru porumb şi pentru fãina produsã din diferitele soiuri de bucate. 
Dispoziţiile principale ale acestei ordonanţe sunt urmãtoarele: preţurile maxime cu privire la 
porumb, stabilite pe baza punctului 1 al ordonanţei numãr 8682/1914 M. E. şi promulgatã prin 
ordonanţa ministrului de comerţ numãr 913 de la 5 ianuarie 1915, cu ziua intrãrii în viaţã a 
ordonanţei prezente, se scot din vigoare şi pentru porumb, cu excepţia soiurilor de cincantin stabilite 
mai jos, se stabileşte pentru maja metricã (100 kg.) greutate curatã cu 26 coroane. Preţul maxim al 
porumbului cincantin se stabileşte cu 28 coroane pro maja metricã (100 kg.) greutate curatã (a se 
vedea: Revista Economicã, an XVII, numãr 15, 11 aprilie 1915). 
59 În publicaţiile româneşti ale vremii: ,,maja metricã” sau ,,chintale metrice”-100 de kilograme. 
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şi poate certifica preţul porumbului de 44 coroane chintalul. La fel şi pretorul de plasã Szechák 
János. La adresa lui Birle Grigor din Hosszúrév (Rãstoci) a sosit 10.000 kg de porumb din Dej 
care a fost desfãcut la preţul de 46 coroane chintalul. Din acest porumb au cumpãrat printre alţii 
Hosszú László, György Tomi, Csurtye Sándor Mariske, toţi din Rãstoci şi Turde Elek din 
Révkörtvélyes (Perii Vadului). Despre aceste achiziţii are informaţii şi Laszkaráty Jenő notar de 
plasã, care figureazã şi ca martor de nãdejde. În comuna Kisnyíres (Mesteacãn), la adresa lui 
Hosszú Vasile, locuitor în sat au sosit de la „Someşana” 10.500 kg de porumb. Aceastã 
cantitate Hosszú a desfãcut-o cu 45,25 coroane chintalul. Din aceeaşi cantitate a vândut şi cu 12 
corane baniţa60 (30 de litri, 22 kg maximum greutate). Din acest porumb a cumpãrat Lászlófi 
Sándor, Hosszú Tódor Bojan, Szántó József, Gece Kosztán Fülöp locuitori în Mesteacãn, de 
altfel, aproape toţi locuitorii satului Mesteacãn. Aici cel mai de nãdejde martor este Lászlófi 
Sándor. Pentru muncitorii care lucrau pe platforma din Ködmönös (Cormeniş), prin staţia de cale 
feratã din Hosszúrév (Rãstoci), intreprinderea de exploatare a lemnului Kronberger a cumpãrat 
de la „Someşana” 100 chintale de porumb. Conducãtorul unitãţii, Kiss László ne-a relatat cã a 
negociat aceastã cantitate la preţul de 3800 coroane, şi a depus o sumã în avans. Pe data de 7 
iunie a. c. „Someşana” l-a înştiinţat pe Kiss, cã nu va livra porumbul numai dacã mai trimite 
bãncii 600 de coroane. În aceeaşi zi Kiss a trimis banii şi în câteva zile a primit porumbul 
comandat. Astfel preţul acestuia a fost 45 de coroane chintalul. Pe adresa lui Buta Emil din 
comuna Létka (Letca) „Someşana” a livrat 33.500 kg de porumb. Acesta a desfãcut porumbul 
la preţul de 45 şi 46 de coroane chintalul. A mai vândut din el şi cu baniţa la 10 şi mai târziu 
cu 11 coroane chintalul. Din aceast transport a cumpãrat Kerekes János şeful staţiei de cale feratã 
şi Moldován János secretarul comunal. Martor de nãdejde este îndeosebi Kerekes János. Szabó 
Gusztáv pretor de plasã din comuna Magyarlápos (Târgu Lãpuş) a cumpãrat de la „Someşana” 
100 de chintale de porumb pentru aprovizionare publicã la preţul de 44 coroane chintalul. Szabó 
a convenit târgul cu dr. Mihályi personal, dar suma de 4396,96 coroane a plãtit-o la banca 
„Someşana”. Szabó a desfãcut populaţiei porumbul amestecându-l cu o achiziţie mai ieftinã  la 
preţul de 37 coroane. Documentele oficiale ale acestei tranzacţii se aflã la pretorul Szabó.61 În 
comuna Oláhlápos (Lãpuş) secretarul comunal Márk József mi-a relatat cã Kiss Kálmán, 
locuitor al comunei a cumpãrat de la „Someşana” 100 de chintale de porumb, se pare la preţul de 
44 coroane. Acest porumb a fost vândut în comunã cu 47,20 coroane chintalul. Nu am reuşit sã 
gãsim martor de nãdejde în comunã, dar avem speranţa cã în cazul unei anchete se poate adeverii. 
La adresa conducerii comunei Óradna (Rodna Veche) din judeţul Bistriţa-Nãsãud au sosit mai 
multe transporturi de porumb de la „Someşana”. A sosit şi la adresa pretorului. O parte din 
aceste transporturi s-a distribuit în comunã direct de la garã. Din cel din urmã transport însã 

                                                           
60 Recipient de mãsurã. 
61 „Cumpãrãrile de cereale ale instituţiunilor publice. În sensul unei ordonanţe recente a ministrului de comerciu, 
publicatã sub nr. 57,483/915, intreprinderile industriale mai mari, intreprinderile de transport şi de altã naturã, 
cooperativele de consum, azilurile, internatele, spitalurile, sanatoriile, administraţiile închisorilor, institutele de 
corecţiune, de învãţãmânt şi alte institute publice pot cumpãrã cantitãţile de cereale, ce li s-au încuviinţat, pânã la 15 
octombrie a. c.” (a se vedea: Revista Economicã, an XVII, numãr 37, 11 septembrie 1915). 
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numai o parte a porumbului a fost distribuit astfel, parte a ajuns în depozitul „Konsum” din 
Rodna Veche, de unde s-a vândut, dupã informaţiile mele, la preţul de 44 coroane chintalul. 
Mare parte însã a fost mâcinat şi vândut în formã de fãinã la preţul de 60 coroane chintalul. 
Conform informaţiilor mele „Konsum” beneficizã de exclusivitatea vânzãrii de porumb şi fãinã, şi 
cu toate cã nu am gãsit martori de nãdejde pentru a demonstra adevãrul, se spune cã fãina şi 
porumbul a fost valorificat pe bazã de bonuri de consum, deci la o anchetã se poate verifica. La 
sediul primãriei din Rodna Veche un agent al meu a vãzut la secretarul comunal Viciu Lőrinc o 
facturã în valoare de 19.267,60 de coroane pentru o cantitate de 43.790 kilograme considerând-o 
act oficial, deci oricând se poate verifica. Învãţãtorul român Demján Nikita pensionar din 
comuna Kisilva (Ilva Micã) a achiziţionat un vagon de porumb de la „Someşana”, dupã spusele 
lui la preţul de 44 coroane. Din informaţiile mele Demján a vândut porumbul în parte la preţul 
de 52 şi 53 de coroane chintalul. Dar nu am gãsit pe nimeni care sã certifice aceste informaţii. Pe 
adresa casei de economii „Izvorul” din comuna Oláhszentgyörgy (Sângeorz-Bãi) a sosit un vagon 
de porumb care a fost achiziţionat de la „Someşana”, din informaţiile mele la preţul de 44 
coroane chintalul, de cãtre conducãtorul cooperativei învãţãtorul român Márku János. Márku a 
vândut porumbul la preţul de 50 coroane chintalul. Au cumpãrat din el Burg Oszkár, şeful 
staţiei, precum şi pichetul jandarmeriei regale, pentru consum public. Aici Burg este un martor de 
încredere. În actele contabile ale pichetului se aflã douã chitanţe semnate de Márku János cu o 
valoare de 100 coroane pentru o cantitate de 2 chintale de porumb. Din informaţii confidenţiale 
dr. Mihályi Tivadar a solicitat conducerii comunei Alsószentgyörgy (Sângiorz) o adeverinţã cu 
care se pare ar vrea sã se justifice în faţa ziarelor din România, care l-au apostrofat ca speculant. 
În Naszód (Nãsãud) pe adresa pretorului de plasã au sosit mai multe transporturi de porumb de 
la „Someşana”. Din informaţiile mele casa de economii din Nãsãud a deschis un magazin de 
desfacere a fãinii şi cerealelor care are exclusivitatea valorificãrii acestora. Din informaţiile ce le 
deţin în acest magazin vor fi distribuite produsele pe bazã de bonuri. Un agent de al meu a 
constatat cã pe afişierul din magazin preţul chintalului fãinii de porumb era 50 de coroane. Se 
spune cã porumbul s-a vândut la preţul de 48 de coroane. În comuna Telcs (Telciu) porumbul este 
vândut de autoritãţi la preţul stabilit de 50 coroane chintalul. Se presupune cã casierul comunal 
conduce evidenţa vânzãrilor şi a gestionãrii banilor. Din aceste evidenţe se poate constata la nevoie 
preţul prea mare al porumbului. Sergentul de jandarmi Ferenczi Tamás chiar atunci a cumpãrat 
un chintal de porumb la preţul de 50 de coroane. A cumpãrat şi pichetul de jandarmi condus de el 
pentru consum public, deci în evidenţa lor se va gãsi mai multe chitanţe despre aceste achiziţii. Din 
informaţiile mele preotul român Csorba Julián a cumpãrat de la „Someşana” 42.500 kilograme 
de porumb la preţul de 44 coroane şi l-a distribuit localnicilor de la garã la preţul de 44,20 
coroane chintalul. Martor de încredere este localnicul Molnár János impiegat, care a cumpãrat din 
acest transport. Rusz Mária a cumpãrat de la „Someşana” 10.500 kg de porumb, din 
informaţiile mele la preţul de 44 coroane chintalul. Rusz Márila a vândut porumbul localnicilor 
la preţul de 50 de coroane. Din acest porumb a cumpãrat şi şeful staţiei din Dombhát (Dealu 
Mare) Mándy Imre, care se poate considera martor, precum şi localnicul Gál Kálmán, cel care a 
negociat preţul pentru porumbul cumpãrat de Mándy. Se spune cã judele comunal din Kisrebre 
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(Rebrişoara), Moldován Miklós a cumpãrat porumb de la „Someşana” cu un preţ de 44 coroane 
chintalul. O parte din acesta a fost vândut locuitorilor din comunã în parte cu 46, altã parte cu 
47 coroane chintalul. A vândut şi cu baniţa, la preţul de 10 coroane mãsura. Nu am pentru 
aceste informaţii martori. La o anchetã a activitãţii de la „Someşana” s-ar putea demonstra fãrã 
echivoc ce cantitate de porumb a fost gestionatã precum şi sumele ce au fost încasate din aceastã 
afacere. S-ar afla şi persoanele care au fost în relaţii de afaceri cu instituţia bancarã. Din datele pe 
care le deţin reiese cã în multe localitãţi s-a vândut porumb românesc achiziţionat de la 
„Someşana”. Presupun cã în toate localitãţile unde s-a vândut porumb vom avea aceleaşi date pe 
care le-am înşirat mai sus. O anchetã ar face luminã în aceastã chestiune pentru cã am constatat 
nemulţumiri considerând de unii preţurile prea ridicate. Confidenţial am aflat cã dr. Mihályi 
Tivadar a solicitat primãriei din Nãsãud certificarea unor transporturi de porumb pentru 
comunã. Primãria, pentru cã nu a primit porumb, nu a eliberat o asemenea adeverinţã. Mai 
târziu Mihályi totuşi a primit certificatul solicitat. Raportez totodatã din surse confidenţiale cã dr. 
Mihályi s-a lãudat cã are aprobarea guvernului sã vândã porumbul şi la suprapreţ.62 Aceeaşi 
sursã a relatat cã Mihályi ar fi ameninţat cã nu mai aduce porumb din România dacã nu i se 
acceptã depãşirea preţului maximal, şi nu îi pasã dacã poporul va suferi sau nu lipsa acestuia. În 
sfârşit raportez cã şi intreprinderea de creşterea porcilor a fraţilor Kirkosa din Cluj, Piaţa 
Szécsényi nr 4. a cumpãrat 15.000 kilograme de porumb de la „Someşana” la sfârşitul lunii 
august a. c. cu preţul de 43 coroane chintalul. Din informaţiile mele aceastã cantitate a fost oferitã 
intreprinderii Kirkosa de cãtre funcţionarul bãncii Popp Gyula. Motivul era cã porumbul nu mai 
avea desfacere. Anexez prezentei o listã 63  care cuprinde cele mai recente transporturi ale dr. 

                                                           
62  Sursa fiind confidenţialã este imposibil de identificat, dar Teodor Mihali într-adevãr a avut 
sprijinul prim-ministrului în întreprindrea sa de a achiziţiona şi importa porumb din România şi 
desfacerea de cãtre banca a cãrei preşedinte era. Într-o scrisoare, datatã 30 mai 1915, adresatã 
episcopului greco-catolic Vasile Hossu, contele Tisza îi cerea episcopului sã-l atenţioneze pe Mihali 
cã ,,cercurile potrivnice nouã în comentarii apãrute în ziare se folosesc de achiziţiile lui pentru a discredita monarchia. 
Ar fi util sã dea în chip util o declaraţie în România prin care sã demonstreze cã cetãţenii noştri români nu mor de 
foame şi cã oficialitãţile ungare nu gestioneazã alimentaţia populaţiei în felul discreditant cum o prezintã ziarele. Eu 
nu iau nici decât în nume de rãu cã Mihali se strãduieşte sã procure cereale pentru pâine românilor ardeleni, ba mai 
mult, sprijin cu indulgenţã acţiunile sale, dar numai în condiţiile în care într-adevãr ia poziţie faţã de aceste calomni şi 
interpretãri tendenţioase” (TIÖM, volum III, pp. 327-328). 
63  Lista este datatã 2 octombrie, şi cuprinde numerele de evidenţã a vagoanelor şi staţiilor de 
destinaţie care au trecut prin staţia de cale feratã de la Turnu Roşu (Vöröstorony) cu menţiunea: 
„Acest transport, în total 30 de vagoane cu o încãrcãturã de 300 de tone a sosit în staţia Vöröstorony la data de 19 
august, şi au fost dirijate spre destinaţii la data de 31 august”. Vagoane cu 175 tone de porumb au plecat 
spre Viena în perioada 23-31 august, staţia de referinţã fiind menţionatã Cluj, respectiv Apahida, 
destinatar fiind Banca „Someşana”. Primul transport de 125 tone care se afla în vagoane încã din 
staţia de cale feratã Turnu Roşu, nu a primit certificatul de transport. „Se atrage atenţiunea firmelor, ce se 
ocupã cu comerciul de cereale, asupra urmãtoarelor dispoziţii luate de ,,Societatea pe acţii pentru producte de rãsboiu” 
(Haditermény r. t.) din Budapesta. În sensul ordonanţei ministeriale nr. 3411/915 se pot vinde grâul, sãcara, orzul, 
ovãsul, porumbul, pãstãioasele şi derivatele lor, importate dupã 17 septembrie a. c. sau acelea ce se vor importa de aci 
încolo-exclusiv ,,Societãţii pe acţii pentru producte de rãsboiu”. Dispoziţia aceasta are de prezent însemnãtate practicã, 
în prima linie, pentru cerealele, ce sunt a se importa din România, dupã ce numeroase firme indigene au depozitate 
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Mihályi Tivadar care nu le-am luat în considerare în Raportul precedent. Consider un fapt 
deosebit cã dr. Mihályi a îndreptat cantitãţi însemnate din transporurile recente în depozitul 
„Közraktár” din Budapesta şi „Lagerhaus” din Viena. 64  Rãmân slujitorul devotat al 
Excelenţei Voastre. Budapesta, ziua 14, luna octombrie, anul 1915. Homér Imre m. p. şeful 
poliţiei regale maghiare de graniţã”. 

Din documentele prezentate mai sus se desprind câteva elemente, cred eu, 
importante, care la o analizã atentã ne ajutã la interpretarea în spaţiu real a 
„chestiunii” pieţei cerealelor, ce a constituit sursa de bazã a alimentaţiei în general 
şi a populaţiei din Transilvania în particular. Nu consider elementul etnic 
definitoriu în acest context, definitoriu este eşecul autoritãţilor în procesul de 
cãutare a unor soluţii pentru reglementarea preţurilor pieţei, indiferent de natura 
produsului, a distribuţiei, adaptat specificului local a resurselor alimentare, care 
trebuiau împãrţite în primã instanţã nevoilor armatei şi separat consumului 
alimentar din spatele frontului. Armata avea regulile ei foarte bine definite, în 
spatele frontului cea mai nesemnificativã deraiere de la sistem a creat rãsturnãri 
spectaculoase, foarte greu de stabilizat. În acest sistem, dupã cum observãm din 
simpla citire a documentelor prezentate în aceastã lucrare se creeazã nişte breşe, 
unde orice idee sau întreprindere poate avea succes sau poate fi perdantã. Cu bunã 
ştiinţã nu m-am aventurat în comentarea documentelor. Am considerat suficientã 
aşezarea lor în context, cu adnotãrile de referinţã, punând la îndemâna analiştilor 
documentul ca argument. 
  

                                                                                                                                                    
acolo mari cantitãţi de cereale, cumpãrate de mai de mult, cari însã din cauza dificultãţilor de transport şi din alte 
cauze, n-au putut fi importate pânã acum” (a se vedea: Revista Economicã, an XVII, numãr 43, 23 octombrie 
1915). 
64 Pentru întârzierea actelor de transport ar fi o explicaţie faptul cã: „La 15 Octomvrie a. c. a expirat 
terminul pânã la care particularii au fost îndreptãţiţi a-şi cumpãrã cerealele necesare pentru trebuinţele lor casnice. 
Aceasta, însã, nici decât nu însemneazã, cã dupã terminul de 15 Octomvrie a. c. n-ar mai fi permis a transporta la 
cumpãrãtor, cerealele cumpãrate. Cu începere de la 16 octombrie a. c. nu se mai pot cumpãra cereale din partea 
particularilor, dar cerealele deja asigurate, cumpãrate, se pot transporta la destinaţie oricând şi în orice rate. Aceasta se 
referã şi la fãinuri şi alte derivate din cereale. Permisele (certificatele) de transport le libereazã, în sensul ordonanţei 
ministrului de agriculturã, nr. 47,400/915, în comune protopretorul, în oraşe cu magistrat cãpitanul de poliţie şi în 
oraşele investite cu drept municipal funcţionarul încredinţat cu aceasta din partea magistratului-dupã ce s-au convins 
despre legitimitatea dreptului de dispoziţie a petentului asupra mãrfurilor de transportat şi în special cã proprietarul le-
a acuirat în sensul ordonanţelor referitoare la sechestrarea cerealelor” (a se vedea: Ibidem). 
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,,For the Question of Corn Import...”. The Involvement of the Transylvanian Deputies 

Nicolae Şerban and Teodor Mihali in the Transactions Regarding the Corn Import from 
the Romanian Kingdom (1915-1916) 

 
(Abstract) 

 
The study I propose to the readers of this journal represents a brief excursion into the 

details of the socio-economic daily life, being by no means negligible some political contextual 
references to the Transylvanian territory in the first two years of the Great War. The main topic 
consists of the specific of the wheat and of the basic aliments market that has benefitted from the 
„precedences” of the conflict period. The wheat and generally speaking the cereal crops, then in 
particulary the corn misery, that has been intended to substitute the wheat for bread in the 
bakehouses beginning with 1914-1915 has generated a continuous series of decrees regarding the 
regularization of the consumption, of the prices and of the distribution. At the half of the studied 
period (1915) it has been resorted to sequestrations and lately to distraints from producers and from 
any source it could be identified. The winter of 1914-1915 has emptied unequally the storehouses in 
some Transylvanian parts so that it has been tried to cope with these situations through finding a 
compromise for enabling the acquisitions deriving from the import. The present study aims, 
through presenting a large range of documents, at outlining two cases of involvement in this issue 
whose protagonists have been Transylvanian leaders.  

Keywords: First World War, Transylvania, import, corn, transaction. 
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ACŢIUNI EDUCATIVE ŞI ECONOMICE DE SPRIJINIRE A 
COMUNITÃŢILOR DIN BANAT ÎN PERIOADA PRIMULUI 
RÃZBOI MONDIAL. SECVENŢE DIN ISTORIA BISERICII 

ORTODOXE ROMÂNE 
 

Lect. univ. dr. Daniel Aron Alic 
Universitatea ,,Eftimie Murgu” Reşiţa 

 
Prima conflagraţie mondialã, izbucnitã în urma atentatului de la Sarajevo, 

din 28 iunie 1914, a însemnat pentru comunitãţile din Transilvania şi Banat o 
perioadã de sacrificii. Normalitatea vieţii a fost brusc întreruptã de problemele 
generate de rãzboi, preocupãrile principale ale societãţii fiind orientate spre sfera 
politicului. În acest context, biserica a rãmas printre ultimele instituţii care au 
continuat, ce-i drept, mai firav, lupta împotriva racilor societãţii şi a încercat sã se 
exprime cultural şi spiritual în societate, fãrã sincope. 

Rãzboiul a fost nemilos. Rechiziţionarea produselor din gospodãriile 
ţãranilor, mobilizarea masivã a populaţiei masculine pe fronturile de luptã şi 
impunerea împrumuturilor de rãzboi, au destabilizat financiar şi social comunele 
bisericeşti, toate sectoarele de activitate ale bisericii având de suferit.1 În 21 iulie 
1914, printr-un ordin circular eliberat de Episcopia Caransebeşului, se anunţau 
toate oficiile şi comitetele parohiale din eparhie cã, în conformitate cu dispoziţiile 
guvernului, toate edificiile şcolare ale bisericii de pe teritoriul comitatelor Caraş-
Severin, Timiş şi Torontal, în caz de mobilizare a armatei, trebuiau sã fie predate în 
scopuri de rãzboi.2 Aceasta însemna cã prioritatea conducerii politice era susţinerea 
nemijlocitã a eforturilor de luptã, biserica fiind şi ea implicatã prin resursele sale 
materiale. 

Neajunsurile provocate de rãzboi au creat dezordine în interiorul 
comunitãţilor şi au exacerbat obiceiurile rele existente. Drept urmare, rãzboiul a 
motivat şi o serie de acţiuni educative, sociale şi economice ale forurilor bisericeşti, 
toate în folosul oamenilor şi spre educarea lor. Din nefericire, în timpul rãzboiului 
au fost calamitãţi naturale care au îngreunat şi mai mult situaţia financiarã şi 
stabilitatea populaţiei. La acestea se adãugau şi problemele provocate de alcoolism, 

                                                           
1 Ioan Munteanu, Banatul istoric. 1867-1918. Şcoala. Educaţia, volum III, Timişoara, Editura Excelsior 
Art, 2008, p. 454. 
2 Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, Fond Episcopia Ortodoxã Românã Caransebeş, 
dosar numãr 1/1914, f. 9 (în continuare S. J. C. S. A. N.). 
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concubinaj şi analfabetism, plãgile cele mai frecvente ale societãţii bãnãţene din 
acea vreme. Pentru a-şi întãri cât mai mult credincioşii, Biserica Ortodoxã Românã 
din Banat, a sprijinit financiar şi moral comunitãţile parohiale încercând sã cultive 
în oameni spiritul solidaritãţii şi al iubirii de aproape. Din pricina calamitãţilor, în 
tot Banatul sute de oameni au murit, în timp ce alte câteva mii şi-au pierdut 
agoniselile de o viaţã sau au ajuns în imposibilitatea de a se susţine. Biserica s-a 
implicat în ajutorarea tuturor acestor credincioşi, având, datoritã rapoartelor 
întocmite de preoţi, cunoştinţã despre toate neajunsurile create de inundaţii sau alte 
nenorociri.3 

Dupã situaţiile nefericite din anii 1910 şi 1912, când o mare parte a 
Banatului a fost afectat de inundaţii, în anul 1919, în perioada de ocupaţie militarã, 
viiturile au produs iarãşi numeroase pagube populaţiei. Cu aceastã ocazie, centrele 
eparhiale au dispus înfãptuirea unor colecte pentru ajutorarea celor loviţi de 
inundaţii.4 Tot în scopuri caritabile, pe perioada rãzboiului s-au înfiinţat fonduri de 
întrajutorare pentru sprijinirea diferitelor categorii sociale sau s-au folosit cele 
existente, pentru a ajuta pe cei prejudiciaţi din pricina rãzboiului. Spre exemplu, în 
perioada 1914-1919, Episcopia Caransebeşului a organizat numeroase colecte 
pentru ajutorarea vãduvelor şi a orfanilor de rãzboi, a celor bolnavi şi a celor sãrãci 
şi pentru susţinerea activitãţii unor societãţi şi organisme de caritate. În aceeaşi 
eparhie au fiinţat: ,,Fondul preoţesc pentru ajutorarea vãduvelor şi orfanilor”, 
,,Fondul Balla”, ,,Fondul Rajacsics”, ,,Fondul Peţa”, ,,Fondul Nicolaeviciu”, 
,,Fondul Stoian”, ,,Fondul Curiac”, ,,Fundaţiunea Ioanichie Neagoe şi soţia sa 
Anastasia”, ,,Fundaţiunea Liviu şi Ioan Andreeviciu”, ,,Fondul de ajutoare Ioan 
Popasu” şi ,,Fondul Nicolae Popea”.5 

Cel mai prolific fond dintre cele amintite a fost ,,Fondul Nicolae Popea”, 
prin intermediul cãruia au fost ajutaţi numeroşi oameni în vederea deprinderii unei 
meserii. În anul 1914, din ,,Fondul Nicolae Popea”, au fost acordate patru burse de 
perfecţionare pentru croitori, zidari şi tâmplari, bursele având suma 300 de coroane 
pe an.6 Anul urmãtor, în 1915, au fost acordate burse pentru pantofari şi dentişti,7 
iar în anul 1916 au fost susţinuţi cei care doreau sã deprindã meşteşugul fabricãrii 
de lumânãri.8 Toate aveau rolul de a întãri conştiinţa credincioşilor într-un viitor 
mai bun, mulţi dintre ei demoralizaţi din pricina situaţiei sociale. 

                                                           
3 Daniel Alic, Eparhia Caransebeşului în perioada pãstoririi episcopului Miron Cristea (1910-1919). Bisericã şi 
societate, Cluj-Napoca/Caransebeş, Presa Universitarã Clujeanã/Editura Episcopiei Caransebeşului, 
2013, pp. 266-267 
4 Foaia Diecezanã, an XXXIV, numãr 23-24, 2 august 1919, p. 6. 
5 Daniel Alic, Eparhia Caransebeşului în perioada pãstoririi episcopului Miron Cristea, p. 269. 
6 Foaia Diecezanã, an XXIX, numãr 24, 15 iunie 1914, p. 1. 
7 Ibidem, an XXX, numãr 29, 19 iulie 1915, pp. 2-3. 
8 Ibidem, an XXXI, numãr 27, 3 iulie 1916, pp. 1-2. 
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Implicarea bisericii în viaţa comunitãţilor din Banat reiese şi din grija pe 
care aceasta a vãdit-o în rezolvarea problemelor sociale legate de proprietate. 
Întrucât situaţia politicã nesigurã a impus realizarea unor planuri cadastrale noi pe 
teritoriul eparhiei, s-au trimis circulare cãtre oficiile parohiale, prin care preoţii au 
fost responsabilizaţi sã vegheze şi sã se îngrijeascã pentru intabularea corectã a 
averilor comunitare. 9  Încã din anul 1911 au fost fãcute demersuri pentru 
intabularea cimitirelor ortodoxe ca parte a averilor parohiale. „În conferinţa preoţeascã 
ţinutã la 22 october 1911 în Caransebeş la propunerea preotului Ioan Velovan din Rusca s-a 
hotãrât, ca se cearã de la Ven. Consistoriu invitaţiuni referitoare: a) asigurarea cimitirelor în 
cartea funduarã ca proprietate confesionalã, b) la îngrãdirea cimitirelor conform cerinţelor 
sanitare”. 10  Protopopul Caransebeşului, Andrei Ghidiu, a transpus doleanţa 
preoţilor Consistoriului diecezan, care a fãcut, din 1912, numeroase intervenţii la 
organismele statului pentru înfãptuirea intabulãrii.11 

În anul 1915, pe fondul unui rãzboi tot mai acaparator, s-au trimis ordine 
circulare cãtre toate oficiile parohiale în care se sublinia nevoia ca parohiile sã se 
îngrijeascã pentru trecerea cimitirelor în administrarea parohialã, „oficiile vor contribui 
[…] la susţinerea unui drept natural al comunelor bisericeşti”. 12  În acelaşi an, la 24 
noiembrie, pentru cã au fost multe cazuri când, din lipsã de acte de proprietate, 
conducerea politicã a comunelor a fãcut abuzuri, Consistoriul a trimis un nou act 
prin care a întãrit autoritatea preoţilor în rezolvarea oricãror nemulţumiri legate de 
cimitirele parohiale. Se cerea ca preoţii sã apere canoanele ortodoxe cu privire la 
înhumare şi „în toate cazurile sã insiste asupra esclusivitãţii dreptului de proprietate al comunei 
bisericeşti asupra cimiterului, pe care îl are în posesiune”.13 

Episcopia Caransebeşului a susţinut şi eforturile de modernizare a 
agriculturii, indicând valoarea moralã şi socialã a hãrniciei şi isteţimii dovedite de 
poporul român în acest domeniu.14 

Activitatea centrelor bisericeşti în slujba îmbunãtãţirii condiţiilor de trai ale 
românilor în timpul primei conflagraţii mondiale s-a reflectat şi în preocuparea 
instituţiei pentru prevenirea şi contracararea bolilor şi epidemiilor. În dese rânduri, 
episcopii au trimis ordine circulare prin care au cerut preoţilor sã vegheze asupra 

                                                           
9 Arhiva Episcopiei Daciei Felix, Fond Protopopiatul Vârşeţ, dosar 80/1917, 6527/16 octombrie 1917 
(în continuare A. E. D. F.). 
10 Arhiva Episcopiei Caransebeşului, Fond Bisericesc (III), dosar 464/1911, numãr 1721/26 martie 
1916 (în continuare A. E. C.). 
11 Ibidem, dosar 620/1910, numãr 116/24 aprilie 1912. 
12 Ibidem, numãr 3989/7 august 1915. 
13 Arhiva Parohiei Ciortea, dosar 1915, 69/29 decembrie 1915 (în continuare A. P. C.). 
14 Asupra exploatãrilor de pe teritoriul Banatului vezi şi: Ovidiu Laurenţiu Roşu, Comunitatea de avere a 
fostului Regiment grãniceresc româno-bãnãţean nr. 13 din Caransebeş (1879-948), Timişoara, Editura 
Cosmopolitan Art, 2010. 
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igienei din comunitãţi şi sã lupte pentru a preîntâmpina rãspândirea de boli. Era 
vizatã holera,15 şi boala de ochi numitã „trachomã sau boala egipteanã”.16 

Epidemia de holerã a fost cea mai chinuitoare. Au fost numeroase ordine 
circulare ale autoritãţilor bisericeşti prin care se transmiteau preoţilor mãsurile de 
înlãturare a bolii. Autoritãţile sanitare ale vremii ştiau cã cele mai eficiente 
modalitãţi de informare erau pe cale bisericeascã. În primul rând pentru cã în 
biserici se vorbea limba poporului şi, în al doilea rând, pentru cã erau mai credibile 
în acest fel. Ordinele dispuneau ca „ivindu-se boala lipicioasã în casã, copii sã fie despãrţiţi 
îndatã de cei bolnavi, pentru ca sã nu vinã în atingere cu aceştia şi cu lucrurile folosite de ei”.17 
Erau tipãrite şi broşuri informative, preoţilor cerându-li-se citirea publicã a 
acestora. 18  În acestea se explica, pe înţelesul oamenilor de rând, modul de 
propagare a bolii, oferind cititorilor sfaturi simple pentru stoparea epidemiei.19 În 
ciuda tuturor mãsurilor luate de bisericã, epidemia a fost virulentã şi în anul 1916, 
când s-au trimis, din nou, oficiilor parohiale, broşuri privind prevenirea acestei 
boli.20 

În acelaşi an, au fost distribuite populaţiei tipãrituri legate de dizenterie şi 
tifos intestinal,21 iar la 20 septembrie 1916, episcopii de la Arad şi Caransebeş au 
trimis oficiilor parohiale din subordine un circular referitor la tuberculozã. 
Greutatea traiului zilnic la majoritatea populaţiei şi dezamãgirile legate de rãzboi au 
fost factori agravanţi ai acestor boli. În ordinul circular, s-a atras atenţia asupra 
pericolelor nesocotirii acestei boli, cerând preoţilor „sã îndemne pe credincioşi la 
curãţenie exemplarã”.22 De asemenea, la Caransebeş, Consistoriul diecezan a ales sã 
susţinã activitatea ,,Reuniunii pentru combaterea tuberculozei József kir. Herezeg 
Sanatorium Egyesület”, hotãrând ca în 8/21 noiembrie 1916, la sãrbãtoarea 
Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, „sã se poarte în sfintele biserici un tas pentru 
adunarea de dare pe seama numitului sanatoriu”.23 

Tot în scopul prevenirii bolilor contagioase şi a epidemiilor, la 30 mai 
1917, episcopul Miron Cristea al Caransebeşului a emis un ordin circular referitor 
la acoperirea sicrielor şi la obiceiul de a se sãruta mortul. Ordinul arãta cã „uzul 
acesta al sãrutãrii morţilor este foarte periculos cu deosebire la cazuri de moarte în urma boalelor 

                                                           
15 A. E. C., Fond Bisericesc (III), dosar 498/1910, 8521/12 noiembrie 1910. 
16 Arhiva Patriarhiei Române, Fond Cabinetul Patriarhal, Patriarhul Miron Cristea, dosar 2/1910, f. 189 
(în continuare A. P. R.). 
17 A. E. D. F., Fond protopopiatul Vârşeţ, dosar 56/1911, 2964/12 iunie 1911. 
18 A. E. C., Fond Bisericesc (III), dosar 498/1910, 4786/3 august 1911. 
19 Ibidem, 6622/18 septembrie 1913. 
20 A. P. C., dosar 1916, 46/3 septembrie 1916. 
21 A. E. C., Fond Bisericesc (III), dosar 498/1910, 458/22 mai 1916. 
22 Ibidem, 3848/20 septembrie 1916. 
23 A. P. R., Fond Cabinetul Patriarhal, Patriarhul Miron Cristea, dosar 9/1916, f. 88. 
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epidemice şi lipicioase. Prin sãrutare se molipseşte şi cel sãnãtos şi astfel boala se lãţesce şi se curmã 
viaţa multora”.24 

În anul 1918, Banatul s-a confruntat cu o nouã epidemie, gripa spaniolã. 
Preoţii au primit o notã informativã prin care erau îndemnaţi sã citeascã 
credincioşilor sfaturi medicale pentru prevenirea gripei spaniole şi sã le explice 
metodele recomandate de doctori pentru vindecarea de aceastã boalã. Circularul a 
fost publicat în 11 noiembrie şi în ,,Foaia Diecezanã”, în numãrul dedicat 
comemorãrii asesorului consistorial Ştefan Jianu, rãposat la Caransebeş în 2 
noiembrie 1918 în urma contractãrii virusului gripei spaniole.25 

Instituţiile bisericeşti au purtat şi o campanie socialã împotriva 
alcoolismului, cãutând sã responsabilizeze tinerii şi credincioşii din Banat. 
Alcoolismul era considerat ca „cea mai lãţitã patimã încuibatã în sinul credincioşilor este 
patima beţiei sau folosirea preste mãsurã a spirtului, a alcoholului, care nu-i alta decât un soiu de 
venin foarte pãgubitor pentru trupul şi organismul omului”. 26  De altfel, publicaţiile 
bisericeşti au redat numeroase articole şi predici împotriva alcoolismului. 

Articolele pe aceastã temã tratau pe larg despre modul în care patima beţiei 
se instaleazã şi despre „stricãciunile” pe care aceastã patimã le face trupului omenesc. 
Patima beţiei era legatã de bolile contagioase şi de epidemii, subliniind cã „beuturile 
spirtoase nu numai cã dau naştere la o mulţime de morburi, ci slãbesc corpul în aşa mãsurã cã de 
omul beutor mai uşor se prind şi morburile lipicioase”.27 Perioada rãzboiului a înmulţit 
aceste acţiuni. La Caransebeş, în 18 august 1915, episcopul Miron Cristea a trimis 
un ordin circular prin care a pretins preoţilor, cateheţilor şi învãţãtorilor sã 
deprindã tinerii cu lupta împotriva viciului beţiei. Cu aceastã ocazie, episcopul a 
menţionat şi o listã a lucrãrilor şi broşurilor ce combat alcoolismul, apãrute pânã la 
acea datã.28 

Eforturile în lupta împotriva alcoolismului au fost încununate de succes, 
mulţi dintre credincioşi renunţând la viciul acesta, în timp ce mulţi dintre tineri au 
fost convinşi sã se fereascã de aceastã patimã. La 4 octombrie 1915, ,,Foaia 
Diecezanã” a publicat un raport prin care se arãta cã, din 11 iunie, atât producţia, 
cât şi consumul de alcool au scãzut.29 

Importanţa acordatã de bisericã emancipãrii culturale a populaţiei a fost 
evidenţiatã şi prin diminuarea analfabetismului. Încã din 1911, s-a cerut 
protopopiatelor şi parohiilor sã comunice între datele statistice şi informaţii 

                                                           
24 A. E. D. F., Fond protopopiatul Vârşeţ, dosar 203/1917, 4576/30 mai 1917. 
25 Foaia Diecezanã, an XXXIII, numãr 44, 11 noiembrie 1918, p. 4. 
26 A. E. D. F., Fond protopopiatul Vârşeţ, dosar 86/1917, 6198/8 septembrie 1912. 
27 Foaia Diecezanã, an XXVII, numãr 33, 12 august 1912, p. 5. 
28 Ibidem, an XXX, numãr 30, 8 august 1915, pp. 1-2. 
29 Ibidem, an XXX, numãr 40, 4 octombrie 1915, pp. 6-7. 
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privitoare la numãrul celor care ştiu sã scrie şi sã citeascã.30 În acelaşi an, preoţii şi 
învãţãtorii au fost îndatoraţi sã organizeze, pe timp de varã, cursuri pentru 
analfabeţi,31 situaţie ce s-a repetat de-a lungul întregii perioade de dinainte şi din 
timpul primei conflagraţii mondiale. Rãzboiul a înmulţit numãrul celor care nu au 
avut acces la educaţie. Spre exemplu, în Episcopia Caransebeşului în anul 1914, 
numãrul analfabeţilor era mult mai mic decât în 1910, dar situaţia s-a schimbat 
radical doi ani mai târziu, în anul 1916, când numãrul celor neştiutori de carte s-a 
dublat. De vinã erau concentrãrile masive ale învãţãtorilor pe fronturile de luptã.32 

Biserica s-a preocupat îndeaproape şi de promovarea valorii familiei. Ca 
celulã de bazã a existenţei sociale, familia a fost ridicatã prin creştinism la rang de 
tainã, însemnãtatea ei pentru bisericã fiind confirmatã de-a lungul întregii istorii 
creştine.33 Deodatã cu recunoaşterea importanţei familiei pentru viaţa socialã şi 
creştinã, biserica s-a împotrivit exacerbãrilor care atingeau frumuseţea şi temeinicia 
nunţii, luptând contra abuzurilor, a abandonului, a divorţului, a desfrânãrii şi a 
concubinajului. 

Deşi promovarea familiei a început cu mult înainte de rãzboi, în timpul 
acestuia, când multe familii au fost despãrţite, forurile bisericeşti au considerat 
oportun sã reitereze valoarea socialã şi religioasã a familiei legal constituite şi din 
punct de vedere religios. Cea mai grea problemã era prevenirea, stoparea şi 
îndreptarea practicii concubinajului, foarte frecvent în sânul comunitãţilor 
bãnãţene. Deseori s-au trimis oficiilor protopopeşti circulare prin care se cerea 
crearea unor conspecte privind situaţia concubinajului din episcopie, a cãsãtoriilor 
pur civile şi o listã a motivelor invocate de credincioşii ce trãiau în concubinaj.34 
Datele trimise de protopopiate au arãtat cã o parte însemnatã a populaţiei trãia în 
concubinaj sau a refuzat sã-şi oficieze şi cununia religioasã. Ca exemplu, doar în 
protopopiatul Vârşeţului au fost consemnate, pânã la 1 august 1910, 505 de 
perechi cãsãtorite numai civil şi 1146 de perechi care trãiau în concubinaj.35 

În anii urmãtori centrul eparhial de la Caransebeş, care rãspundea de cea 
mai mare parte a credincioşilor români din Banat, şi-a intensificat eforturile de 
combatere a concubinajului. La 26 martie 1911, episcopul Miron Cristea a emis o 
notã informativã în care a subliniat cã practica convieţuirii nelegitime sporeşte în 
Banat şi „prin însoţirea prea de timpurie a unor tineri nevârstnici, cari mai ales din cauza, cã 

                                                           
30 A. E. C., Fond Bisericesc (III), dosar 17/1912. 
31 Ibidem, Fond Şcolar (IV), dosar 272/1911. 
32 Comparativ: Ibidem, Fond Bisericesc (III), dosar 171/1910, numãr 9236/11 decembrie 1910; dosar 
17/1915, numãr 1601/21 martie 1916 şi dosar 12/1918, numãr 2366/13 aprilie 1918. 
33 Paul Evdokimov, Taina Iubirii-Sfinţenia unirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, traducere de Gabriela 
Moldovan, Bucureşti, Editura Asociaţiei Medicale Creştinã Christiana, 1994. 
34 Arhiva Protopopiatului Ortodox Român Caransebeş, dosar 1910, 174/15 februarie 1910 (în 
continuare A. P. O. C.). 
35 Ibidem. 



Nr. 3, 2017 
 

67 
 

feciorii n-au putut încã îndeplini îndatoririle militare, nu se pot cununa dupã lege”.36  Luna 
urmãtoare, în 15 aprilie, episcopul a interzis prin ordinul bisericesc numãr 2563 ca 
„preoţii pe vr-o cale sã împedece pe credincioşi în încheierea cununiei legale” şi a dispus ca 
„preoţimea sã facã toate înlesnirile celor ce trãiesc în concubinat numai ca sã se cunune”,37 iar în 
luna octombrie, dupã publicarea în ,,Foaia Diecezanã” a dizertaţiunii „despre 
concubinate” a preotului Ioan Popovici din Iaz,38 a fost cerut preoţilor „sã desvolte cel 
mai mare zel întru reducerea convieţuirilor ilegale de orice soiu ar fi”.39 

Pentru a convinge credincioşii români de importanţa cununiei religioase, la 
10 august 1912, episcopul Miron Cristea a trimis un cuvânt de îndemn. Actul 
indica rezultatele frumoase obţinute în urma pastoraţiei întreprinse în 1911, cerând 
preoţilor sã arate poporului „cã nu ospãţul costisitor este momentul de cãpetenie la sfânta 
tainã a cununiei, ci binecuvântarea Bisericei şi observarea celorlalte prescrise canonice şi rituale”.40 
În acelaşi an, la 15 noiembrie, episcopul a acordat dispensã tuturor perechilor de 
concubini care ar dori sã se cunune în perioada de post, mãrturisind cã „asemenea 
cazuri sã pot ivi mai multe şi e foarte bine şi de lipsã sã se cunune bisericeşte mai ales cei care 
trãiesc în concubinat, ca astfel familia sã fie nu numai ocrotitã de binecuvântarea creştineascã, ci sã 
fie asiguraţi şi cu privire la avere şi la dreptul la moştenire”.41 

În anul 1913 au fost luate mãsuri pentru înlesnirea încheierii cununiei 
religioase prin intervenţii la ministerul pentru apãrarea ţãrii, urmare acestora fiind 
acordat tinerilor care nu au îndeplinit serviciul militar dreptul de a încheia 
cãsãtorii.42 Cu toate acestea, s-a dovedit cã unele practici din eparhie depãşeau cu 
mult libertãţile şi drepturile legale obţinute de Consistoriu în numele credincioşilor. 
Consistoriul diecezan din Caransebeş s-a vãzut nevoit a cere oficiilor protopopeşti 
date asupra obiceiului încetãţenit în Banat ca tinerii de 13-15 ani sã fie însoţiţi cu 
fete de 13-14 ani, prin decizia pãrinţilor. La rândul lor, protopopii au înaintat 
solicitarea Consistoriului cãtre oficiile parohiale din tract, specificând cã datele 
trimise trebuie sã cuprindã: a) localitãţile în care se practicã acest obicei, b) care este 
numãrul acestor însoţiri şi c) care este valoarea juridicã a contractelor încheiate de 
pãrinţi şi în ce mãsurã pot fi anulate.43 Conform rapoartelor fãcute de preoţi, doar 
în protopopiatul Caransebeşului existau peste 20 de astfel de cazuri.44 

La cererea episcopului, în anul 1914, protopopul Sebastian Olariu al 
Fãgetului a trimis Consistoriului diecezan o nouã listã a motivelor invocate de 

                                                           
36 A. E. D. F., Fond protopopiatul Vârşeţ, dosar 33/1911, 1819/26 martie 1911. 
37 A. P. C., dosar 1911, 38/5 mai 1911. 
38 Foaia Diecezanã, an XXV, numãr 45-46, 6-14 noiembrie 1910. 
39 A. P. C., dosar 1911, 98/3 noiembrie 1911. 
40 Ibidem, dosar 1912, 90/10 august 1912. 
41 Ibidem, 98/28 noiembrie 1912. 
42 Ibidem, dosar 1913, 49/16 februarie 1913. 
43 A. P. O. C., dosar 1913, 468/30 octombrie 1913. 
44 Ibidem. 
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credincioşi pentru refuzul de a încheia cãsãtorii legale. Din conţinutul raportului se 
observã cã existau cauze multiple legate de sãrãcie şi lipsa de bani pentru a desface 
cãsãtoria dintâi, neînţelegeri privind averea personalã sau moştenitã, religiile diferite 
ale concubinilor sau diferite impedimente canonice bisericeşti.45 În pofida tuturor 
eforturilor depuse de centrul eparhial, se pare cã practica concubinajului nu a putut 
fi suprimatã în Banat, susţinutã fiind de obiceiuri încetãţenite şi de justificãri mai 
mult sau mai puţin pertinente.46 

Încercãrile Episcopiei Caransebeşului de a suprima practica concubinajului 
au fost continuate. În anul 1914, la 21 aprilie, Consistoriul sârbesc din Vârşeţ şi 
Consistoriul diecezan din Caransebeş şi-au coordonat activitãţile pentru a 
reglementa şi a sprijini cununiile credincioşilor din comunele mixte,47 iar la 14 
noiembrie, episcopul Miron Cristea a reînnoit îndemnul cãtre toţi credincioşii 
români de a se cununa la bisericã.48 

Date fiind condiţiile excepţionale din timpul rãzboiului, multe familii   s-au 
cununat şi religios înainte ca bãrbaţii sã plece pe front, iar însoţirile noi erau rare. În 
aceste condiţii, numãrul familiilor care trãiau în concubinaj era mult mai mic ca în 
anii de dinaintea Marelui Rãzboi.   

 

 
 

Figura I: Situaţia matrimonialã în eparhia Caransebeşului (1908-1917)49 
 

                                                           
45 A. E. C., Fond Bisericesc (III), dosar 21/1914, numãr 1741/19 martie 1914. 
46 Ibidem. 
47 A. P. R., Fond Cabinetul Patriarhal, Patriarhul Miron Cristea, dosar 7/1914, f. 70. 
48 Foaia Diecezanã, an XXIX, numãr 47, 23 noiembrie 1914, p. 3. 
49 Comparativ: A. E. C., Fond Bisericesc (III), dosar 171/1910, numãr 9236/11 decembrie 1910; dosar 
17/1915, numãr 1601/21 martie 1916 şi dosar 12/1918, numãr 2366/13 aprilie 1918. 
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O altã situaţie excepţionalã din timpul rãzboiului în aceastã privinţã a fost 
cea a cãsãtoriei prizonierilor. În acest sens, în anul 1917 centrul eparhial de la 
Caransebeş a intervenit la Ministerul de Rãzboi pentru ca acesta sã permitã 
încheierea cãsãtoriilor între prizonierii de rãzboi şi populaţia de pe teritoriul 
Banatului.50 

Observãm din toate acestea cã în perioada Primului Rãzboi Mondial 
acţiunile sociale şi educativ-caritative ale bisericii din Banat au avut un caracter 
variat, multe dintre ele fiind generate de probleme mai vechi, antebelice, dar care s-
au pãstrat şi chiar înmulţit în anii 1914-1918, cuprinzând în desfãşurarea lor toate 
categoriile de vârstã şi toate pãturile sociale. Centrele bisericeşti, au luptat pentru 
promovarea valorilor morale şi naturale ale comunitãţilor româneşti, cãutând sã 
responsabilizeze populaţia şi implicându-se financiar pentru îmbunãtãţirea calitãţii 
vieţii tuturor credincioşilor. Cele mai semnificative proiecte bisericeşti vizau 
stârpirea unor obiceiuri necreştineşti, care atingeau demnitatea familiei sau a 
persoanei, în timp ce o altã parte din acţiunile de asistenţã socialã doreau sã adauge 
un plus de bucurie şi siguranţã existenţei românilor din Banat în contextul general 
al unui rãzboi strãin de interesele lor. 

 
 

Educational and Economic Actions of Supporting the Communities from Banat during the 
First World War. Sequences from the History of the Romanian Orthodox Church 

 
(Abstract) 

 
The Great War has meant for the Romanian population from Banat a period of 

difficulties and obstacles. In that context, the Romanian Orthodox Church has represented the 
fundamental institution of the society which has supervised the religious and cultural destinies of its 
faithful and which has got seriously involved in the moral and economic development of the 
communities. The ecclesiastical substructure has been used by the administration of the bishoprics 
with the purpose of stimulating the faith and the morality, the culture and the spirituality, the health 
education and that for the social progress. By this way, the Church has fulfilled its spiritual and 
material purposes and has constituted a factor of stability during cloudy times. 

Keywords: The Romanian Orthodox Church from Banat, First World War, Christian 
education, social assistance, Church and society. 

 

                                                           
50 A. P. O. C., dosar 1917, 277/4 decembrie 1917. 
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ROBÃNEŞTI ŞI PRUNARU: MÃRTURII PERENE ALE ÎNALTELOR 

VIRTUŢI DOVEDITE DE OSTAŞUL ROMÂN ÎN RÃZBOIUL DE 
ÎNTREGIRE NAŢIONALÃ 

 
Dr. Dan Prisãcaru 

Asociaţiunea Transilvanã pentru Literatura Românã şi Cultura Poporului 
Român, Despãrţãmântul ,,Mihail Kogãlniceanu” Iaşi 

 
În noaptea de 14/27-15/28 august 1916, dupã doi ani de neutralitate, 

negocieri intense desfãşurate de guvernul român cu puterile Antantei (Franţa, 
Anglia, Rusia, Italia)1 şi presiuni ultimative din partea acestora,2 România a intrat în 
rãzboi împotriva Austro-Ungariei, având ca scop desãvârşirea unitãţii naţionale. 
Potrivit planului de campanie al armatei române pentru anul 1916, Ipoteza ,,Z”, 
definitivat în iulie 1916, în scopul îndeplinirii obiectivului de eliberare a teritoriilor 

                                                           
1 La 4/17 august 1916, între România şi cele patru puteri ale Antantei s-a încheiat un tratat de alianţã 
şi o convenţie militarã, prin care ţara noastrã se obliga sã intre în rãzboi împotriva Austro-Ungariei, 
nu mai târziu de 15/28 august 1916, cu scopul explicit de a readuce la patria-mamã provinciile 
româneşti de peste Carpaţi. Tratatul a fost semnat de Ion I. C. Brãtianu şi de miniştrii plenipotenţiari 
la Bucureşti ai Franţei, Angliei, Rusiei şi Italiei: contele de Saint-Aulaire, Sir George Barclay, Stanislav 
Poklewshi-Koziell şi baronul Carlo Fascioti. Convenţia militarã stabilea participarea la rãzboi a 
României numai împotriva Austro-Ungariei şi modalitãţile de cooperare cu celelalte armate aliate (a 
se vedea: ***, România în rãzboiul mondial, 1916-1919, volum I, Documente, Bucureşti, s. n., 1934, pp. 5-
6). Pentru realizarea strictei confidenţialitãţi a acestei activitãţi, ştiind cã România este ,,o ţarã a 
indiscreţiei şi a indiscreţilor”, Ion I. C. Brãtianu le-a cerut semnatarilor din partea Antantei sã vinã ,,pe 
drumuri diferite şi pe jos” acasã la fratele sãu, Vintilã Brãtianu. La rândul sãu, premierul român, pentru a 
induce în eroare eventualii supraveghetori, s-a deplasat iniţial la un prieten şi a sosit la întâlnire tot pe 
jos. Textele convenţiile au fost scrise de mânã pentru a evita divulgarea conţinutului acestora de 
cãtre dactilografi. Dupã semnare, cei prezenţi au pãrãsit locuinţa lui Vintilã Brãtianu ,,pe furiş unul câte 
unul” (a se vedea: Glenn E. Torrey, România în Primul Rãzboi Mondial, traducere din limba englezã de 
Dan Criste, Bucureşti, Editura Meteor Publishing, 2014, p. 28). 
2 În a doua jumãtate a lunii iunie 1916, presiunile franco-engleze pentru intrarea României în rãzboi au 
avut un caracter ultimativ, obligând şi Rusia sã se ralieze solicitãrilor celor douã mari puteri occidentale. 
Astfel, la 19 iunie/1 iulie 1916, generalul Mihail V. Alekseev, şeful Marelui Cartier General rus, 
transmitea ataşatului sãu militar la Bucureşti, colonelul A. Tatarinov, urmãtorul mesaj: ,,Situaţia impune 
românilor sã se uneascã cu noi, acum ori niciodatã. Vã autorizez sã expuneţi acest punct de vedere d[omnu]lui Brãtianu 
şi d[omnu]lui Iliescu” (a se vedea: Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, De la statul geto-dac la statul român unitar, 
Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1983, p. 487). De asemenea, a doua zi, generalul Joseph 
Joffre, comandantul Marelui Cartier General francez, a transmis ataşatului militar al Franţei la 
Bucureşti, S. Pichon, sã comunice pãrţii române cã ,,situaţia comandã Armatei Române sã intervinã acum ori 
niciodatã” (Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Casa Regalã, dosar 16/1916, f. 1). 
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locuite de românii aflaţi sub stãpânire austro-ungarã, majoritatea forţelor, Armata 
de Nord, Armata 1 şi Armata 2, reprezentând aproximativ 75% din totalul 
acestora, trebuia sã acţioneze ofensiv în Transilvania, Banat şi Ungaria, atacând pe 
direcţia generalã Braşov, Târgu-Mureş, Cluj, Budapesta. Armata 3 (25% din forţe) 
avea misiunea de a trece la apãrare pe frontiera de sud în scopul asigurãrii libertãţii 
de acţiune a ofensivei din Transilvania.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Ziarul ,,Universul” anunţã intrarea României  
în Rãzboiul de Întregire Naţionalã 

 
Ipoteza ,,Z” prevedea, aşadar, ducerea unui rãzboi pe douã fronturi: în nord 

şi nord-vest, contra Puterilor Centrale, iar în sud, contra Bulgariei şi a aliaţilor 
acesteia (Germania şi Turcia). Efectivul total al forţelor combatante era de 562.847 
militari, din care 420.324 erau destinaţi pentru acţiunile din Transilvania, iar 
142.523 pentru frontul de sud.4 Se poate constata cã, România, aflatã într-o situaţie 
dificilã, şi-a asumat din start riscul ducerii unui rãzboi pe douã fronturi, fapt ce 
reprezintã un dezavantaj major pentru orice actor statal care recurge la acţiune 
armatã pentru a-şi îndeplini obiectivele stabilite.5 

                                                           
3 ***, România în rãzboiul mondial 1916-1919, volum I, pp. 95-107; Victor Atanasiu, România în anii 
1914-1916. Atitudinea şi rolul militar, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1997, pp. 
208-209. 
4 Victor Atanasiu, România în anii 1914-1916, p. 210. 
5 Petre Otu, ,,Frontul de sud în proiectele strategice româneşti (1914-1916)”, în Gândirea militarã 
româneascã, numãr 1, 2016, p. 244. Istoricul militar Petre Otu evidenţiazã, argumentat, faptul cã, în 
decursul istoriei, multe state au încercat, prin diverse modalitãţi, sã evite aceastã situaţie, un exemplu 
în acest sens fiind ,,Planul Schlieffen”, care îşi propunea sã rezolve ,,obsesia strategicã” a celui de-al II-lea 
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Operaţiunea ofensivã de eliberare a Transilvaniei, declanşatã simultan pe 
întreg arcul carpatic, a fost executatã de trupele române într-un cald entuziasm ce 
reflecta credinţa legitimã în justeţea cauzei pe care o serveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Batalioane române trecând Carpaţii în Primul Rãzboi Mondial  
(Sursã: Arhiva Muzelui Militar Naţional) 

 
Înaintarea în Transilvania a trupelor române a fost facilitatã de atitudinea 

localnicilor, aproximativ 30.000 de români ieşind în întâmpinarea trupelor române: 
,,Armata româneascã, (scria ,,Gazeta Transilvaniei” din Braşovul eliberat, n. n.) pãşind pe 
pãmântul sfânt pe care rãsunã de veacuri graiul neamului nostru obijduit, nu a venit cu gând de 
duşmãnie împotriva semenilor de orice lege şi orice neam..., ci, dimpotrivã, însufleţitã de cele mai 
frãţeşti sentimente pentru tot norodul paşnic”.6 

                                                                                                                                                    
Reich-rãzboiul pe douã fronturi. În sintezã, documentul prevedea înfrângerea Franţei în şase 
sãptãmâni printr-o manevrã de întoarcere executatã cu rapiditate asupra flancului stâng al 
dispozitivului militar francez. Ulterior, profitând de ritmul mai lent al mobilizãrii ruseşti, forţele 
principale germane erau concentrate pe frontul de est pentru confruntarea decisivã cu armata rusã. 
Germania nu a reuşit sã rezolve aceastã problemã strategicã şi, în final, a pierdut rãzboiul (despre 
,,Planul Schlieffen”, a se vedea: Ian V. Hogg, Dicţionarul Primului Rãzboi Mondial, traducere din limba 
englezã de Diana Şipu, Bucureşti, Editura Niculescu, 2007, pp. 176-177; Doru Dumitrescu, Mihai 
Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui Rãzboi (1914-1918), Bucureşti, Editura Corint 
Educaţional, 2014, pp. 161-163).  
6 Gazeta Transilvaniei, numãr 185, 7 septembrie 1916. 
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Pânã la 25 septembrie 1916, armata românã a ajuns pe cursurile superioare 
ale Mureşului şi Oltului şi a eliberat sute de localitãţi din interiorul Carpaţilor, între 
care Braşov, Fãgãraş, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Petroşani.    

Dupã declaraţia de rãzboi adresatã Austro-Ungariei, la 15/28 august 1916, 
Germania a rupt relaţiile diplomatice cu Bucureştiul, urmatã la 17/30 august 1916 
de Imperiul Otoman, iar la 19 august/1 septembrie 1916 Germania şi Bulgaria au 
declarat rãzboi României. Concomitent cu declaraţia de rãzboi, forţele bulgare şi 
germane au trecut la ofensivã, primul obiectiv vizat fiind capul de pod de la 
Turtucaia, pe care l-au cucerit la 24 august/6 septembrie 1916.7 Pierderile suferite 
de trupele române au fost însemnate. Din totalul de 39.000 militari care au luptat la 
capul de pod de la Turtucaia, 28.500 (dintre care 480 ofiţeri), au fost luaţi prizonieri 
de bulgari, 7000 au fost pierderi (morţi şi rãniţi), iar 3500 au reuşit sã se refugieze la 
Olteniţa şi Silistra.8 Eşecul grav de la Turtucaia, deşi înregistrat la nivel tactic, a 
reprezentat o radiografie a stãrii de pregãtire a armatei la începutul unei campanii 
pe care mulţi factori de decizie politico-militari o apreciau ca relativ uşoarã. 
Cauzele înfrângerii sunt profunde, acumulate în timp, peste acestea suprapunându-
se cele specifice, rezultate din modul de pregãtire al armatei pentru intrarea în 
rãzboi, concepţia generalã care a stat la baza creãrii capului de pod de la Turtucaia, 
organizarea şi exercitarea comandamentului, conduita trupelor pe timpul 
confruntãrilor etc.9 
 
În retragere, sub presiunea unui inamic superior în experienţã de rãzboi şi 

înzestrare cu armament şi tehnicã de luptã modernã 
 
Aceastã înfrângere a avut, surprinzãtor, consecinţe politice şi strategice de 

mare amplitudine, care au influenţat negativ desfãşurarea ulterioarã a rãzboiului. 
Dezastrul de la Turtucaia s-a produs pe fondul entuziasmului general al intrãrii în 
rãzboi, dupã o perioadã de dezbateri intense, incertitudine şi nelinişte şi al primelor 
succese ale ofensivei din Transilvania. Ea era, menţiona I. G. Duca, ,,aşa de 
rãsunãtoare, încât nu numai cã anula toate succesele-netãgãduitele succese de la nord-dar arunca 

                                                           
7  Pentru desfãşurarea bãtãliei de la Turtucaia, a se vedea: Constantin Teodorescu, Turtucaia. Studiu 
tactic şi cauzele înfrângerii, Braşov, Tipografia Unirea, f. a.; Constantin Zagoriţ, Turtucaia, Bucureşti, 
Institutul de Arte Grafice ,,Concurenţa”, 1939; M. Aslan, Turtucaia. Studiu strategic, Bucureşti, 
Imprimeria ,,Liga Poporului”, 1921; G. A Dabija, Armata Românã în rãzboiul mondial (1916-1919), 
volum I, cu o prefaţã de Alexandru Averescu, Bucureşti, Editura I. G. Hertz, f. a., p. 167, 186, 216, 
246-248; Petre Otu, ,,Turtucaia. Sfârşitul iluziilor, începutul dezastrului”, în Document, an IX, numãr 
1-4, 2006, pp. 6-20; Manuel Stãnescu, ,,Turtucaia. Trezirea la realitate”, în Historia Special, numãr 5, 
2016, pp. 48-55. 
8 Petre Otu, ,,Turtucaia. Sfârşitul iluziilor, începutul dezastrului”, p. 13. 
9 Ibidem, p. 14.  
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de la început un fel de val de discredit asupra întregii noastre intrãri în acţiune”.10 Constantin 
Argetoianu este şi mai virulent, consemnând în memoriile sale urmãtoarele: 
,,Turtucaia înseamnã o datã mare în situaţia politicã a ţãrii noastre. Odatã cu cãderea Turtucaiei 
au cãzut şi solzii de pe ochii celor mai mulţi, s-a prãbuşit întreaga schelãrie politicã ridicatã de 
regele Carol I, în lunga sa domnie, în jurul statului român”.11 Opinia publicã a avut, dintr-o 
datã, revelaţia nepregãtirii noastre pentru rãzboi, înfrângerea punând în evidenţã 
,,goliciunea oamenilor cãrora ţara le încredinţase soarta ei, aproape fãrã nici un control”.12 

Extrem de gravã a fost criza produsã, la nivelul comandamentului superior 
al armatei care, sub presiunea emoţiei generale generatã de înfrângerile de la 
Turtucaia şi Silistra, la sugestia preşedintelui consiliului de miniştri, Ion I. C. 
Brãtianu, l-a determinat pe regele Ferdinand sã convoace la Periş, în 2/16 
septembrie 1916, un consiliu de rãzboi, la care au participat comandanţii de armatã 
şi generalul Dumitru Iliescu.13 

Factorii de decizie prezenţi, mai puţin generalul Constantin Prezan, 
comandantul Armatei de Nord, au concluzionat cã se impune oprirea ofensivei pe 
frontul de nord şi organizarea unei acţiuni militare la sud de Dunãre pentru 
nimicirea forţelor bulgaro-germane. Responsabil de pregãtirea şi executarea 
ofensivei a fost desemnat generalul Alexandru Averescu, comandantul Armatei 2, 
autor al soluţiei adoptate.14 Ca urmare, întregul dispozitiv a fost restructurat şi s-a 

                                                           
10 I. G. Duca, Memorii, volum 3, Rãzboiul, partea I (1916-1917), ediţie şi indice de Stelian Neagoe, 
Bucureşti, Editura Machiavelli, 1994, p. 23. Istoricul Glenn E. Torrey afirmã cã înfrângerea de la 
Turtucaia a avut un impact devastator asupra românilor, astfel încât un ,,val de consternare” a trecut 
peste factorii de decizie politico-militari de la Bucureşti. În acest sens, Torrey menţioneazã 
urmãtoarele: ,,Vechii susţinãtori ai intervenţiei plângeau ca nişte copii. Adversarii rãzboiului spuneau ,,eu v-am 
zis”, începând sã se gândeascã la o pace separatã. Brãtianu, care pusese la cale participarea României la rãzboi, era 
cuprins de deznãdejde. Profund abãtut, a plâns cu faţa în mâini la o şedinţã de cabinet. Singura lui consolare a fost sã 
aducã o grãmadã de reproşuri aliaţilor României, în special generalului francez Maurice Sarrail, pentru faptul cã n-au 
ajutat România atacând cu putere Bulgaria dinspre Salonic. Populaţia a aflat târziu, pe 7 septembrie, de capitularea 
Turtucaiei. Venind în toiul bucuriei provocate de înaintarea din Transilvania, vestea aceasta a lovit ,,ca un trãsnet”. 
Panica a cuprins Bucureştiul. Imaginea bulgarilor trecând Dunãrea şi îndreptându-se spre oraş era în mintea multora. 
Cetãţenii avuţi au început sã plece din Capitalã, ducându-se în Moldova sau chiar în Rusia” (a se vedea: Glenn 
E. Torrey, România în Primul Rãzboi Mondial, pp. 89-90). 
11 Constantin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, volum VIII, partea 
a V-a, editor Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 35. 
12 Ibidem, p. 36. 
13 Alexandru Averescu, Notiţe zilnice de rãzboi, volum 2, 1916-1918 (Rãzboiul nostru), ediţie îngrijitã, 
studiu introductiv şi note de Eftimie Ardeleanu, Adrian Pandea, Bucureşti, Editura Militarã, 1992, p. 
31. 
14 Pentru mai multe detalii, a se vedea: Petre Otu, Mareşalul Alexandru Averescu. Militarul, omul politic, 
legenda, Bucureşti, Editura Militarã, 2005. 
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executat manevra de la Flãmânda (18 septembrie/1 octombrie-22 septembrie/5 
octombrie 1916), care nu a avut succes.15 

Schimbarea radicalã a planului de campanie, înainte ca forţele din 
Transilvania sã atingã râul Mureş, obiectivul primei etape, a reprezentat o decizie 
cu urmãri grave asupra întregului front românesc, chiar dacã manevra de la 
Flãmânda avea la bazã o concepţie ingenioasã. Soluţia propusã de generalul Prezan 
avea avantaje strategice certe, întrucât odatã trupele române ajunse pe aliniamentul 
Mureşului, frontul se scurta, iar apãrarea putea fi organizatã în condiţii mult mai 
bune. 16  În altã ordine de idei, modificarea planului de campanie, fãrã o 
fundamentare temeinicã, evidenţia divergenţele din Înaltul Comandament al 
Armatei, opţiunile strategice diferite, consecinţã a disensiunilor de la nivelul clasei 
politice şi chiar animozitãţile personale existente în rândurile corpului generalilor, 
situaţie care, din nefericire, se va menţine pe întreaga perioadã a rãzboiului.17 

Dacã oprirea ofensivei din Transilvania, în locul continuãrii ei într-un ritm 
mai rapid, combinatã cu o apãrare fermã pe frontul de sud, a constituit o primã 
eroare, manevra de la Flãmânda a fost a doua mare eroare de concepţie 
strategicã.18 Ea a dus la o mare pierdere de timp, la dispersarea nejustificatã de 
forţe şi la accentuarea uzurii morale a trupelor.19 

Inconsecvenţa Marelui Cartier General român a ajutat comandamentul 
suprem german sã-şi atingã scopurile. Acţiunile trupelor bulgaro-române din 
Dobrogea au determinat dislocarea unui numãr important de divizii române de pe 
frontul transilvan, oprirea ofensivei din aceastã provincie şi crearea condiţiilor 
necesare concentrãrii forţelor Armatei 9 germane20 care, împreunã cu cele austro-
ungare, aflate în contact, au trecut la ofensivã împotriva trupelor române pãtrunse 
la vest de Carpaţi. 

În cursul lunii septembrie 1916, în Transilvania au sosit aproximativ 22 de 
trenuri pe zi, transportând echivalentul a 12 divizii de pe fronturile occidental, 
italian şi rusesc.21 Printre acestea se aflau unitãţi de munte experimentate, inclusiv 
Corpul Alpin german din Franţa.22 

                                                           
15 Despre manevra de la Flãmânda, a se vedea: Idem, ,,Operaţiunea de la Flãmânda”, în Magazin 
Istoric, an XLIX, numãr 10 (595), 2016, pp. 20-24. 
16 Idem, ,,Turtucaia. Sfârşitul iluziilor, începutul dezastrului”, p. 119. 
17 Ibidem. 
18 Victor Atanasiu, România în anii 1914-1916, p. 225. 
19 Ibidem. 
20 Erich von Falkenhayn, Le Commandement supreme de l’ armée Allemande (1914-1916) et ses déecisions 
essentielles, Paris, 1921, pp. 14-15. 
21 Glenn E. Torrey, România în Primul Rãzboi Mondial, p. 107. 
22  Ibidem. Deşi parte a armatei bavareze, Corpul Alpin cuprindea oameni din alte regiuni ale 
Germaniei. Organizat în 1915, pregãtit şi echipat pentru rãzboiul de munte, acesta a luptat în Italia, 
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Asumarea comenzii Armatei 9 germane de cãtre generalul Erich von 
Falkenhayn, la 16 septembrie 1916, a impulsionat operaţiunile de pregãtire a 
contraofensivei germano-austro-ungare din Transilvania. Falkenhayn era un 
excelent tehnician militar, foarte motivat şi avea acum şansa sã-şi relanseze cariera 
şi sã se rãzbune pe români, a cãror intrare în rãzboi fusese motivul principal al 
demiterii sale din funcţia de şef al Înaltului Comandament German. Scopul lui 
declarat era ,,nu doar sã înfrângem, ci sã distrugem acest stat inamic necredincios, care a încãlcat 
tratate şi promisiuni şi ne-a înjunghiat cu viclenie pe la spate”.23 

La 26 septembrie 1916, forţele germano-austro-ungare au declanşat o 
puternicã contraofensivã angajând, într-o primã etapã, bãtãlia pentru cucerirea 
Sibiului. Folosind trupe de elitã, cu antrenament special pentru luptele în munţi, pe 
care le-a utilizat pentru învãluirea Corpului Român de pe Olt, comandamentul 
inamic reuşeşte recucerirea întregului teritoriu eliberat de trupele române, care sunt 
nevoite sã se retragã succesiv cu mari pierderi materiale şi umane.24 

Au urmat bãtãliile crâncene pentru apãrarea trecãtorilor din Carpaţi, a 
Dobrogei, Olteniei, Munteniei, bãtãlia de pe Neajlov-Argeş pentru apãrarea 
capitalei, evacuarea la Iaşi a conducerii statului român şi stabilizarea frontului la 
porţile Moldovei.   
 

Tãria de luptã şi sacrificiul suprem: factori esenţiali care au  zãdãrnicit 
distrugerea armatei române în 1916 şi ocuparea totalã a ţãrii 

 
Printre multiplele motive care au condus la aceastã situaţie dramaticã se 

numãrã şi starea precarã de înzestrare şi pregãtire a armatei române. Aceste 
deficienţe, cu caracter de perenitate, din nefericire, vor fi suplinite, în 1916, 1917 şi 
ulterior, de eroismul şi spiritul de sacrificiu al ostaşului român, de îndelunga lui 
rãbdare şi rezistenţã în faţa lipsurilor şi greutãţilor de tot felul, de dragostea lui 
profundã pentru pãmântul ţãrii, pe care l-a apãrat cu credinţã neclintitã şi pentru 
care şi-a dat viaţa. În acest context, şarjele de la Robãneşti şi Prunaru au 
reprezentat douã dintre cele mai eroice acţiuni de luptã ale armatei române în 
campania din anul 1916, rãmase în istoria militarã datoritã spiritului de jertfã 
demonstrat de ostaşii români în confruntarea cu un inamic superior în forţe şi 
mijloace, precum şi a pierderilor foarte mari pe care le-au suferit. ,,Armei bravilor”, 

                                                                                                                                                    
Serbia şi în bãtãlia de la Verdun. Majoritatea oamenilor erau tineri, mulţi ofiţeri proveneau din 
rândurile aristocraţiei, iar spiritul de solidaritate era puternic (a se vedea: Ibidem, p. 376) 
23 Ibidem, p. 108.  
24 Pierderile armatei române în cursul campaniei din 1916 s-au ridicat la 250.000 de militari (morţi, 
rãniţi şi dispãruţi), 290.000 puşti (67% din total), 250 mitraliere (55%) şi 450 tunuri (24%). N. N. 
Constantinescu, I. Cupşa, ,,Efortul militar şi material al României în anii Primului Rãzboi Mondial”, 
în Anale de istorie, an XXII, numãr 3, 1977, p. 15. 
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cum a fost caracterizatã cavaleria, trebuie sã-i adãugãm şi caracteristica de 
,,spectaculozitate” a acţiunilor ei specifice: bãrbãţia şi neînfricarea trupelor cãlãri, 
impetuozitatea acţiunilor lor pe câmpul de luptã, contopirea cu calul ,,combatant”, 
înzestrat cu putere spiritualã şi ,,suflet”.25 

În mod succint, vom prezenta în ce constã o şarjã, visul tuturor 
cavaleriştilor, acea ,,poezie a bãtãliei” în care ,,cãlãreţ” şi ,,cal” se contopesc într-o 
singurã fiinţã, într-un avânt fantastic, inegalabil, un iureş avântat, sublim.26 Dupã 
primirea misiunii, la un prim semnal al trompetului, unitatea se desfãşoarã în linie 
de coloane într-o impresionantã tãcere. În faţa liniei de şarjã iau loc comandantul, 
adjunctul sãu şi trompeţii. Trompeţii sunã semnalul de şarjã, iar comandantul dã 
ordinul de atac, arãtând direcţia. Cãlãreţii îşi pleacã trupurile spre coama cailor, scot 
lãncile şi le îndreaptã spre inamic, în timp ce ofiţerii scot sãbiile şi le îndreaptã în 
aceeaşi direcţie. Cãlãreţii, cuprinşi de un freamãt puternic, pornesc într-un galop 
fantastic de marş înainte, gonind spre glorie şi, din nefericire, mulţi dintre ei spre 
moarte. Vrãjiţi parcã, într-o fantasticã vâltoare, gonesc ca o vijelie, ca un uragan, cu 
strigãte supraomeneşti. Par nişte nãluci desprinse din abis, iar în strigãtul lor de 
,,URA” se distinge fanatismul lor atavic, care îl împinge pe cãlãreţ la victorie sau 
moarte. Gloanţele ucigãtoare ale inamicului nu-l pot opri din iureşul sãu, iar 
trãznetul obuzelor inamice nu-i pot tempera dorinţa de a nimici inamicul care nu 
poate fi decât trecut prin lance şi sabie. Un adevãrat infern, adeseori o luptã inegalã 
între firavul zãngãnit al sãbiilor cãlãreţilor români şi nemiloasele mitraliere 
germane, proaspãta descoperire a începutului de secol ce fãcea ravagii.27 

Aşa a început şi s-a desfãşurat memorabila şarjã din triunghiul morţii, 
delimitatã la 10/23 noiembrie 1916 de localitãţile Robãneşti, Lãcriţa şi Pârşani, din 
vecinãtea comunicaţiei Craiova-Slatina, la aproximativ 5 kilometri vest de Balş.28 

La 7 noiembrie 1916, Brigada 2 Roşiori, din Divizia 1 Cavalerie Românã, 
se afla dispusã la Caracal. Brigada era formatã din Regimentul 4 Roşiori ,,Regina 
Maria” şi Regimentul 9 Roşiori. Ambele regimente, aflate din octombrie 1916 în 
rezerva grupului de apãrare a Dunãrii, luptaserã deja la Flãmânda, în Dobrogea şi 
în pasul Turnu Roşu. 
 
  
 

                                                           
25 Ionel Turcin, Ion Pâlşoiu, Bujor Iovãnel, Adrian Nãstase, Constantin Pãun, Epopeea cavaleriei 
române. Robãneşti-1916, Craiova, Editura Autograf MJM, 2006, p. 59.  
26 Radu Popescu, ,,Şarjele cavaleriei române din anul 1916, simbol al eroismului”, în Revista Cavaleriei, 
an XII, numãr 29, 2004, pp. 19-20. 
27 Ionel Turcin, Ion Pâlşoiu, Bujor Iovãnel, Adrian Nãstase, Constantin Pãun, Epopeea cavaleriei 
române, p. 60.  
28 Ibidem. 
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Figura 3: Imagine de epocã-şarjã 

 
La 8 noiembrie 1916, când cuirasierii germani intrau în Craiova,29 Brigada 

2 Roşiori a primit misiunea de a acoperi flancul stâng al trupele române care se 
retrãgeau din zona Jiu spre Slatina, pe valea Olteţului. În noaptea de 7 spre 8 
noiembrie 1916, Brigada 2 Roşiori a executat recunoaşteri în teren pentru a lua 
contact cu inamicul care înainta. La 9 noiembrie 1916, brigada primeşte ordin de a 
executa o manevrã în flancul şi spatele inamicului ce înainta pe direcţia Craiova, 
Ungureni şi ataca trupele române care se desfãşurau pe comunicaţia Craiova-Balş, 
la 4 kilometri de localitãţile Robãneşti şi Câmpuri. 

În dimineaţa zilei de 10/23 noiembrie 1916, colonelul Ioan Cãlinescu, 
comandantul Regimentului 9 Roşiori, care primise ordinul de a susţine flancul 
stâng al dispozitivului trupelor române prin întoarcerea flancului drept al 
inamicului şi atacul în spatele artileriei acestuia, trimite în recunoaştere ofiţeri din 
Escadroanele 1, 3 şi 4, Escadronul 2 fiind în misiune la Stoeneşti.30 Întors din 

                                                           
29 În raportul înaintat Ministerului de Interne, la 7 februarie 1919, de cãtre prefectul de Dolj se 
menţioneazã cã, începând din 8 noiembrie 1916, pânã în noiembrie 1918, când Craiova s-a aflat sub 
ocupaţia trupelor germane şi austro-ungare, pagubele provocate de inamic prin distrugeri, rechiziţii, 
furturi şi jafuri au fost evaluate pentru judeţul Dolj la suma de 14.109.784 lei, din care pentru 
Craiova 8.266.160 lei (Ionel Turcin, Istoria ilustratã a Craiovei, Craiova, Editura Dova, 1996, p. 2017). 
30 Emanoil Hagi Moscu, ,,Lupta de la Robãneşti. 10 noiembrie 1916”, în Arhivele Olteniei, an VIII, 
numãr 45-46, 1929, pp. 401-402. Prin Ecaterina Hagi Moscu (1819-1904), fostul ofiţer de cavalerie 
Emanoil Hagi Moscu, descindea din voievodul martir Constantin Brâncoveanu. Ecaterina Hagi 
Moscu era fiica marelui cãminar Ştefan Hagi Moscu (1787-1863) şi a soţiei sale Zoe Bãleanu (1793-
1877), fiica marelui ban Grigore Bãleanu (1770-1842) şi a Mariei nãscutã Brâncoveanu. Aceasta din 
urmã era sora marelui ban Grigore Brâncoveanu, descinzând direct, pe linie bãrbãteascã, din 



Astra Sabesiensis 
 

80 
 

recunoaştere, locotenentul Emil Mora raporteazã comandantului regimentului cã 
pe liziera pãdurii Perşani se aflã amplasatã o baterie de artilerie inamicã, iar tirul 
acesteia împiedicã desfãşurarea escadroanelor pentru luptã.31  În aceste condiţii, 
comandantul regimentului ordonã ca ,,un escadron”, fãrã a preciza care anume, ,,sã 
şarjeze imediat bateria inamicã”.32 

Ordinul a fost transmis verbal de locotenentul Mora, maiorului Grigore 
Odobescu, ajutorul comandantului regimentului. La rândul sãu, acesta înştiinţeazã 
comandanţii de escadroane, dar nu precizeazã care dintre cele trei subunitãţi sã 
execute şarja. Cãpitanul Alexandru Filitti, prezent la primirea ordinului, se oferã 
primul: ,,Domnule maior, Escadronul 3 este gata”.33 În urma gestului cãpitanului Filitti, 
maiorul Odobescu aprobã ca Escadronul 3 sã porneascã la aceastã supremã 
încleştare. 

Efectivul escadronului era de 110 roşiori şi, în afarã de cãpitanul Filitti, 
nu mai avea niciun alt ofiţer. Ceilalţi erau în patrule, recunoaşteri şi garda 
drapelului. I se alãturã, din proprie iniţiativã, locotenentul Iulius Roşca, adjutantul 
regimentului. 

Luând la cunoştinţã de locul amplasãrii bateriei inamice indicat de 
locotenentul Mora, cãpitanul Filitti organizeazã escadronul în linie de coloanã cu 
intervale mãrite. Plutoanele 3 şi 4 sunt puse sub comanda sergentului Ion Bãlaşa, 
cu misiunea de a executa o infiltrare pe la nord-vestul pãdurii Pârşani şi, ulterior, 
pe un singur rând sã atace pe flanc bateria din Regimentul 227 Artilerie german.34 
Comanda celorlalte douã plutoane o ia însuşi cãpitanul Filitti, pentru a ataca de 
pe front.35 Urmeazã unul din acele momente unice prin mãreţia sa şi pe care 
numai ,,cei care au luat parte la o astfel de acţiune înţeleg fiorii de care este cuprins sufletul 
cavaleriştilor la auzul unui asemenea ordin”, dupã cum consemneazã Alexandru Filitti, 
în însemnãrile sale.36 

Sergentul voluntar Gheorghe Donici, din Plutonul 4, în vârstã de 67 de 
ani, voluntar şi în Rãzboiul de Independenţã de la 1877-1878, se apropie de 
cãpitanul Filitti întrebând ce misiune i se putea încredinţa pentru a-şi realiza ,,cea 
mai deplinã mulţumire a întregii vieţi”.37 Invitându-l sã şarjeze alãturi de dânsul, cu 

                                                                                                                                                    
domnitorul Constantin Brâncoveanu (Emanoil Hagi Moscu, Amintirile unui oraş, ziduri vechi, fiinţe 
dispãrute, ediţie îngrijitã de Ştefan Pleşia, Dan Pleşia, Mihai Sorin Rãdulescu, Bucureşti, 1995).   
31 Mircea Radina, Şarja nemuritoare. Voluntarul Gheorghe Donici, Bucureşti, Editura Militarã, 1978, pp. 
76-77.  
32 ***, Istoria Cavaleriei Române, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1998, p. 182. 
33 Emanoil Hagi Moscu, Amintirile unui oraş, p. 402.  
34 ***, Istoria Cavaleriei Române, p. 182.  
35 Mircea Radina, Şarja nemuritoare, p. 89.  
36 Ibidem. 
37 Ibidem, p. 90. Gheorghe Donici s-a nãscut la 20 februarie 1849 într-o familie de vestiţi cãrturari. 
Tatãl sãu, Iancu Donici, ,,boier de viţã veche”, avea strânse legãturi cu Vasile Alecsandri, Alexandru 
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toatã opoziţia maiorului Grigore Odobescu, bãtrânul boier moldovean 
rãspunsese scurt: ,,Sunt gata şi vã mulţumesc”.38 

În continuare, bravul cavalerist Alexandru Filitti nota în carnetul sãu 
de campanie: ,,Era un moment în care inimile noaste bãteau la unison, un moment 
înãlţãtor în care simţeam nevoia sã ne depãşim pe noi, de a sãvârşi fapte ce întreceau 
obişnuitul. Privind la feţele pline de hotãrâre ale cãlãreţilor, nu ştiam ce sã -i admir mai 
întâi: pentru neţãrmurita lor dragoste de ţarã sau pentru nebuna dispreţuire a morţii” ;39 

                                                                                                                                                    
Ioan Cuza, Mihail Kogãlniceanu, Costache Negri, Ion Ghica. În casa pãrinteascã, aşezatã pe pârâul 
Valea Seacã, la marginea codrului Bogdana din ţinutul Bacãului, tânãrul Gheorghe Donici a 
cunoscut nu numai personalitãţi ilustre, dar şi frãmântãrile ce au urmat Revoluţiei de la 1848 şi 
pregãtirii marelui act al Unirii Principatelor. În 1859 a plecat din ţarã pentru a urma cursurile Liceului 
,,Louis le Grand” din Paris. Aici a venit în contact cu marea culturã şi a înţeles profund sensul 
devizei ,,Libertate, egalitate, fraternitate”, înscrisã pe stindardul Revoluţiei Franceze din 1789. Pentru 
Donici patriotismul reprezenta o convingere puternicã, un mod de acţiune concretã. De aceea, când 
România a hotãrât sã-şi cucereascã independenţa pe cîmpul de luptã, Gheorghe Donici s-a înscris 
voluntar în armatã. Prin ordinul nr. 5493 din 8 mai 1877, voluntarul Gheorghe Donici este încadrat 
în Regimentul 8 Cãlãraşi, cu reşedinţa în Roman, în escadronul care îşi avea cazarma în Bacãu. La 17 
octombrie 1877, caporalul Gheorghe Donici, alãturi de camarazii sãi din escadronul din Bacãu, ia 
parte la luptele pentru cucerirea Vidinului. În continuare, va participa, la 9 noiembrie 1877, la 
cucerirea redutei Rahova, iar la 2 ianuarie 1878 la cucerirea Smârdanului. Pentru curaj şi merite 
deosebite pe câmpul de luptã, la 28 februarie 1878, prin Înaltul Decret nr. 443, sergentului 
Gheorghe Donici i s-a acordat medalia ,,Virtutea Militarã” de argint. Pe pieptul voluntarului 
strãluceau şi douã cruci ,,Sfântul Gheorghe” ruseşti (a se vedea: Mircea Radina, Şarja nemuritoare, pp. 
11-52). În 1916, bãtrânul Donici, deşi avea 67 de ani, va trimite solicitãri unor personalitãţi ale 
vremii, precum şi Ministerului de Rãzboi, pentru a fi trimis ca voluntar pe front. În dupã-amiaza zilei 
de 14/27 august 1916, Donici este înştiinţat cã Ministerul de Rãzboi i-a aprobat cererea sa de 
înrolare ca voluntar. În dimineaţa zilei de 18/31 august 1916, Gheorghe Donici, în uniforma de 
sergent şi cu decoraţiile primite în 1877-1878, se prezintã la Regimentul 9 Roşiori. Comandantul 
regimentului organizeazã o adunare a ofiţerilor, descrisã astfel de unul din participanţi: ,,Colonelul stã 
la catedrã, iar lângã el, pe un scaun, un domn bãtrân, cu aer de mare distincţiune... Stã gânditor, uitându-se la fiecare 
dintre noi cu o privire caldã de prieten. Simţeam cu toţii cã un eveniment însemnat se va întâmpla. Colonelul s-a ridicat 
dupã sosirea ofiţerilor chemaţi. Odatã cu el s-a ridicat şi domnul acela în vârstã... Am luat şi noi o poziţie mai corectã, 
impresionaţi de solemnitatea ce plutea în jurul nostru. -Domnilor, ni se adresã colonelul, vã prezint pe noul nostru 
camarad, sergentul voluntar Gheorghe Donici. Acum 40 de ani a luptat tot în regimentul nostru glorios, în Rãzboiul 
pentru Independenţã. Vine acum cu noi, în regimentul lui iubit, pentru împlinirea idealului naţional. Sã-l onorãm, sã-
l iubim şi pilda lui sã fie talismanul însufleţirii noastre. Boier adevãrat, de neam mare, bogat [...] în loc sã trãiascã 
amurgul vieţii în grija vreunui refugiu prin meleaguri strãine, vine sã se jertfeascã pe altarul patriei” (Lumea ilustratã 
militarã, noiembrie 1935). A fost încadrat în Escadronul 3, comandat de cãpitanul Alexandru Filitti. 
Cãpitanul îl prezentã trupei ca pe un exemplu tipic de adevãrat patriot. I s-a rezervat locul de cinste, 
alãturi de cãpitanul comandant. De asemenea, i s-a dat un cal de rasã, cu pãrul auriu roşcat, pe nume 
Cobilac, pentru care depusese la regiment suma de 1.000 lei (a se vedea: Mircea Radina, Şarja 
nemuritoare, p. 76). Comandantul Plutonului 4 din care fãcea parte relata: ,,Primit în regiment cu respect şi 
admiraţie, bãtrânul sergent a cucerit curând dragostea ofiţerilor şi soldaţilor prin politeţea, buna voinţã şi modestia fãrã 
seamãn” (Revista cavaleriei, mai-iunie 1931).  
38 Emanoil Hagi Moscu, Amintirile unui oraş, p. 403.   
39 Mircea Radina, Şarja nemuritoare, p. 93.   
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,,[...] Este ora 9:45. Dupã ce cãlãreţii şi caii s-au orânduit, a urmat o scurtã şi 
impresionantã tãcere, o clipã de reculegere, un ultim gând pentru cei dragi. Cu revolverul în 
mânã în capul unitãţii, cu sergentul Donici alãturi, desfãşor plutoanele în linie cu intervale 
mari şi dãdui comanda: ,,Pentru atac, lancea în cumpãnire, marş-marş!” [...] În strigãtele 
de ura, aplecaţi pe gâtul cailor, escadronul, ca un iureş, se nãpusteşte asupra bateriei 
germane. Ajuns la creastã, vãd cum ostaşii duşmani, îngroziţi, scot tunurile din poziţie şi 
se retrag în grabã în vale. Escadronul îi urmãreşte, dar un pericol neşteptat se iveşte [...] 
trei mitraliere [...] şi focul unei companii de infanterie ce ocupase poziţie în şanţul şoselei. 
Primul lovit este locotenentul Emil Mora40 [...] Întorcându-mi privirea, vãd cum cãlãreţii 
şi caii cad ca spicele. Mai dau un ultim ordin: ,,Mãriţi galopul!”. Pânã atunci, sergentul 
Donici mai era în şa. La aproximativ 40 m[etri] de infanteria inamicã sunt lovit în 
genunchi [...] Mai întorc o datã capul, dar nu mai vãd în urma mea decât un singur cal 
fãrã cãlãreţ [...] O grenadã face explozie şi ne prãvãlim unul lângã altul la 15 m[etri] de 
ţinta noastrã. Totul se sfârşeşte în câteva clipe [...] Aceasta-i epopeea şarjei de la 
Robãneşti, scurtã ca orice şarjã”.41  

Cãpitanul erou Alexandru Filitti vede şi cum acel dârz apãrãtor al 
pãmântului românesc, sergentul Gheorghe Donici, cãdea victimã glonţului care i-
a curmat viaţa. Îşi aflase un sfârşit aureolat de slavã nepieritoare, îşi gãsise, cum 
atât de frumos spunea dupã aceea, comandantul sãu, ,,un apus de soare al unei vieţi 
plinã de dragoste pentru ţarã”.42 

Escadronul 3 înceta sã mai existe, dar bateria germanã fusese scoasã din 
poziţie şi nu mai avea cum sã împiedice înaintarea regimentului. Însã, preţul plãtit 
a fost mare. Doar 18 militari, din cei 110, au mai fost recuperaţi, rãniţi sau 
accidentaţi în cãdere, atunci când caii fuseserã scoşi din luptã. Ei au fost strânşi 
dupã luptã de locotenentul Bãlteanu din Regimentul 4 Roşiori, care se înapoia 
din recunoaşterea executatã, în ajun, în localitatea Puţuri.43 

Rãnit grav, cãpitanul Filitti este ridicat de sanitarii germani, cãrora le cere 
sã caute corpul lui Donici spre a fi îngropat cu cinste. Un cãpitan german îi 

                                                           
40  Ibidem, p. 94. Locotenentul Emil Mora, deşi şarja trece peste el, va scãpa cu viaţã datoritã 
devotamentului soldatului Petre Rãdulescu care, deşi nu fãcea parte din Escadronul 3, se ataşase 
acestuia în timp ce se înapoia dintr-o recunoaştere. Soldatul îl urcã pe ofiţer pe un cal şi îl conduce în 
dispozitivul trupelor proprii.  
41 ***, Istoria Cavaleriei Române, pp. 182-183.  
42 Mircea Radina, Şarja nemuritoare, p. 95. Despre sergentul voluntar Gheorghe Donici, Nicolae Iorga 
a scris cã ,,fãrã sã-i fi cerut nimenea, fãrã sã se fi gândit a i-o cere, se prezentã liniştit şi decis la un regiment de 
cavalerie, solicitând favoarea şi onoarea de a fi primit în vechiul lui rang de sergent”. Pe monumentul sculptat în 
piatrã, situat în colţul de sud-vest al pãdurii Perşani, un dar al rudelor eroului, trimis din Moldova în 
1936 pentru a fi ridicat chiar pe locul unde bãtrânul erou a cãzut secerat de focul mitralierelor 
inamicului, stã scris: ,,Robãneşti, 1936. La 10/23 noiembrie 1916, cãzut-a aci boierul moldovean Gheorghe 
Donici nãvãlind vitejeşte asupra tunurilor duşmane”.    
43 Ibidem.  
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aduse, însã, numai bareta de decoraţii a bãtrânului sergent voluntar şi, ,,într-un 
moment de sincerã indignare, mãrturisi cã-l gãsise descãlţat de cizme. Corbi existã în toate 
armatele!”.44  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 şi 5: Monumente ridicate în memoria sergentului Gheorghe Donici  

şi a cavaleriştilor cãzuţi în şarja de la Robãneşti 
 

Rãnitul este transportat spre gara Pieleşti, într-o cãruţã. În acel timp, un 
proiectil loveşte în plin unul din cai, pulverizându-l. A doua oarã soarta salvase 
viaţa ofiţerului.45 Aştepta sã plece mai departe spre spitalul din Craiova. În acel 
moment soseşte generalul von Kühne, comandantul Corpului 54 Armatã german, 
care îi adresã şi câteva cuvinte pentru a aduce omagiul sãu actului de temerarã 
vitejie pe care îl considera o nebunie: ,,Am executat un ordin”, a rãspuns cãpitanul 
Filitti cu mândrie, ,,[...] Şi apoi, eu cred cã mi-am îndeplinit misiunea, deoarece tunurile 
dumneavoastrã nu se mai aflã în poziţie [...]”.46 Impresionat, generalul german a ordonat 
ca bravul ofiţer român sã fie transportat la spital cu propriul sãu automobil.47 

Lângã targa pe care se afla întins cãpitanul Filitti a fost adus, puţin mai 
târziu, şi locotenentul Iulius Roşca, rãnit grav în piept, la gât şi picioare.           ,,- 
Spune-mi, dragã Roşca, de ce ai venit la şarjã? Nu aveai nicio obligaţie s-o faci!/- Era prea 

                                                           
44 Emanoil Hagi Moscu, Amintirile unui oraş, p. 403.  
45 Ionel Turcin, Ion Pâlşoiu, Bujor Iovãnel, Adrian Nãstase, Constantin Pãun, Epopeea cavaleriei 
române, p. 69. 
46 Mircea Radina, Şarja nemuritoare, p. 98.     
47 Ionel Turcin, Ion Pâlşoiu, Bujor Iovãnel, Adrian Nãstase, Constantin Pãun, Epopeea cavaleriei 
române, p. 69. 
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frumos, domnule cãpitan!”. 48  Cuvinte sublime ce caracterizeazã magistral sufletul 
cavaleriştilor români în acea şarjã nepieritoare de la Robãneşti. 

Şarja de la Prunaru a reprezentat calendaristic, dupã cea de la Robãneşti, 
un alt exemplu ilustru şi pilduitor de eroism şi sacrificiu suprem al ostaşilor români 
în Rãzboiul de Întregire Naţionalã. Şarja a avut loc în data de 15/28 noiembrie 
1916 şi a fãcut parte din acţiunile de luptã duse în cadrul ,,Bãtãliei pentru 
Bucureşti” sau ,,Bãtãliei Neajlov-Argeş”. 

În urma forţãrii Dunãrii de cãtre trupele germano-bulgaro-turce şi a 
contraofensivei forţelor germano-austro-ungare peste Carpaţi, Puterile Centrale 
urmãreau încercuirea şi nimicirea armatei române şi scoaterea ţãrii noastre din 
rãzboi. 

În data de 11/24 noiembrie 1916, Grupul Kosch (Divizia 217 Infanterie 
germanã, Divizia 26 Infanterie turcã şi Divizia de Cavalerie von der Goltz) a 
continuat în ritm rapid ofensiva pe direcţia Zimnicea, Drãgãneşti, Vlaşca, 
Bucureşti, iar o grupare secundarã (Diviziile 1 şi 2 Infanterie bulgare) a înaintat pe 
direcţia Zimnicea, Giurgiu, ocupând oraşul Giurgiu în seara aceleaşi zile. Pe 
direcţia principalã, Divizia 18 Infanterie românã a oprit atacul inamicului pe 
aliniamentul râului Teleorman. 

În vederea întoarcerii şi încercuirii trupelor române, în dupã-amiaza zilei de 
14/27 noiembrie 1916, un batalion Alpenkorps din avangarda Diviziei 217 
Infanterie a ocupat satul Prunaru. Situaţia era criticã deoarece localitatea deschidea 
o comunicaţie directã cãtre capitalã. Pentru a evita încercuirea şi asigurarea 
retragerii forţelor proprii cãtre o nouã poziţie de apãrare, generalul Constantin 
Referendaru, comandantul Diviziei 18 Infanterie, a hotãrât atacarea inamicului în 
zona Drãgãneşti cu Brigada 43 Mixtã şi Regimentul 2 Roşiori.  

În dimineaţa zilei de 15/28 noiembrie 1916, au avut loc lupte violente la 
marginea satului Prunaru între avangarda Brigãzii 43 Mixtã şi trupele inamicului. 
Profitând de lãsarea ceţii, inamicul a iniţiat o manevrã de învãluire a Brigãzii 43 
Mixtã cu unitãţi aflate în afara localitãţii. Având în vedere situaţia creatã, generalul 
Referendaru a ordonat colonelului Gheorghe Naumescu, comandantul 
Regimentului 2 Roşiori, sã intre în luptã şi sã deschidã o breşã pentru asigurarea 
retragerii forţelor principale ale diviziei. Astfel, s-a ajuns la celebra şarjã de la 
Prunaru.49 

Episodul este relatat de unul dintre combatanţii acelor încleştãri dupã cum 
urmeazã: ,,Era în ziua de 15/28 noiembrie... dis-de- dimineaţã, când iatã cã apare generalul 
Referendaru şi întreabã de colonelul Naumescu. Acesta fiind bolnav, era într-o trãsurã. Generalul 

                                                           
48 ***, Istoria Cavaleriei Române, p. 83.  
49 Detalii la: Fernande Chirea, Ştefan Dragomir, Şarja de la Prunaru, Bucureşti, Editura Militarã, 1986; 
a se vedea şi: Vasile Alexandrescu, Ion Ardeleanu, Ilie Ceauşescu, Ştefan Pascu, Mircea Muşat, Istoria 
militarã a poporului român, volum V, Bucureşti, Editura Militarã, 1989, p. 486. 
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Referendaru îi spuse: -Domnule colonel, inamicul a ieşit din sat şi cautã sã ne învãluie stânga pentru 
a ne împresura. Nu putem scãpa decât dacã vei executa o şarjã, spre a deschide linia de retragere. 
Fãrã a spune o vorbã, colonelul Naumescu se sculã, dete ordin sã sune chemarea, se puse în capul 
regimentului şi salutând cu sabia pe generalul Referendaru, zise: -Domnule general, Regimentul 2 
Roşiori vã mulţumeşte pentru onoarea  ce-i faceţi de a putea muri pentru patrie!”.50  

La ora 09:15, comandantul regimentului se adreseazã direct subordonaţilor: 
,,-A sosit momentul sã intervenim în sprijinul diviziei. Va trebui sã şarjãm. Vom şarja, dragii mei, 
cu toate cele trei escadroane ale regimentului. Este modul cel mai drag de manevrã şi de luptã al 
cavaleriştilor din totdeauna, deşi este şi cel mai periculos. Am încredere în voi, în repeziciunea şi 
curajul vostru, al tuturor ostaşilor din subordine!”.51 

Ordinul de luptã al comandantului a fost deosebit de scurt, aşa cum se 
întâmplã în astfel de situaţii limitã: misiunea principalã-deschiderea comunicaţiei 
cãtre Bucureşti; dispozitiv de luptã-toate escadroanele în linie; obiectiv de atac-
poziţiile apãrate de inamicul din localitatea Prunaru; în sprijinul atacului-douã baterii 
de artilerie; semnalul şarjei-cel dat de trompeţii din apropierea comandantului de 
regiment.52 

Într-o ordine perfectã, întocmai ca la exerciţiile de antrenament, regimentul 
se desfãşoarã în linie de plutoane în coloanã. Trompeţii dau semnalul de pornire la 
luptã. Începe apoi şarja, nemuritoarea şarjã de la Prunaru. Cavaleriştii n-au acum 
decât un singur scop: sã treacã în galop peste poziţia duşmanã, sfidând gloanţele 
mitralierelor şi schijele obuzelor. Nimeni nu-i mai putea opri din iureşul lor. 53 
Descrierea fãcutã de Constantin Kiriţescu este emoţionantã: ,,Dupã garduri, din 
mãrãcinişuri, de pe ferestrele caselor şi podurilor, duşmanul a ascuns zeci de mitraliere. A aruncat o 
grindinã de gloanţe asupra falnicului regiment. Cai şi cãlãreţi cad grãmadã unii peste alţii. Douã 
sute de oameni rãmân pe câmpul de luptã, formând împreunã cu cadavrele cailor, mormane de carne 
sângerândã. Printre ei, toţi ofiţerii regimentului în cap cu bravul lor comandant”.54 

Jertfa acestor bravi ostaşi nu a fost zadarnicã. Deşi Regimentul 2 Roşiori 
a pierit aproape în totalitate, graţie eroicei şarje de la Prunaru, Divizia 18 
Infanterie s-a putut regrupa pe aliniamentul Letca Veche-Jilava, continuând lupta 
în cadrul ,,Bãtãliei pentru Bucureşti”. În memoria celor cãzuţi în şarja de la 
Prunaru, a fost înfiinţat un cimitir militar, iar în incinta acestuia, în 1933, a  fost 
ridicat un monument comemorativ. Pe 29 mai 1927, la Iaşi, în zona Copou, în 
prezenţa familiei regale, a fost dezvelit ,,Monumentul eroilor Diviziei 2 
Cavalerie”, operã realizatã de sculptorul Ion C. Dimitriu-Bârlad.  

                                                           
50 Fernande Chirea, Ştefan Dragomir, Şarja de la Prunaru, pp. 41-42.  
51 Ibidem, pp. 42-43. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem, p. 43.  
54  Constantin Kiriţescu, Istoria rãzboiului pentru întregirea României, 1916-1919, volum I, Bucureşti, 
Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1989, p. 484. 
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Figura 6: Schiţa şarjei de la Prunaru 
 

Deşi campania armatei române din 1916 s-a încheiat dramatic, intrarea 
României în rãzboi a adus avantaje semnificative cauzei aliaţilor. Chiar dacã actul 
României nu a înclinat în mod decisiv balanţa victoriei în favoarea Antantei, el a 
contribuit în mod sensibil la întãrirea potenţialului militar al acesteia. Alãturându-
se Franţei, Angliei, Rusiei şi Italiei într-un moment în care soarta conflictului era 
încã departe de a fi decisã, România a aruncat întregul ei potenţial uman, militar 
şi economic în lupta împotriva Puterilor Centrale. 

Referindu-se la avantajele obţinute de Antantã prin intrarea României în 
rãzboi, istoricul francez Georges Lacour-Gayet evidenţia într-un numãr al 
ziarului ,,Petit parisien”, de la sfârşitul lui noiembrie 1916, cã Hindenburg a fost 
nevoit sã-şi retragã de la Verdun şi Carso ,,artileria şi diviziile” pe care le-a trimis 
împotriva României; frontul rus, care nu mai era ameninţat, a putut sã devinã din 
nou ofensiv; Verdunul a cãpãtat rãgazul de a-şi completa centura cu forturile 
Daumont şi Vaux, devenind cu adevãrat inexpugnabile; italienii au fãcut progrese 
pe Carso, iar armata de la Salonic a fost în mãsurã ,,sã-şi reia elasticitatea, sã respingã 
pe bulgari şi sã intre în Monastir”.55 ,,Între cele douã armate (concluziona Lacour-Gayet, n. 
n.) România a fost ca un paravan protector... Ca un imens paratrãsnet ea a atras asupra ei tot 
uraganul care sufla sãlbatic din toate pãrţile orizontului. Iatã serviciul pe care fraţii noştri din 
rãsãrit l-au adus cauzei comune”.56 
 
  

                                                           
55 Le petit parisien, 30 noiembrie 1916, apud Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, De la statul geto-dac la statul 
român unitar, pp. 508-509.  
56 Ibidem. 
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Figura 7 şi 8: Monumente ale şarjei de la Robãneşti 
 

Stãvilirea înaintãrii trupelor Puterilor Centrale, spre sfârşitul anului 1916, pe 
linia Carpaţilor Orientali, cursurile inferioare ale Putnei, Siretului şi Dunãrii, l-au 
determinat pe generalul Erich Ludendorf, şeful Marelui Cartier General german, sã 
menţioneze în însemnãrile sale urmãtoarele: ,,Noi am bãtut armata românã, dar n-am 
putut s-o distrugem. Am obţinut rezultatele care au fost posibil de obţinut, dar trebuia sã lãsãm 
totodatã în Dobrogea şi Valahia forţe pe care înainte de intrarea României în rãzboi le foloseam 
pe frontul oriental şi pe frontul occidental sau chiar în Macedonia. În pofida victoriei obţinute 
împotriva armatei române, noi eram mai slabi în ceea ce priveşte desfãşurarea generalã a 
rãzboiului”.57 

În legãturã cu rezultatul campaniei armatei române din anul 1916, istoricul 
Glenn E. Torrey subliniazã urmãtoarele: ,,Înfrângerea României a fost un fapt previzibil 
pentru cei care cunoşteau poziţia geograficã vulnerabilã din punct de vedere strategic a ţãrii, 
armata prost instruitã şi slab echipatã, incompetenţa înaltului comandament şi promisiunile 
îndoielnice de susţinere fãcute de aliaţii ei. Fãrã îndoialã cã la aceşti factori   s-a gândit ataşatul 
militar britanic când i-a mãrturisit, cu conştiinţa încãrcatã, colegului sãu francez la scurt timp 
dupã ce semnaserã convenţia militarã: Mã simt ca un asasin plãtit”.58 

Concluzionând, se poate afirma, cu deplin temei, cã un factor esenţial ce a 
determinat neîndeplinirea de cãtre Puterile Centrale a obiectivului strategic de 
scoatere din rãzboi a României l-a constituit realele calitãţi de luptãtor, spiritul de 
sacrificiu, dârzenia şi eroismul dovedite de ostaşul român pe câmpul de luptã, 

                                                           
57 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, De la statul geto-dac la statul român unitar, p. 508.  
58 Glenn E. Torrey, România în Primul Rãzboi Mondial, p. 349.  



Astra Sabesiensis 
 

88 
 

îndelunga lui rezistenţa în faţa greutãţilor şi lipsurilor de tot felul. În acest sens, 
Robãneşti şi Prunaru sunt şi vor constitui peste timp şi vremuri mãrturii perene ale 
acestor excepţionale virtuţi care au strãlucit în Rãzboiul de Întregire Naţionalã.   
 
 

Robãneşti and Prunaru: Perennial Testimonies of the Outstanding Virtues Proven by the 
Romanian Soldier during the National Reunification War 

 
(Abstract) 

 
The offensive launched over the Carpathians during the night of 14/27-15/28 of August 

1916 in order to win the reunification of the country was stopped at 2/16 of September 1916 as a 
result of the worsening situation on the Danube front. This was followed by fierce battles to defend 
passers in the Carpathians, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, the battle of Neajlov-Argeş, to defend the 
capital, the evacuation of the leadership to Iaşi. Among the many reasons that led to this dramatic 
situation, the poor state of the Romanian Army equipment and training is included. These 
deficiencies with perennial character, unfortunately, will be compensated, during 1916, 1917 and 
afterwards by the spiritual heroism and sacrifice proved by the Romanian soldier, his patience and 
resistance to hardships of all kinds. In this context, the charges of Robãneşti and Prunaru were two 
of the most heroic battle actions of the Romanian army in the 1916 campaign, remaining in military 
history because of sacrifice shown by the Romanian soldiers in facing a superior enemy and the 
huge losses they have suffered. Robãneşti and Prunaru are and will be over time and times 
testimonies of the exceptional virtues of Romanian soldier who shone during the National 
Reunification War. 

Keywords: First World War, Robãneşti, Prunaru, heroism, sacrifice. 
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IMAGINEA FRONTULUI ÎN PRESA ECLEZIASTICÃ 
DIN BANAT (1914-1918) 

 
Dr. Maria Alexandra Pantea, 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad 
Centrul de Studii ,,Ioan Slavici” Arad 

 
Izbucnirea Primului Rãzboi Mondial, ca urmare a atentatului de la Sarajevo 

din 28 iunie 1914,1 a marcat puternic societatea româneascã, zeci de mii de români 
ajungând pe front încã din momentul declanşãrii conflictului. În acest context, în 
paginile publicaţiilor ,,Biserica şi şcoala”, ,,Foaie Diecezanã” şi ,,Revista preoţilor”, 
publicaţii bisericeşti din zona Banatului, au apãrut ştiri importante despre cei 
mobilizaţi, dar şi scrisori trimise redacţiei atât de preoţii militari2 şi învãţãtorii care 
activau pe front, cât şi de simplii soldaţi care doreau a face cunoscutã lumii tragedia 
prin care treceau. În anii Primului Rãzboi Mondial presa ecleziasticã a avut un rol 
important, pentru cã era controlatã de bisericã, fãrã a avea culoare politicã şi 
obligaţia de a publica „mincinoasele comunicate militare şi politice”.3 Astfel, în paginile 
periodicelor ecleziastice din Banat au fost publicate o serie de date de pe front, prin 
care se poate reconstitui atmosfera câmpului de bãtaie şi poate fi înţeleasã mai bine 
drama Marelui Rãzboi. În paginile publicaţiilor ecleziastice din Banat gãsim şi 

                                                           
1 Despre evenimentele care au condus la izbucnirea Primului Rãzboi Mondial, a se vedea: Margaret 
MacMillan, Rãzboiul care a pus capãt pãcii. Drumul spre 1914, traducere din limba englezã de Smaranda 
Câmpeanu, Bucureşti, Editura Trei, 2015; Christopher Clark, Somnambulii. Cum a intrat Europa în 
rãzboi în 1914, traducere din limba englezã de Cristina Mihaela Tripon, Bucureşti, Editura RAO, 
2016. 
2  Despre activitatea preoţilor militari români transilvãneni şi bãnãţeni în anii Primului Rãzboi 
Mondial, a se vedea: Ionela Zaharia, ,,The Romanian Military Clergy from Austria-Hungary. Their 
Activities on the Italian Front”, în Transylvanian Review, volum XXIII, numãr 4, 2014, pp. 43-54; 
Ionela Zaharia, ,,Clerul militar român din Austro-Ungaria (1914-1918)”, în Misiunea. Revista Centrului 
de Cercetare a Conlucrãrii Bisericii Ortodoxe cu Armata României ,,General Paul Teodorescu”, an II, numãr 1, 
2015, pp. 119-123; Mihai-Octavian Groza, ,,Preoţii români transilvãneni pe fronturile Marelui 
Rãzboi”, în volumul Scrieri pe alese. Lucrãrile Conferinţei Naţionale ,,O filã de istorie: om, societate, culturã în 
secolele XVII-XXI”, coordonat de Ana Maria Macavei, Roxana Dorina Pop, Cluj-Napoca, Presa 
Universitarã Clujeanã, 2012, pp. 369-382; Mihai-Octavian Groza, ,,Despre activitatea preoţilor 
militari români transilvãneni în perioada Primului Rãzboi Mondial (1914-1919)”, în volumul 
Administraţie româneascã arãdeanã. Studii şi comunicãri din Banat-Crişana, VIII, coordonat de Doru Sinaci, 
Emil Arbonie, Arad, ,,Vasile Goldiş” University Press, 2014, pp. 532-545. 
3 Roman Ciorogariu, Zile trãite, Oradea, Tipografia Diecezanã, 1926, p. 19. 
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informaţii care „transmit emoţia şi suferinţa prin care trecea familia româneascã şi se reflectã 
evenimentele care au produs schimbãri radicale în societate”.4  Sunt date care evidenţiazã 
aceste transformãri radicale petrecute în societatea româneascã, acolo unde satele 
au rãmas aproape pustii, iar pãmântul a ajuns a fi lucrat de femei, copii şi bãtrâni; 
pustii au rãmas şi şcolile, pentru cã o mare parte a învãţãtorilor au fost mobilizaţi.   

Din cauza proporţiilor pe care le-a luat conflictul, dar şi a deciziilor 
adoptate de conducerile Episcopiei Aradului şi a Caransebeşului, informaţiile 
publicate au fost diferite. Din anul 1915, în paginile publicaţiilor arãdene apar mai 
mult relatãri de pe front ale unor preoţi militari, scrise adesea sub forma unor 
predici care au fost ţinute pe front soldaţilor, în timp ce în paginile publicaţiilor 
,,Revista preoţilor” şi ,,Foaie Diecezanã” pot fi identificate numeroase date care 
pot fi considerate o dovadã a fidelitãţii dinastice a românilor.5 Aici apar numeroase 
ştiri referitoare la vitejia soldaţilor bãnãţeni, dar şi la decorarea lor, ca urmare a 
faptelor de vitejie fãcute pe front. Toate acestea sunt importante, pentru cã ne 
permit sã reconstituim situaţia existentã în timpul rãzboiului atât pe front, cât şi în 
lumea ruralã româneascã.  

Încã din luna septembrie a anului 1914, în paginile publicaţiei arãdene 
,,Biserica şi şcoala”, apar o serie de date referitoare la luptele de pe frontul galiţian, 
în timp ce în paginile publicaţiilor ,,Revista preoţilor” şi ,,Foaie Diecezanã” apar 
mai multe informaţii referitoare la mobilizarea românilor şi la plecarea lor pe front. 
Tot aici, apar date despre cei cãzuţi în luptã sau decoraţi pentru faptele de vitejie. 
Paginile presei ecleziastice din Banat, reprezentatã de publicaţii apãrute la Arad, 
Caransebeş, Timişoara şi Lugoj, reflectã atât poziţia bisericii şi a intelectualitãţii 
româneşti, cât şi cea a oamenilor de rând, transmiţând drama Marelui Rãzboi. 

Unele dintre articolele apãrute în toamna anului 1914 în paginile publicaţiei 
arãdene ,,Biserica şi şcoala” se bazau pe datele din scrisorile trimise de pe front de 
Avram Sãdean,6 profesor al Institutului Pedagogic-Teologic din Arad. Ajuns în 
Galiţia,7 profesorul arãdean constatã cã situaţia era mult mai dificilã decât credea şi 

                                                           
4 Maria Alexandra Pantea, Relatãri din Primul Rãzboi Mondial prezentate în presa ecleziasticã din Banat, 
Bucureşti, Editura Tritonic, 2017, p. 11. 
5 Cu referire la loialismul românilor transilvãneni şi bãnãţeni în anii Marelui Rãzboi, a se vedea: Liviu 
Maior, Românii în armata habsburgicã: soldaţi şi ofiţeri uitaţi, Bucureşti, Editura Enciclopedicã, 2004; 
Idem, Habsburgi şi români: de la loialitatea dinasticã la identitatea naţionalã, Bucureşti, Editura 
Enciclopedicã, 2006. 
6 Un medalion bio-bibliografic al profesorului Avram Sãdean, a se vedea la: Maria Alexandra Pantea, 
,,Profesorul Avram Sãdean, erou pe frontul din Galiţia”, în volumul Sfinţi, eroi şi martiri, coordonat de 
Olimpiu Manuel Glodarenco, Paul Bocãnete, Craiova, Editura Sitech, 2016, pp. 427-437. 
7 Despre frontul din Galiţia, a se vedea: Ian V. Hogg, Dicţionarul Primului Rãzboi Mondial, traducere 
din limba englezã de Diana Şipu, Bucureşti, Editura Niculescu, 2007, p. 78; Doru Dumitrescu, Mihai 
Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui Rãzboi (1914-1918), Bucureşti, Editura Corint 
Educaţional, 2014, pp. 119-120. 



Nr. 3, 2017 
 

91 
 

se duceau lupte „mari şi înverşunate la graniţele Rusiei”. Potrivit celor mãrturisite în 
scrisorile sale, în Lemberg a fost martorul unor lupte dure. Din însemnãrile sale 
aflãm cã duminicã 30 august 1914 a ajuns prima datã în foc şi a luptat „necontenit” 
pânã vineri 16 octombrie. De la Lemberg, Avram Sãdean a trimis o scrisoare 
directorului Institutului Pedagogic-Teologic, Roman Ciorogariu, în 6 septembrie. 
În aceastã scrisoare, profesorul descria atmosfera de pe front: „[...] în sãptãmâna 
urmãtoare vom avea luptã decisivã, dupã care aşteptãm pacea... ca sã ne începem iarãşi munca de 
acasã”.8 Dar, din pãcate, rãzboiul a luat proporţii mondiale, iar tânãrul dascãl nu a 
mai ajuns a se întoarce la catedrã şi la iubita sa. Moartea profesorului Avram 
Sãdean a îndurerat intelectualitatea româneascã.9 Chiar Nicolae Iorga a scris în 
,,Neamul Românesc” cã a fost un bun român, care a ajuns în „ţãrâna pãmântului 
strãin”. Marele istoric considera cã prin ceea ce a fãcut va rãmâne un erou, iar 
„figura lui prietenoasã nu va dispãrea din amintirea noastrã. Ea se va aşeza între ale acelor care 
au murit fãrã sã trebuiascã a muri, şi din umbra tot mai deasã a vremii va veni şi zâmbetul lui, 
de îndemn pentru munca desfãşuratã fãrã dânsul şi de pãrere de rãu pentru plecarea lui dintre 
noi”.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Profesorul Avram Sãdean 
(Sursã: Cosînzeana, an IV, numãr 47-48, 1914) 

                                                           
8 Roman Ciorogariu, ,,Avram Sãdean”, în Anuarul Institutului Pedagogic-Teologic Ortodox Român Arad, 
anul şcolar 1914-1915, Arad, Tiparul Tipografiei Diecezane, 1915, p. 4.   
9 ***, ,,Dr. Avram Sãdean”, în Biserica şi şcoala, numãr 44, 2/12 noiembrie 1914, p. 349; V. Stanciu, 
,,Dr. Avram Sãdean”, în Ibidem, pp. 350-352. 
10 Nicolae Iorga, Oameni care au fost, volum IV, Bucureşti, Fundaţia pentru Literaturã şi Artã „Regele 
Ferdinand”, 1938, p. 127. 
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Tot din paginile ziarului arãdean aflãm şi alte veşti care au întristat 

societatea româneascã, precum moartea în anul 1914, pe frontul galiţian, a 
profesorului Alexandru Bogdan sau a profesorului Vasile Micula şi a medicului 
Aurel Mãrginean în 1915. 

Unele articole prezentate în paginile publicaţiei arãdene ,,Biserica şi şcoala” 
sunt rodul muncii unor preoţi militari, cum este cazul articolelor scrise de Ioan 
Felea. Reprezentativ, în acest sens, este articolul ,,Religiozitatea în rãzboi”, acolo 
unde preotul, originar din Pecica, care a intrat în serviciul militar în mai 1916, a 
prezentat modul în care oficia Sfânta Liturghie pe front, pe un altar improvizat, de 
cele mai multe ori sub un pom. În calitate de preot militar a ajuns pe fronturile din 
Galiţia şi Italia. Martor al celor petrecute pe frontul din Galiţia, preotul mãrturisea 
în scrisoarea trimisã redacţiei publicaţiei arãdene cã acolo a „trãit cele mai solemne 
momente religioase din viaţa sa”.11 În anul 1918 preotul era pe frontul italian şi s-a 
implicat în organizarea legiunii de voluntari români din Italia, iar la 1 Decembrie 
1918 era la Alba-Iulia, pentru a trãi emoţia Marii Uniri. 

Pânã în august 1916 în paginile publicaţiei arãdene apar şi unele 
corespondenţe de pe front trimise de militari. Este cazul unei scrisori din 1915, 
care este semnatã de un ofiţer anonim, care s-a remarcat şi a fost decorat. În 
introducerea fãcutã de cei din redacţie se aratã cã ofiţerul a fãcut un „gest nobil” şi îi 
este schiţat un portret moral, fiind considerat „omul împodobit cu semnele eroismului, cu 
gândul la temelia viitorului neamului sãu, la morala familiarã”.12 

Dupã intrarea României în rãzboi, situaţia s-a schimbat şi sunt mai puţine 
relatãri despre evenimentele de pe front. Dintre articolele publicate în aceastã 
perioadã în ,,Biserica şi şcoala” amintim: ,,Sublocotenentul Gheorghe Catone”, 
articol scris pe fondul morţii pe front în anul 1917 a învãţãtorului Gheorghe 
Catone, absolvent al Preparandiei din Arad. Articolul cuprinde date din scrisorile 
trimise de pe front pãrinţilor şi fratelui sãu; în anul 1917 a apãrut şi articolul 

                                                           
11 Biserica şi şcoala, numãr 37, 11/24 septembrie 1916; o analizã a experienţei religioase a Marelui 
Rãzboi, a se vedea la: Nicolae Bocşan, ,,Religia rãzboiului reflectatã în memorialistica bãnãţeanã 
despre Marele Rãzboi”, în Credinţã şi viaţã în Hristos. Anuarul Episcopiei Sãlajului, numãr VII, 2014, pp. 
333-343; Mihai-Octavian Groza, ,,Religia Marelui Rãzboi reflectatã în textele memorialistice”, în 
volumul Primul Rãzboi Mondial. Perspectivã istoricã şi istoriograficã, coordonat de Ioan Bolovan, Gheorghe 
Cojocaru, Oana Mihaela Tãmaş, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitarã 
Clujeanã, 2015, pp. 85-95; Mihai-Octavian Groza, Daniela-Maria Stanciu, ,,Die Religion des Großen 
Krieges widerspiegelt in Memoirs”, în Astra Salvensis, an III, numãr 5, 2015, pp. 105-115; Mihai-
Octavian Groza, ,,The Religion of the Great War as Reflected in the Memoirs of the Romanians 
from Transylvania and Banat”, în volumul Education, Religion, Family in the Contemporary Society, 
coordonat de Ion Albulescu, Adriana-Denisa Manea, Iuliu-Marius Morariu, Saarbrücken, Lambert 
Academic Publishing, 2017, pp. 215-227. 
12 Biserica şi şcoala, numãr 37, 11/24 septembrie 1916.  
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preotului bãnãţean Eugen Munteanu, ,,Predicã pentru soldaţi”, unde se aratã 
importanţa vieţii, considerând cã „dintre toate bunurile pãmânteşti, dintre toate averile 
pãmânteşti cea mai scurtã şi mai preţioasã este viaţa”.13 Preotul aduce în centrul atenţiei 
figura Sfântului Gheorghe, pe care-l numeşte „apãrãtor al adevãrului”. 

În anul 1918, din cauza evenimentelor de pe front, a apãrut articolul 
semnat de Nicolae Ilieşiu, ,,Cuvânt de adio al unui erou mort în Rusia”. Aici,  
intelectualul bãnãţean publicã date despre un erou rãmas anonim, dar mort în 
Rusia. Articolul se bazeazã pe o corespondenţã trimisã de pe front, în care acesta 
mãrturisea cã se „desparte de-a pururea”14 de satul sãu. Nicolae Ilieşiu mai aratã cã 
vestea morţii sale a îndurerat comunitatea, care l-a plâns şi a „plâns şi cerul”. Pornind 
de la moartea acestui erou, intelectualul bãnãţean prezintã şi situaţia grea din lumea 
ruralã bãnãţeanã, unde tot mai multe femei au rãmas fãrã bãrbaţi, fapt ce le 
determinã pe unele a accepta şi lucruri considerate de bisericã imorale.15  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Jurnalistul, istoricul, omul politic Nicolae Ilieşiu 

(Sursã: Revista ,,Agero” Stuttgart) 
 
Articolul ,,O conferinţã pastoralã pe front”, este o relatare a preotului 

miltar arãdean Cornel Leucuţia, care pe front a participat la o conferinţã a preoţilor 
militari, cu „dorul de a vedea în mijlocul lor pe capul bisericii reformate din Debreţin”. 
Mãrturiseşte cã a fost curios sã asiste la o conferinţã a preoţilor reformaţi şi 
observã o strânsã legãturã între preoţi şi episcop, dar şi cã a descoperit o „preoţime 

                                                           
13 Ibidem, numãr 25, 18 iunie/1 iulie 1917. 
14 Ibidem. 
15 Cu privire la aceastã chestiune, a se vedea: Eugenia Bârlea, Perspectiva lumii rurale asupra Primului 
Rãzboi Mondial, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2004, pp. 126-130. 
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conştientã, treazã şi entuziastã pentru apãrarea intereselor bisericii sale”. 16  Aminteşte de 
preocupãrile preoţilor reformaţi pentru ameliorarea situaţiei rãniţilor şi pentru 
tipãrirea şi rãspândirea cãrţilor de rugãciune în rândul soldaţilor. 

Reprezentative pentru presa ecleziasticã din Banat sunt articolele preotului 
Eugen Munteanu, parohul din Toracul Mic, care dupã declanşarea conflictului a 
ajuns preot militar al Regimentului de Infanterie 61 din Timişoara. A fost martor al 
luptelor de pe frontul din Serbia şi Galiţia. Potrivit celor mãrturisite chiar de preot, 
în primãvara anului 1915, Paştele l-a petrecut cu „eroii regimentului meu 61 în 
Carpaţi”.17 Este cel care a scris o serie de „predici pentru soldaţi”, dar şi articole unde 
prezintã problemele acestora sau amintirile sale de pe frontul din Galiţia.   

Date interesante gãsim şi în publicaţia timişoreanã ,,Revista preoţilor”, 
unde apar o serie de articole care se referã la situaţia de pe front, dar şi informaţii 
despre cei care au fost decoraţi pentru meritele lor sau despre cei morţi. Pentru anii 
1914 şi 1915 am putut identifica în paginile acestei publicaţii bãnãţene ştiri despre 
evenimentele de pe frontul din Galiţia, punându-se accentul pe situaţia Bucovinei 
care, în 1914, a fost ocupatã de ruşi. Sunt descrise abuzurile fãcute de trupele de 
ocupaţie şi situaţia jalnicã în care s-a ajuns. Din aceastã revistã aflãm informaţii 
dureroase pentru lumea româneascã din Banat, precum moartea unor intelectuali 
bãnãţeni pe front (a se vedea cazul lui Petru Mocioni). Alte ştiri, apãrute la rubrica 
„eroii noştri”, aduc în centrul atenţiei faptele de vitejie ale unor bãnãţeni, mai ales 
ale celor din Regimentul 61 din Timişoara.  

Din 1916, când preotul militar Eugen Munteanu a ajuns a activa la spitalul 
militar din Timişoara, a publicat în paginile ,,Revistei preoţilor” numeroase articole 
prin care a adus la cunoştinţa cititorilor atrocitãţile de pe front. Dintre acestea 
amintim ,,Paştile acasã şi pe câmpul de luptã. Amintiri”, unde prezintã atât situaţia 
de pe front, pentru cã în anul 1915 a sãrbãtorit Paştele pe frontul din Galiţia, cât şi 
din satele româneşti, pe care a constatat-o în anul 1916, atunci când activa ca preot 
militar la Timişoara. Preotul a mai  scris şi o serie de articole prin care cerea opiniei 
publice a se implica într-o serie de activitãţi caritabile, având ca scop susţinerea 
rãniţilor din spitalele militare din Timişoara. Prin aceste articole a adus în atenţia 
autoritãţilor civile şi bisericeşti mizeria din spitalele militare.  

Dacã în presa ecleziasticã arãdeanã apar multe date prezentate ca urmare a 
trimiterii unor corespondenţe redacţiei, în paginile publicaţiilor ,,Foaie Diecezanã” 
şi ,,Revista preoţilor” gãsim mai multe amãnunte despre soldaţii care luptau pe 
front. Articolele apãrute în cele douã publicaţii scot mai mult în evidenţã loialismul 
românilor din Banat, care încã din 1914 au fost mobilizaţi pentru a apãra „patria şi 
coroana”. În aceste articole pot fi identificaţi unii eroi care pe nedrept au rãmas 
anonimi ai istoriei. În paginile ,,Foii Diecezane” au apãrut date interesante despre 

                                                           
16 Biserica şi şcoala, numãr 42, 14/27 septembrie 1918. 
17 Revista preoţilor, numãr 2-3, 10/23 aprilie 1916. 
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rãniţii de pe frontul din Serbia încã din septembrie 1914 şi au fost publicate numele 
ofiţerilor morţi şi rãniţi. Într-un articol publicat în 7/20 septembrie 1914, care este 
preluat din ,,Drapelul”, e descrisã vizita episcopului Caransebeşului, Miron Cristea, 
la sediul Corpului VII al armatei şi la spitalele militare din Timişoara. Potrivit celor 
relatate, ajuns în faţa rãniţilor, episcopul era emoţionat de eroismul, dar şi de 
situaţia lor. A încercat a vorbi cu fiecare. Din discuţia dintre episcop şi unii rãniţi 
putem afla ştiri despre situaţia de pe front, despre alţi bãnãţeni care luptau pe front 
şi care s-au remarcat prin vitejia lor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Preotul militar Coriolan Buracu 
(Sursã: www.hotnews.ro) 

 
În paginile ,,Foii Diecezane” sunt interesante relatãrile despre activitatea 

unor preoţi militari care au activat pe fronturile din Galiţia sau Italia. Sunt articole 
în care se aminteşte de activitatea unor preoţi ca Pavel Boldea, cel care în timpul 
rãzboiului a fost şef al clerului militar din comandamentul trupelor de pe frontul 
italian cu garnizoana la Laibach. Pentru activitatea desfãşuratã pe câmpul de luptã a 
primit mai multe ordine şi medalii din partea autoritãţilor. Tot în paginile acestei 
publicaţii se mai aminteşte şi de activitatea preoţilor militari Iosif Serafin, acesta din 
urmã slujind pe frontul italian, şi  Iosif Coriolan Buracu care, în 1916, era preot 
militar în Timişoara, în „tabãra localã de prizonieri de rãzboi”. Datoritã meritelor sale, 

http://www.hotnews.ro/
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Iosif Coriolan Buracu a fost citat în mai multe ordine de zi. În ordinul de zi al 
garnizoanei din Timişoara, din 31 august 1916, comandantul garnizoanei, generalul 
Okolicsanyi, afirmã: „Eu exprim în numele serviciului superior, preotului militar Coriolan 
Buracu pentru serviciile emise şi pline de sacrificii în tabãra localã de prizonieri de rãzboi pe 
timpul epidemiei de holerã recunoştinţã lãudabilã”.18  

Interesant este articolul ,,Cuvântare despre rãzboi”, publicat de preotul 
militar Nicolae Vãleanu în vara anului 1918, atunci când pe front situaţia se 
schimba. Nicolae Vãleanu era preotul paroh din parohia Cornea, dieceza 
Caransebeşului. Concentrat în anul 1915, a luat parte la ofensiva contra Serbiei din 
acelaşi an, apoi a activat în mai multe spitale militare. Pentru activitatea sa a fost 
distins cu ordinul ,,Crucea Militarã Preoţeascã”, clasa a II-a, precum şi cu alte 
decoraţii. În anul 1918 s-a întors acasã, ocazie cu care mãrturisea cã a fost martorul 
unui rãzboi de care „nu a mai auzit şi vãzut lumea”. Considera cã s-a ajuns în aceastã 
situaţie din cauza pãcatelor lumeşti, dar mai ales a progresului ştiinţei. A constatat 
cã progresul ştiinţific a distrus pacea, iar rãzboiul a luat o formã cumplitã, ca 
urmare a „maşinilor de rãzboi puse în practicã de inventatori înşişi”. Pe lângã aceste relatãri 
referitoare la activitatea preoţilor militari care proveneau din Episcopia 
Caransebeşului, mai pot fi identificate şi o serie de date despre implicarea 
Regimentului 43 din Caransebeş în luptele de pe frontul galiţian şi apoi italian şi 
remarcarea unor militari care au fost decoraţi. În numãrul din 29 noiembrie/13 
decembrie 1915 al ,,Foii Diecezane”, se aratã cã „lauri mari a câştigat acest regiment” şi 
cã frontul acestui regiment nu a fost spart niciodatã de la declanşarea rãzboiului. 
Un alt articol interesant este ,,Falnicii eroi ai regimentului 43”, unde se aratã cã 
regimentul din Caransebeş a avut un comportament eroic „pe câmpul de luptã rusesc, 
unde cu un impunãtor dispreţ de moarte a oprit atacurile înverşunate ale duşmanului”. Se mai 
aminteşte cã Regimentul 43 a ajuns pe frontul italian, unde a fost implicat în luptele 
de la Doberdo, opunând rezistenţã, astfel cã frontul acestui regiment nu a fost 
spart.19 Pe lângã aceste informaţii gãsim şi date referitoare la moartea unor militari, 
fiind publicate numeroase necroloage. 

Şi în paginile publicaţiei ,,Foaie Oficioasã”, periodic oficial al Episcopiei 
Greco-Catolice din Lugoj, apar date interesante despre Primul Rãzboi Mondial. 
Aceste date sunt importante, pentru cã apar în publicaţia oficialã a episcopiei 
greco-catolice şi exprimã poziţia acestei instituţii într-un moment în care atât 
Biserica Ortodoxã, cât şi cea Greco-Catolicã, treceau de la loialitatea dinasticã la 

                                                           
18  Gheorghe Rancu, ,,Contribuţia preotului Iosif Coriolan Buracu (1888-1964) la consolidarea 
procesului unificãrii româneşti”, în volumul Pe drumul Marii Uniri, coordonat de Vasile Popeangã, 
Emil Arbonie, Arad, „Vasile Goldiş” University Press, 2008. p. 200. 
19 Foaie Diecezanã, numãr 48, 29 noiembrie/12 decembrie 1916. 
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apãrarea interesului naţional. Paginile acestui ziar sunt o „mãrturie a transformãrilor 
radicale care se petreceau atât în societatea româneascã, cât şi în cea din Centrul Europei”.20 

Interesant este cã, în cele mai multe cazuri, în paginile ,,Foii Oficioase” 
sunt publicate doar deciziile şi ordinele date de autoritãţi, fãrã ca acestea sã fie 
comentate. Excepţie fac câteva numere unde sunt prezentate deciziile luate la 
nivelul conducerii episcopiei de la Lugoj sau sunt amintite deciziile luate de 
Consistoriul Mitropolitan de la Blaj. Publicaţia Episcopiei Greco-Catolice din 
Lugoj se remarcã în peisajul presei ecleziastice bãnãţene prin publicarea unor 
cuvântãri ale împãratului. Toate acestea sunt dovada unei politici care oscila între 
loialitatea dinasticã şi apãrarea interesului naţional. În paginile publicaţiei lugojene 
se poate observa, pe lângã loialitatea faţã de stat, la începutul rãzboiului, şi interesul 
episcopiei pentru ajutorul material acordat soldaţilor, rãniţilor, vãduvelor şi 
orfanilor, depãşindu-se în multe cazuri spaţiul confesional.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Preotul Nicolae Brânzeu 
(Sursã: Nicolae Brânzeu, Jurnalul unui preot bãtrân) 

 
În paginile ,,Foii Oficioase” nu pot fi identificate date despre preoţii militari 

greco-catolici şi nici despre învãţãtorii mobilizaţi, nu se aminteşte de numele lor şi 
nici de locul unde activau, nu sunt publicate scrisori de pe front, ca în cazul presei 
ecleziastice ortodoxe, presa greco-catolicã din Banat acţionând într-un sens „oficial”, 

                                                           
20 Maria Alexandra Pantea, ,,Primul Rãzboi Mondial şi poziţia Episcopiei Greco-Catolice din Lugoj 
reflectatã în paginile publicaţiei Foaie Oficioasã”, în Restituiri bãnãţene, numãr IV, 2016, p. 257. 
21 Ibidem. 
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fãrã a publica informaţii care puteau deranja autoritãţile de la Budapesta sau Viena. 
Chiar dacã în presa oficialã nu se aminteşte de aceste evenimente, care erau foarte 
importante pentru societatea româneascã, în unele periodice locale editate de preoţii 
şi protopopii greco-catolici se pot identifica date interesante şi despre situaţia de pe 
front, dar şi din lumea româneascã. Importantã în acest sens a fost revista ,,Calea 
Vieţii”, editatã începând cu anul 1916 de protopopul greco-catolic Nicolae Brânzeu, 
ca „foaie sãptãmânalã menitã a oferi o lecturã bunã folositoare şi creştinã nu numai poporului 
credincios rãmas acasã, ci şi bravilor soldaţi duşi în rãzboi şi celor rãniţi care petrec prin spitale”.22 
Potrivit celor mãrturisite de Nicolae Brânzeu, publicaţia a apãrut pentru cã în timpul 
rãzboiului „atât cei de pe front îngropaţi în tranşee, cât mai ales cei din spitale aveau nevoie de ceva 
de citit”.23 Publicaţia a apãrut pânã la sfârşitul rãzboiului, când Banatul a fost ocupat 
de trupele sârbeşti.   

Dacã în paginile publicaţiilor greco-catolice ştirile sunt mai puţine şi se poate 
constata o loialitate a conducerii Bisericii Greco-Catolice faţã de autoritãţile statului, 
în paginile presei ecleziastice ortodoxe datele despre situaţia de pe front sunt mult 
mai multe şi pe baza acestora se poate reproduce drama societãţii româneşti în anii 
rãzboiului. În paginile publicaţiilor ,,Biserica şi şcoala” şi ,,Foaie Diecezanã” se gãsesc 
date importante despre cei mobilizaţi, dar şi scrisori trimise redacţiei atât de preoţii 
militari şi învãţãtorii care activau pe front, cât şi de simplii soldaţi care doreau a face 
cunoscutã lumii tragedia prin care treceau. Pe lângã aceste periodice oficiale au mai 
putut fi identificate şi alte publicaţii, anuare şi calendare apãrute la Arad şi 
Caransebeş, unde sunt publicate relatãri de pe front şi medalioane ale preoţilor 
militari care erau mobilizaţi. 

Pornind de la relatãrile identificate în paginile presei ecleziastice bãnãţene 
putem constata schimbãrile dure produse în societatea româneascã din cauza 
declanşãrii conflictului. Imediat dupã începutul sãu şi mobilizarea masivã a 
românilor, populaţia civilã a suportat multiple greutãţi, care au luat proporţii în anii 
care au urmat. Lumea ruralã româneascã s-a confruntat cu mari probleme materiale 
şi financiare. Numeroase familii au fost dezbinate, pentru cã bãrbaţii au fost 
mobilizaţi, iar mulţi nu s-au mai întors acasã niciodatã. Toate acestea sunt prezentate 
în paginile presei ecleziastice bãnãţene, care a avut rolul unei adevãrate cronici, 
reflectând atât situaţia de pe front, cât şi cea din satele româneşti. 
 
  

                                                           
22 Foaie Oficioasã, numãr 11, 1917. 
23 Nicolae Brânzeu, Memoriile unui preot bãtrân, Timişoara, Editura Triade, 2015, p. 224. 
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The Image of the Front in the Ecclesiastical Press 

from Banat (1914-1918) 
 

(Abstract) 
 

The outbreak of World War I strongly affected the Romanian society, tens of thousands of 
Romanians arrived at the front, which made appear in the pages of the ecclesiastical publications from 
Banat important news about the mobilized ones, as well as letters sent to the editorial office, both by 
the military priests and teachers working on the front, as well as simple soldiers who wanted to make 
known to the world the tragedy they were passing through. In the years of the World War I, the 
ecclesiastical press, that was subordinate to the church and not to the political class, had an important 
role, because it presented a series of front data that could reconstitute the atmosphere on the front and 
make us better understand the drama of the Great War. 

Keywords: publications, war, priests, Romanians, front, information. 
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ŞTIRI DESPRE FAMILIA REGALÃ A ROMÂNIEI ÎN PAGINILE 
PERIODICELOR ARÃDENE ,,ROMÂNUL” ŞI ,,BISERICA ŞI 

ŞCOALA” ÎN PERIOADA PRIMULUI RÃZBOI MONDIAL ŞI A 
MARII UNIRI 

 
Dr. Sebastian-Dragoş Bunghez 

Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”, Arad 
 

Dintre publicaţiile apãrute la Arad în limba românã în perioada Primului 
Rãzboi Mondial şi a Marii Uniri cele mai importante au fost ziarul ,,Românul” şi 
sãptãmânalul ,,Biserica şi şcoala”. ,,Românul” era ziarul oficial al Partidului 
Naţional Român, fiind considerat „vocea naţiunii”,1 iar primul sãu numãr apãruse în 
3/16 ianuarie 1911. Încã din primul numãr se prezintã programul ziarului, acesta 
având ca obiectiv principal realizarea „unitãţii culturale a tuturor românilor de 
pretutindeni”.2 Se mai aratã cã cei grupaţi în jurul noului ziar îşi exprimã ,,afecţiunea şi 
legãtura sufleteascã faţã de fraţii din România”, dar se precizeazã cã în „afacerile politice ale 
fraţilor noştri din România nu ne amestecãm”.3 Potrivit lui Vasile Goldiş, ziarul avea ca 
scop „necesitatea de a se apãra solidaritatea naţionalã a românilor”, iar în timpul rãzboiului 
a fost „piatra credinţei româneşti, goarna însufleţirii şi a nãdejdii”.4 Ziarul avea ca scop şi o 
bunã informare a tuturor cetãţenilor, indiferent de naţiune şi confesiune, fapt ce i-a 
adus mult succes încã din momentul apariţiei. S-a impus ca unul dintre cele mai 
importante ziare ale românilor din monarhia austro-ungarã, ajungând şi în 
România, unde a fost susţinut de Nicolae Iorga, care a fost unul dintre 
colaboratorii ziarului, fiind şi autorul mai multor articole. ,,Biserica şi şcoala” era 
publicaţia oficialã a Episcopiei Aradului. A apãrut din 30 ianuarie/11 februarie 
1877, fiind înfiinţatã la iniţiativa episcopului Ioan Meţianu, viitor mitropolit al 
Ardealului. Poate fi consideratã una dintre cele mai reprezentative publicaţii 
ecleziastice româneşti din Transilvania şi Banat. Iniţial, în paginile publicaţiei 
arãdene, au apãrut articole referitoare la viaţa bisericeascã şcolarã şi culturalã, dar 

                                                           
1 Iulian Negrilã, Presa literarã româneascã arãdeanã (1869-1944), Arad, Editura Multimedia Internaţional, 
1999, p. 166. 
2 Radu Morariu, „Contribuţii la istoricul ziarului Românul 1911-1918”, în volumul Administraţie 
româneascã arãdeanã, I, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, „Vasile Goldiş” University 
Press, 2010, p. 102.  
3 Ibidem, p. 103. 
4 Iulian Negrilã, Ziarul Românul şi Marea Unire, Bucureşti, Editura Politicã, 1988, p. 460. 
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ocazional şi date despre situaţia din România. Se poate constata cã dupã luarea 
unor mãsuri de maghiarizare, la începutul secolului al XX-lea, ştirile referitoare la 
viaţa culturalã din România apar tot mai des, iar periodicul arãdean transmite tot 
mai mult „ideea de unitate a românilor de pretutindeni”.5 

Astfel, se poate spune cã în momentul declanşãrii conflictului cele douã 
publicaţii arãdene luptau pentru promovarea idealului naţional, un rol important 
avându-l, în acest sens, promovarea imaginii familiei regale române şi a 
informaţiilor referitoare la aceasta. Din cauza caracterului diferit al celor douã 
periodice şi modul în care sunt redactate ştirile despre familia regalã a României în 
ele este diferit, dupã cum se va vedea pe parcursul acestui studiu. 

Deşi nu era o publicaţie cu caracter politic, în paginile sãptãmânalului 
,,Biserica şi şcoala” au apãrut, totuşi, în anii rãzboiului informaţii referitoare la viaţa 
politicã atât de la Budapesta şi Viena, cât şi de la Bucureşti. Iar printre acestea, 
numeroase se referã la familia regalã a României. Evident, cenzura funcţiona, astfel 
încât nu s-au publicat ştiri despre toate evenimentele importante, iar articolele 
publicate au un ton impus de condiţiile politice ale timpului. Situaţia românilor din 
monarhia dualistã era extrem de delicatã în perioada rãzboiului, iar ei au fost 
nevoiţi sã adopte de multe ori atitudini care nu concordau cu propriile lor 
convingeri şi sentimente.  

Referindu-se la situaţia publicaţiei arãdene, viitorul episcop ortodox de 
Oradea, Roman Ciorogariu, mãrturisea în memoriile sale cã, în ciuda mãsurilor 
dure luate de clasa politicã maghiarã, publicaţia arãdeanã a continuat sã existe şi în 
timpul rãzboiului pentru cã nu era un ziar politic, ci unul de „îndrumare a preoţimei şi 
învãţãtorimei”, iar cei din redacţie nu erau obligaţi sã publice „mincinoasele comunicate 
militare şi politice”. Acelaşi intelectual arãdean scria şi cã dupã declanşarea 
conflictului, în calitate de redactor-şef, a abordat teme de „religiozitate, moralitate, 
culturale, de caritate şi de jertfa ce o aduce poporul românesc în acest rãzboi. O înglobare a unei 
conştiinţe naţionale în nucleul unei reviste sãptãmânale”.6 

Poziţia de neutralitate adoptatã de România la declanşarea rãzboiului şi 
rolul regelui Carol nu sunt menţionate în ,,Biserica şi şcoala”. În schimb, 
,,Românul” publicã o serie de articole despre aceasta, dar unul dintre ele este 
cenzurat şi în locul sãu apare inscripţia „Confişcat!”.7 Despre Consiliul de Coroanã, 
ţinut la 3 august 1914 la Sinaia, nu se publicã decât o scurtã apreciere a fostului 
ministru conservator-democrat Constantin G. Dissescu referitoare la rege: „Am 
plecat dupã terminarea consiliului cu impresiunea cã M. S. Regele, prin atitudinea sa de ieri, este 

                                                           
5 Radu Morariu, „Periodicul Bisericã şi Şcoalã 1877-1918”, în Cele trei Crişuri, seria III, numãr 10-12, 
2009, p. 27.   
6 Roman Ciorogariu, Zile trãite, Oradea, Tipografia Diecezanã, 1926, p. 19.  
7 Românul, numãr 164, 26 iulie/8 august 1914. 
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şi mai mare decât pânã acum. N-am vãzut niciodatã ceva mai grandios, decât consiliul de 
coroanã de ieri”.8 

Tot în ,,Românul” este inclus, în cadrul rubricii „Informaţiuni”, un scurt 
articol despre aniversarea de 49 de ani a prinţului moştenitor al României, 
Ferdinand. Se dã şi o scurtã biografie a acestuia, cu informaţii despre înrudirea sa 
cu regele Carol, despre studiile sale, soţia şi copiii sãi. Tot aici se mai apreciazã cã 
„în curând, probabil, El va fi destinat sã se punã în fruntea vitezei armate române”.9 

Totuşi, şi ,,Biserica şi şcoala” a fost receptivã „chiar pânã la Marea Unire şi 
faţã de evenimentele ce privesc instituţia regalitãţii României”.10 În toamna anului 1914 a 
fost deplânsã moartea regelui Carol I al României. Roman Ciorogariu, redactorul-
şef al publicaţiei arãdene, relata cã atunci când telegrama biroului de presã din 
Budapesta prin care se anunţa moartea regelui a ajuns la redacţie s-a produs o 
„impresie indescriptibilã”. Deşi avea legãturi cu numeroşi intelectuali şi politicieni de la 
Bucureşti şi ştia despre înrãutãţirea stãrii de sãnãtate a monarhului, Roman 
Ciorogariu a fost profund surprins. Marcat de eveniment, considera cã „a murit un 
rege înţelept care a fãurit România modernã şi cu autoritatea lui i-a înãlţat prestigiul în Europa, 
iar pentru puterile Centrale un aliat convins pânã la moarte”. 11  Cu prilejul decesului 
suveranului României, publicaţia apare cu prima paginã încadratã în chenar negru 
şi având pe primele douã pagini un articol elogios despre personalitatea şi rolul 
defunctului, însoţit de o fotografie impresionantã. În articol se afirmã, între altele: 
„În timp de pace a clãdit aceastã domnie, cultura româneascã, unitatea sufleteascã a tuturor 
românilor; în timp de rãzboi a creat regatul român, veghea românismului şi a civilizaţiunei. Dar 
regele Carol n-a fost numai al ţãrii sale şi numai al românilor de pretutindeni, ci o parte din 
sufletul Europei. Europa centralã pe el l-a avut de înaintemergãtorul civilizaţiunei în Balcani şi 
prin braţul lui puternic a susţinut echilibrul în viesparul acela balcanic, câtã vreme s-a putut pe 
cale diplomaticã, iar când totul pãrea a fi nimicit, cu voinica sa armatã a oprit în loc pieirea şi în 
pacea din Bucureşti a stabilit echilibrul balcanic”. Acelaşi articol apreciazã despre Carol I: 
„A fost prietenul Domnitorului nostru, aliatul monarhiei noastre, regele fraţilor noştri de un sânge 
de peste Carpaţi, stâlpul bisericei ortodoxe”. 12  Tot aici se dau şi câteva informaţii 
referitoare la circumstanţele decesului, o parte din prevederile testamentului regelui 
şi sunt reproduse telegramele de condoleanţe adresate reginei vãduve de împãraţii 
Wilhelm al II-lea şi Franz Joseph, precum şi rãspunsul reginei Elisabeta cãtre 
monarhul german: „Regele Carol v-a fost credincios pânã la ultima suflare”.13 

                                                           
8 Ibidem. 
9 Ibidem, numãr 176, 12/25 august 1914.  
10 Dumitru Vlãduţ, ,,Revista arãdeanã Biserica şi şcoala”,  în volumul Studii şi cercetãri de istoria presei, 
coordonat de Marian Petcu, Arad, „Vasile Goldiş” University Press, 2008, p. 77. 
11 Roman Ciorogariu, Zile trãite, p. 22. 
12 Biserica şi şcoala, numãr 40, 5/18 octombrie 1914. 
13 Ibidem. 
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Şi în ,,Românul”, moartea regelui Carol este reflectatã pe larg, în nu mai 
puţin de trei pagini. Numãrul din 28 septembrie/11 octombrie, care anunţã 
decesul suveranului României, apare cu prima paginã încadratã în chenar negru şi 
publicã pe mijlocul ei o fotografie a lui Carol I. În articolul de fond se aratã: 
„Suntem cetãţeni credincioşi ai Statului Ungar [...] dar totdeauna sufletele noastre au avut 
sinceritatea a recunoaşte şi a o spune pe faţã, cã aceeaşi iubire o simţim faţã de neamul nostru 
românesc şi inimile noastre în fiece moment au resimţit durerile şi bucuriile Românilor de 
pretutindeni”. Şi tot aici se mai scrie: „noi jelim nu numai pe cel mai mare Român, noi jelim 
pe amicul sincer al iubitului nostru împãrat şi rege Francisc Iosif I-ul, noi jelim pe aliatul 
monarhiei austro-ungare”. Despre regele Carol se mai apreciazã: „O lume întreagã priveşte 
azi spre Bucureşti şi puterile Europei se întrec spre a câştiga prietenia de mare preţ a Statului 
Român. Aceasta e opera marelui dispãrut”. Autorul mai mãrturiseşte şi cã „în ceasul acesta 
de cea mai adâncã durere pentru românismul întreg avem patriotica datorinţã sã mãrturisim, cã 
ne simţim parte din acest românism şi cã nu este pentru noi indiferentã mai vârtos soarta 
României, acest izvor sfânt al culturii noastre naţionale”.14 

La pagina doi a numãrului din 28 septembrie/11 octombrie al 
,,Românului” se dã o biografie extinsã pe câteva coloane a regelui Carol I, care este 
apreciat drept „Rege constituţional, distins prin cea mai scrupuloasã îndeplinire a datoriilor”.15 

În articolul „Regele Carol şi Românii din Ungaria”, publicat tot în 
,,Românul”, este citat un fragment dintr-o scrisoare trimisã de Carol I lui Bismarck 
în decembrie 1868, în care se aprecia cã „amiciţia României cu Ungaria va deveni 
adevãratã numai atunci, când Maghiarii îşi vor schimba politica lor faţã cu Românii 
transilvãneni şi adicã dacã Maghiarii vor restitui Românilor drepturile politice, pe care ei le-au 
avut sub Austria”. În acelaşi articol, autorul considerã cã regele Carol credea cã 
„singurã federalizarea imperiului austro-ungar va da acestuia tãria necesarã, prin care acest 
imperiu îşi va putea validita cu succes, alãturea de România, chemarea de a fi pavãza neamurilor 
din apus împotriva invaziunii slavismului”.16 

Ultimul articol al ,,Românului”, din 28 septembrie/11 octombrie, care se 
ocupã de decesul monarhului României este intitulat „Personalitatea regelui 
Carol”. Autorul laudã faptele lui Carol I, care „a dat stabilitate tronului României”, i-a 
condus politica externã în aşa fel încât „România a devenit un factor de putere în relaţiile 
internaţionale” şi a contribuit şi la dezvoltarea culturii ei.17 

Şi numãrul 214, din 30 septembrie/13 octombrie 1914, al ,,Românului”, se 
ocupã de dinastia din România. Pe prima paginã se gãseşte un articol intitulat 
„Regele Ferdinand”, în care autorul considerã cã „Statele, în care trãiesc Românii [...] se 
pot rãsboi între sine şi, fãrã îndoialã, Românii în statele lor îşi vor face datoria patrioticã [...] 

                                                           
14 Românul, numãr 213, 28 septembrie/11 octombrie 1914. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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niciodatã însã de acum înainte nu se va putea stârpi din sufletele româneşti conştiinţa sfântã a 
unitãţii lor etnice şi culturale”. Totodatã, se afirmã cã „Românii de pretutindeni în regele 
României vãd pe apãrãtorul firesc al romanitãţii lor şi pentru aceea îl respectã şi îl iubesc”.18 

În acelaşi numãr al ,,Românului” este inclusã, din nou, biografia regelui 
Ferdinand, care mai fusese publicatã cu prilejul aniversãrii sale de 49 de ani (vezi 
mai sus), însoţitã acum şi de o fotografie a Palatului Cotroceni.19 

Tot în numãrul 214 din ,,Românul” este publicat un articol intitulat 
„Amintiri şi anecdote despre Regele Carol”, care reia o parte dintr-un articol apãrut 
în 1913 în ziarul italian ,,Corriere della Sera”. Se glumeşte pe seama punctualitãţii 
regelui Carol, se dã o serie de informaţii despre legãturile sale cu Italia etc.20 La 
paginile trei şi patru ale aceluiaşi numãr este publicatã, sub titlul „Moartea regelui 
Carol”, o grupare de ştiri pe acest subiect: despre boala regelui, despre felul în care 
a reacţionat, consternatã, opinia publicã din România, despre doliul care s-a 
instituit în ţarã, despre ultimele ore ale regelui, despre reunirea celor douã Camere 
şi depunerea jurãmântului de cãtre regele Ferdinand I, despre conţinutul 
testamentului regelui, care a lãsat 12 milioane de lei în scopuri de binefacere şi 
despre faptul cã înmormântarea sa va avea loc pe 15 octombrie. Gruparea de ştiri 
se încheie cu mai multe fragmente din discursurile rostite de rege cu diverse 
prilejuri.21 

În ,,Biserica şi şcoala” din 12/25 octombrie 1914 se publicã, în întregime, 
testamentul regelui Carol I, ale cãrui dorinţe sunt apreciate în cuvinte mãgulitoare 
de cãtre publicist: „Ca un înţãlept a trãit Regele Carol şi şi-a guvernat ţara, ridicând-o la 
treapta pe care se aflã astãzi, şi cu rarã înţãlepciune s-a pregãtit el din vreme şi pentru calea pe 
care toţi avem sã o facem, împãraţii şi sãracii, pentru trecerea la viaţa de veci. Şi-a fãcut încã 
înainte cu cincisprezece ani testamentul, în care e reoglindatã întreaga sa gândire şi simţire, 
întreaga sa iubire de ţarã şi de popor. Douãsprezece milioane de lei a lãsat Regele Carol pentru 
scopuri de binefacere, pentru aşezãminte noi culturale şi de binefacere şi pentru întãrirea 
aşezãmintelor existente în România. Şi-a adus aminte de fetele de ofiţeri, de studenţii sãraci, de 
muncitorii rurali, de toate pãturile poporului românesc, pe care l-a iubit şi care l-a adorat pe el, în 
viaţã, ca şi acum, dupã moarte”.22 În acelaşi numãr este inclus şi un articol în care se 
descrie înmormântarea regelui Carol I. 

Numãrul 251 din ,,Românul”, din 14/27 noiembrie 1914, reproduce unele 
afirmaţii dintr-un articol al lui Vintilã Brãtianu, publicat în ,,Revista Cercului de 
Studii a Partidului Liberal”, intitulat „Domnia regelui Ferdinand”. Acolo, fratele 
primului-ministru al României aprecia cã domnia lui Ferdinand va fi „cel puţin la 

                                                           
18 Ibidem, numãr 214, 30 septembrie/13 octombrie 1914. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Biserica şi şcoala, numãr 41, 12/25 octombrie 1914. 
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începutul ei, rãzboinicã şi de apãrare naţionalã”. Se baza în afirmaţia sa pe constatarea cã 
rãzboiul care izbucnise de trei luni a fãcut ca „problemele de întregire etnicã” sã 
preocupe pe patrioţii din multe ţãri. Vintilã Brãtianu considera cã aspiraţiile 
naţionale ale României se şi pot îndeplini, dacã sunt pregãtite, astfel încât şi domnia 
regelui Ferdinand poate fi „o epocã eroicã”, asemenea celor de la „1848 pânã la 1859 şi 
1877”. El credea cã România are o conştiinţã naţionalã întãritã de „evenimentele din 
1912 şi 1913”, o armatã „suficientã ca sã atârne de pe acum greu, în evenimentele de mâine” şi 
o situaţie financiarã bunã. Recomanda „o şi mai mare încordare a întregii energii de care 
dispune statul şi neamul românesc”.23 

În numãrul 46 din 16/29 noiembrie 1914 al ,,Bisericii şi şcolii”, este 
preluatã o ştire din ,,L’Indépendance Roumaine” referitoare la corespondenţa lui 
Carol I cu papa Benedict al XV-lea. Se aminteşte de o scrisoare trimisã papei de 
regele Carol înainte cu câteva zile de a muri. Regele se plângea de greutatea 
vremurilor şi fãcea apel la pace, arãtând papei cã „toate privirile şi toate nãdejdile, se 
îndreaptã cãtre Biserica noastrã şi cãtre persoana înaltã a Sfinţiei Tale, în credinţa aceea, cã 
misiunea aducãtoare de pace, vei putea sã o împlineşti cu sucesul dorit”.24  

Ca urmare a colaborãrii lui Nicolae Iorga cu o parte a intelectualilor 
arãdeni, în paginile ,,Bisericii şi şcolii” au apãrut mai multe articole ale istoricului. În 
numãrul din 30 noiembrie/13 decembrie 1914, un astfel de articol elogia 
personalitatea fostului rege. Este vorba, de fapt, de o reproducere a unui articol 
scris şi publicat de Nicolae Iorga, în ,,Universul”, în care se analizeazã modul în 
care urma sã se împartã averea defunctului. Este infirmatã legenda îmbogãţirii cu 
miliarde a regelui, pentru cã acesta a întrebuinţat o mare parte din venitul celor 12 
moşii care compuneau domeniile coroanei pentru îmbunãtãţiri aduse acestora, 
precum şi pentru ajutorarea a numeroase familii nevoiaşe, a unor întreprinzãtori la 
ananghie, pentru opere de binefacere, pentru „Crucea Roşie” sârbã, germanã şi 
rusã şi pentru diverse nevoi ale statului român: „cinci milioane de lei pentru artileria cu 
tragere repede, douã milioane pentru portul Constanţa”.25 Acelaşi numãr din sãptãmânalul 
arãdean publicã un articol despre serbarea organizatã cu prilejul depunerii 
jurãmântului cercetaşilor din România, care s-a organizat la Arenele Romane din 
Bucureşti, cu participarea principilor Carol şi Nicolae, a ministrului I. G. Duca şi a 
altor oficialitãţi.26 

,,Românul” din 12/25 decembrie 1914, se deschide cu un articol intitulat 
„Cuvintele Coroanei şi unanimitatea naţionalã”. Acolo se relateazã despre 
remiterea de cãtre comisia special desemnatã a Adunãrii Deputaţilor de la 
Bucureşti a adresei de rãspuns la mesajul tronului. În acest document este 

                                                           
23 Românul, numãr 251, 14/27 noiembrie 1914. 
24 Biserica şi şcoala, numãr 46, 16/29 noiembrie 1914. 
25 Ibidem, numãr 48, 30 noiembrie/13 decembrie 1914. 
26 Ibidem. 
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exprimatã unanimitatea „gândurilor şi sentimentelor reprezentanţei naţionale, ale cãrei 
preocupãri se îndreaptã [...] numai spre aceea ce formeazã [...] grija prefacerilor care vor ieşi din 
rezultatele definitive ale rãzboiului european”. Cu acest prilej, regele Ferdinand a ţinut un 
discurs în care a spus, între altele: „în unirea simţemintelor d[umnea]v[oas]tre, izvorâte 
dintr-un patriotism cald şi luminat, gãsesc cel mai puternic sprijin în aceste momente de mare 
rãspundere prin care trecem”. Iar autorul articolului conchide: „Desfãşurarea evenimentelor 
din ultimele zile a fãcut dovada neîndoioasã, cã fruntaşii ţãrii, indiferent de credinţe politice, au 
uitat tot ceea ce în vremuri normale ar fi putut ca sã-i despartã, punând pentru acum în serviciul 
intereselor mari ale ţãrii acea patrioticã unanimitate, la care am asistat deunãzi în adunarea 
deputaţilor”.27 

Despre cercetaşi se scrie şi în primul numãr pe 1915 al ,,Bisericii şi şcolii”, 
apãrut în 4/17 ianuarie. Într-un scurt articol se relateazã despre sãrbãtoarea 
pomului de Crãciun al cercetaşilor români, care se desfãşurase la Bucureşti, în sala 
teatrului „Carol cel Mare”. Cu acest prilej, principele Carol ţinuse un discurs în care 
afirmase, între altele: „Mulţi au crezut cã vrem sã înviem pe micii dorobanţi de mult adormiţi. 
Nu este adevãrat, scopul nostru este mai mult moral. E drept cã la armatã trebue sã ne gândim 
încã din prima tinereţe. Dar aceasta nu însemneazã cã vrem sã ducem cercetaşii la rãzboi. Înainte 
de toate noi vrem sã facem pe bunii cetãţeni de mâine care sã ştie cum sã se conducã în societate”.28 

Tot prinţul Carol a luat parte şi la o conferinţã a corpului cercetaşilor care 
a avut loc la Bucureşti pe 15/28 martie 1915. În discursul ţinut cu acest prilej, 
relateazã ,,Românul”, acesta a spus: „Scopul cercetãşiei e şi moral şi fizic. Nici unul nu 
trebuie sã ne scape, ci trebuie împinse totdeauna împreunã. Nu vom ajunge la unul fãrã 
celãlalt”.29 

Tot în ,,Românul” se publica şi telegrama adresatã de mitropolitul primat 
al României, Konon, regelui Ferdinand, cu prilejul aniversãrii proclamãrii Regatului 
Român. În textul acesteia, ierarhul îi ura monarhului „ca providenţa dumnezeiascã sã 
protejeze ca întotdeauna marile şi secularele interese ale poporului român, şi sã ajute pe Majestatea 
Voastrã, pentru ca progresul început de realizat, prin munca neobositã a marelui Vostru 
predecesor, la fondarea regatului, sã continue prin Majestatea Voastrã”.30 

,,Românul” din 29 martie/11 aprilie 1915, reproduce un articol apãrut în 
ziarul lui P. P. Carp, ,,Moldova”, intitulat „Glasul celor ce nu mai sunt”. Aici, este 
relatatã o audienţã a lui Virgil Arion la regele Carol I din 26 septembrie 1914, 
preziua morţii acestuia. Ideile regelui referitoare la situaţia internaţionalã a 
României, dupã cum reies din articol, sunt foarte interesante. Pentru început, Carol 
I i-a povestit politicianului conservator o convorbire pe care o avusese cu doi fraţi 
englezi, B., chiar înainte de a-l primi. Aceştia, veniţi din Bulgaria, îi spuseserã 

                                                           
27 Românul, numãr 273, 12/25 decembrie 1914. 
28 Biserica şi şcoala, numãr 1, 4/17 ianuarie 1915. 
29 Românul, numãr 64, 20 martie/2 aprilie 1915. 
30 Ibidem, numãr 66, 27 martie/9 aprilie 1915. 
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regelui cã dacã „România s-ar mişca, Bulgaria ar pãstra neutralitatea”, cerând, însã, sã i se 
redea Cadrilaterul. Carol I rãspunsese vehement: „Cât voi fi eu rege, nu voi da o palmã 
din pãmântul Ţãrii”. Tot lui Arion, regele i-a zis: „chestiunea Transilvaniei este o chestiune 
de politicã europeanã, greu de rezolvat, fãrã bunãvoinţa declaratã a puterilor europene şi a 
Germaniei”. Carol I a mai afirmat, apoi, cã „România [...] nu poate sã imprime dânsa 
direcţii politicii europene şi sã provoace ea evenimentele. E o fericire când evenimentele se desfãşoarã 
în direcţia în care s-a fãcut dezvoltarea istoricã a ţãrii. Dezvoltarea noastrã istoricã este în 
legãturã cu stãpânirea Dunãrii şi cu accesul la Mare. Cred cã astãzi [...] urmând acestã direcţie 
istoricã, a dezvoltãrii ţãrilor, putem ajunge la întregirea neamului fãrã renunţarea definitivã la o 
provincie care pânã ieri a fost a noastrã”. Regele a recurs, apoi, la exemple din istorie 
pentru a-şi argumenta ideea. A afirmat şi cã: „Este sigur cã o putere mare stãpânã pe 
malul dunãrean dominã ţãrile noastre [...] Este o primejdie pentru noi dacã Ruşii, stabiliţi la 
gurile Dunãrii, îşi întind stãpânirea pe Marea Neagrã. De aci rezultã interesul cel mare ce noi 
avem în conflictul european şi e firesc ca noi sã dorim ca puterile centrale sã iasã biruitoare”. Cât 
despre fãgãduielile ruşilor, cã ne vor da Ardealul, în caz de victorie, Carol I a spus 
cã nu e în interesul României ca Rusia sã împartã Austro-Ungaria, pentru cã Rusia 
ar închide România la mare, i-ar lua Galaţii şi ar încercui-o complet, ceea ce ar 
obliga România şi sã renunţe la aspiraţiile ei asupra Basarabiei. Iar el personal nu 
credea în fãgãduielile ruşilor.31 

Regele Carol I al României pare sã fi fost un subiect favorit şi al celor din 
redacţia publicaţiei ecleziastice arãdene. Chiar dacã biserica era oficial adepta 
loialitãţii dinastice, ea urmãrea şi apãrarea identitãţii naţionale, prin consolidarea 
unor legãturi cu românii de dincolo de Carpaţi, aceasta fiind una dintre mãsurile de 
protecţie faţã de politica durã de maghiarizare. În acest context, în numãrul din 
5/18 aprilie 1915 al ,,Bisericii şi şcolii” este reprodus un articol din ,,Berliner 
Tageblatt”, care relateazã vizita unui ziarist german la rege, cu câteva zile înainte de 
moartea acestuia. Potrivit jurnalistului, regele se resimţea dupã boalã şi purta 
decoraţii germane. Şi-a exprimat bucuria faţã de înaintarea victorioasã a trupelor 
germane în Franţa, dar era sceptic cã vor putea cuceri cetatea Anvers de la belgieni, 
cunoscând bine puterea acesteia.32 Dorinţa cea mare a lui Carol I, dupã cele scrise 
de ziaristul german, era sã se încheie pacea. Regele ar fi spus: „O de s-ar gãta acest 
rãzboi, ce grozav suferã toate puterile sub influenţa lui! A face rãzboi nu e aşa de greu, dar a-şi 
asigura pacea în mod cinstit, aceasta e greu, foarte greu”.33 

,,Românul” includea în numãrul sãu din 10/23 aprilie 1915 o notiţã despre 
parastasul de şase luni pentru regele Carol I, care avusese loc în toate bisericile din 

                                                           
31 Ibidem, numãr 68, 29 martie/11 aprilie 1915. 
32 Şi totuşi Anvers (Antwerpen) a fost cucerit de germani pe 9 octombrie 1914, cu o zi înaintea 
morţii regelui Carol. Vezi Mircea N. Popa, Primul Rãzboi Mondial 1914-1918, Bucureşti, Editura 
Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1979, p. 187. 
33 Biserica şi şcoala, numãr 14, 5/18 aprilie 1915. 
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România, inclusiv în cea de la Curtea de Argeş, unde era înmormântat defunctul, la 
care participaserã membrii familiei regale şi ai guvernului.34 

Dupã câteva zile, vãduva lui Carol I, regina Elisabeta, a vizitat mãnãstirea 
Cotmeana, ziditã de Mircea cel Bãtrân. Vizita sa este reflectatã   într-un articol din 
,,Românul”, care relateazã cum regina şi-a dovedit şi cu acest prilej mãrinimia, 
împãrţind bani locuitorilor nevoiaşi.35 

Legãturile prinţului Carol cu cercetaşii sunt surprinse, din nou, în numãrul 
din 22 aprilie/5 mai 1915 al ,,Românului”. Potrivit articolului „Cercetaşii din 
Silistra”, în ziua de 19 aprilie/2 mai a avut loc în fortul Medjidi-Tabia al oraşului 
din Cadrilater depunerea jurãmântului cercetaşilor locali. La acesta au asistat şi 
prinţii Carol şi Nicolae, care au fost impresionaţi de lupta simulatã între cercetaşi 
ce s-a desfãşurat cu acest prilej în jurul fortului.36 

Regina Elisabeta e adusã, din nou, în atenţia cititorilor ziarului ,,Românul” 
cu ocazia aniversãrii a 72 de ani. Soţia lui Carol I este elogiatã în articol pentru 
opera ei de scriitoare şi pentru preocupãrile sale filantropice. Articolul este însoţit şi 
de o fotografie recentã a ei.37 

Prinţul Carol a continuat sã-şi petreacã timpul în mijlocul cercetaşilor. 
,,Românul” relateazã despre o excursie a Centuriei I de cercetaşi, „Liceul Lazãr”, 
efectuatã sub conducerea moştenitorului tronului în împrejurimile Bucureştiului. 
Cu acest prilej, cercetaşii au fãcut focul, au gãtit şi i-au arãtat prinţului exerciţiile 
fizice pe care au învãţat sã le facã în cadrul organizaţiei.38 

Activitatea prinţului Carol la conducerea legiunilor de cercetaşi, consideraţi 
„ostaşii de mâine”, este lãudatã în articolul „Între popor şi dinastie”, reprodus în 
,,Românul” din paginile organului oficial al guvernului României, ,,Viitorul”.39 

Dupã ziua de 10 mai 1915, s-au publicat în ziarul ,,Românul” mai multe 
articole despre familia regalã românã. Primul dintre acestea se intituleazã „Regele 
Carol-fãuritor de ţarã şi întemeietor de dinastie” şi reproduce fragmente din ziarele 
bucureştene ,,Viitorul”, oficios al guvernului liberal, şi ,,Steagul”, oficiosul 
Partidului Conservator. Astfel, cotidianul guvernamental deplânge moartea regelui 
Carol I, considerat „mare fãuritor de ţarã”, dar considerã un noroc faptul cã acelaşi 
monarh a întemeiat o dinastie „care a moştenit din Occident toatã practica guvernãrii, 
identificându-se în acelaşi timp cu toate dorurile, cu toate aspiraţiunile, cu toate cutele cele mai 
adânci ale sufletelor şi inimilor româneşti”. ,,Steagul” foloseşte cuvinte asemãnãtoare, 
citate şi ele în ziarul arãdean: „10 Mai nu este numai întruparea faptelor glorioase ale lui 

                                                           
34 Românul, numãr 78, 10/23 aprilie 1915. 
35 Ibidem, numãr 85, 18 aprilie/1 mai 1915. 
36 Ibidem, numãr 87, 22 aprilie/5 mai 1915. 
37 Ibidem, numãr 93, 30 aprilie/13 mai 1915. 
38 Ibidem, numãr 95, 3/16 mai 1915. 
39 Ibidem, numãr 96, 5/18 mai 1915. 
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Carol I, dar este şi aşteptarea izbânzilor lui Ferdinand I”. În acelaşi numãr, în articolul 
„Serbarea zilei de 10 Mai”, ,,Românul” descrie modul în care a fost celebratã 
sãrbãtoarea respectivã în România, cu un serviciu religios şi o paradã militarã, în 
cadrul cãrora membrii familiei regale române au deţinut rolul principal.40 

În numãrul din 27 mai/9 iunie 1915 al ,,Românului”, este publicat un 
articol care reproduce un ordin de zi dat în 7 aprilie 1910 de regele Carol I şi de 
ministrul de rãzboi, generalul Crãiniceanu, în care se afirmã, între altele, cã „izbânda 
se întemeiazã pe credinţa şi voinţa nestrãmutatã a fiecãrui oştean de a învinge cu orice preţ”. În 
mod semnificativ, articolul are titlul „Pe ce se întemeiazã izbânda armatei?”.41 

Activitatea prinţului Carol la conducerea „Asociaţiei Cercetaşilor 
României” se bucurã, în iunie 1915, de o atenţie deosebitã din partea 
,,Românului”. Nu mai puţin de trei articole sunt consacrate acestui subiect. Astfel, 
în numãrul din 29 mai/11 iunie 1915, articolul „Patronul Asociaţiei Cercetaşilor 
României” descrie serbarea organizatã la Bucureşti în ziua de 12/25 mai, la care au 
participat 1000 de cercetaşi din cele 11 centurii din capitalã. A avut loc un serviciu 
religios, la Biserica „Sfinţii Constantin şi Elena”, apoi noii cercetaşi au depus 
jurãmântul, iar în final principele Carol a ţinut obişnuitul discurs, în care a spus, 
între altele: ,,Vã sfãtuiesc sã fiţi cu luare aminte şi ascultãtori, nepierzând din vedere o singurã 
clipã frumoasa chemare pe care o aveţi de a fi folositori aproapelui vostru şi ţãrii voastre”.42 Apoi, 
pe 30 mai/12 iunie 1915, se publicã în ,,Românul” articolul „Cercetaşii 
Severineni”, în care se relateazã despre ceremonia depunerii jurãmântului de cãtre 
cercetaşii din acea localitate, în prezenţa principilor Carol şi Nicolae. La sfârşitul 
ceremoniei, principele Carol a ţinut o cuvântare, în care a afirmat: „Turnu-Severin este 
cel mai drag oraş al Ţãrii Româneşti, cãci aci a pus piciorul marele împãrat Traian, întemeietorul 
imperiului roman, precum şi neuitatul nostru rege Carol, întemeietorul ţãrii româneşti”.43  În 
fine, pe data de 7/20 iunie 1915 s-a desfãşurat şi depunerea jurãmântului 
cercetaşilor vâlceni, la care au participat, de asemenea, principii Carol şi Nicolae. 
Deşi şi acum prinţul Carol a ţinut un discurs, în articolul din ,,Românul” acesta nu 
este reprodus.44 

Deşi era rãzboi, viaţa din România decurgea aproape normal. Academia 
Românã a ţinut, în iunie 1915, o şedinţã solemnã, în prezenţa regelui Ferdinand, a 
reginei Maria şi a principelui Carol, în care s-au decernat premiile anuale scriitorilor 
români. În deschidere, potrivit ,,Românului”, preşedintele Academiei, dr. C. I. 
Istrati, a ţinut un discurs în care a lãudat sprijinul oferit de Carol I în trecut înaltului 
for de culturã şi s-a declarat convins cã şi sub domnia regelui Ferdinand „Academia 

                                                           
40 Ibidem, numãr 104, 16/29 mai 1915. 
41 Ibidem, numãr 113, 27 mai/9 iunie 1915. 
42 Ibidem, numãr 115, 29 mai/11 iunie 1915. 
43 Ibidem, numãr 116, 30 mai/12 iunie 1915. 
44 Ibidem, numãr 129, 14/27 iunie 1915. 
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va cãpãta hotãrâta ei aşezare şi vazã”. Monarhul i-a rãspuns, asigurând Academia 
Românã de sprijinul sãu şi a îndemnat sã se lucreze pentru dezvoltarea culturii 
neamului, fiindcã astfel „nu numai cã facem opera culturalã, împlinim şi un act de 
patriotism”. La sfârşit, regele i-a felicitat pe scriitorii premiaţi, între care se gãseau 
Gala Galaction, Mihail Codreanu şi Constantin Gane.45 

Aceeaşi şedinţã festivã a Academiei Române este descrisã într-un articol 
publicat în numãrul din 21 iunie/4 iulie 1915 al ,,Bisericii şi şcolii”, care reproduce 
şi el integral discursul preşedintelui Academiei Române şi pe cel al regelui.46 

,,Românul” mai publicã, în iunie 1915, în articolul „Scrisori din Bucureşti”, 
o relatare despre vizita efectuatã de familia regalã în câteva localitãţi din Oltenia. În 
timpul cãlãtoriei, membrii dinastiei au fost întâmpinaţi de oficialitãţile locale, iar 
populaţia le-a adresat ovaţii.47 

Un alt articol din ,,Românul”, care se referã la membrii familiei regale 
române, este cel intitulat „Onomastica reginei Maria a României”, în care suverana 
României este elogiatã pentru preocupãrile sale culturale şi pentru activitãţile 
filantropice pe care le desfãşoarã cu abnegaţie şi mult curaj.48 

În numãrul din 11/24 octombrie 1915 al ,,Bisericii şi şcolii”, regele Carol I 
este readus în atenţia cititorilor, la împlinirea unui an de zile de la moartea sa, prin 
reproducerea unui discurs ţinut de Nicolae Iorga la Curtea de Argeş cu acest prilej. 
Marele istoric se arãta nemulţumit de faptul cã anul scurs de la decesul regelui 
fusese unul „pierdut”, plin de discordii interne, de „neîncredere unuia în altul, cele mai 
cumplite învinuiri reciproce, ameninţãri de revolte şi şoapte de conspiraţii”. Şi îndemna „a 
închega sufletele în idealul unei vieţi cinstite, unitare, din care sã renascã noua viaţã orice soartã ar 
avea rãzboiul pentru noi”, fiindcã numai aşa ne-am arãta „vrednici de marii noştri 
înaintaşi”.49 

În numãrul 49 al sãptãmânalului arãdean, publicat în decembrie 1915, 
Nicolae Iorga saluta şi vizita fãcutã la Universitatea din Bucureşti de regina Maria, 
însoţitã de prinţesa Elisabeta. Între altele, profesorul lãuda faptul cã familia regalã 
îşi creşte urmaşii „în cultul tradiţiilor româneşti”.50 

Familia regalã a României era şi în 1916 atent observatã de presa arãdeanã. 
Moartea reginei Elisabeta, vãduva lui Carol I, era semnalatã în ambele periodice. În 
,,Românul” din 19 februarie/3 martie, s-a publicat o scurtã biografie, precedatã de 
un articol de aproape o coloanã, în care se spunea, între altele: „Activitatea ei spornicã, 
care şi-a adus roadele pentru întreg viitorul ţãrii, este legatã pentru totdeauna de numele reginei 

                                                           
45 Ibidem, numãr 120, 4/17 iunie 1915. 
46 Biserica şi şcoala, numãr 25, 21 iunie/4 iulie 1915. 
47 Românul, numãr 127, 12/25 iunie 1915. 
48 Ibidem, numãr 158, 22 iulie/4 august 1915. 
49 Biserica şi şcoala, numãr 41, 11/24 octombrie 1915. 
50 Ibidem, numãr 49, 6/19 decembrie 1915. 
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care a fost Carmen Sylva”.51 Un articol elogios îi dedicã reginei Elisabeta şi numãrul 
din 21 februarie/5 martie 1916 al ,,Bisericii şi şcolii”. Se spunea despre defuncta 
suveranã: „Niciodatã o femeie nu s-a înãlţat la o mai înaltã treaptã a stimei universale, ce a 
umplut cele patru regiuni ale lumei. Nu prin coroana regalã a ajuns la aceasta treaptã, ci prin 
coroana virtuţilor femeieşti şi a înaltei inteligenţe, ce a ridicat-o în panteonul poeţilor nemuritori, 
deschis numai sufletelor distinse”.52 

Consolidarea legãturilor dintre intelectualii românii grupaţi în jurul 
,,Românului” şi cei din Regatul României a deranjat autoritãţile de la Budapesta, 
fapt ce a dus la sistarea ziarului pentru a se „confisca românilor singurul mijloc de 
informare” şi a se rupe legãturile dintre liderii Partidului Naţional Român şi cititori.53 
Intensificarea cenzurii în primãvara anului 1916, care a dus la interzicerea 
,,Românului” pe data de 26 februarie/10 martie, a avut impact şi asupra publicaţiei 
oficiale a Episcopiei Aradului. Chiar dacã aceasta nu şi-a întrerupt activitatea, a 
trecut la un ton mai blând, insistând aupra fidelitãţii bisericii faţã de autoritãţi. 
Roman Ciorogariu confirma, în memoriile sale, aceastã realitate, relatând cã 
autoritãţile maghiare i-au cerut, printre altele, sã nu mai scrie „în ton tânguitor”.54 

Intrarea României în rãzboi în august 1916 împotriva Austro-Ungariei i-a 
pus pe românii din imperiu într-o situaţie dificilã. Pentru a-şi putea continua 
activitatea, ei au fost nevoiţi sã-şi reînnoiascã jurãmintele de fidelitate faţã de 
autoritãţile austro-ungare. Liderii arãdeni au condamnat intrarea României în 
rãzboi şi, la propunerea lui Vasile Goldiş, s-a adresat primului-ministru al Ungariei, 
Ştefan Tisza, un „manifest de loialitate”, în care se afirma cã, în pofida declaraţiei 
de rãzboi a României împotriva Austro-Ungariei, credincioşii greco-ortodocşi 
români din dieceza Aradului, la fel ca toţi românii din Ungaria, „îşi pãstreazã 
neclintitã credinţa faţã de tron şi patria lor Ungaria şi acest tron şi aceastã patrie o vor apãra cu 
averea lor şi cu sângele lor şi cu toatã jertfa, de care vor fi capabili faţã de fiece duşman din oricare 
parte ar veni acela”.55 Evident, era o declaraţie de complezenţã, pe care românii au 
fost siliţi sã o facã, dar în care nu au crezut nicio clipã. O dovadã clarã, în acest 
sens, este faptul cã autorul ei, Vasile Goldiş, a redactat în 1918 „Rezoluţia de la 
Alba-Iulia”, iar mulţi dintre semnatari au participat la Marea Adunare Naţionalã de 
la Alba-Iulia. Ioan I. Papp a celebrat cu acel prilej serviciul divin înainte de 
începerea adunãrii, fiind supranumit „episcopul Marii Uniri”. 

Ca urmare a intrãrii României în rãzboi, în paginile ,,Bisericii şi şcolii” au 
încetat sã mai aparã, timp de câteva luni, ştiri referitoare la familia sa regalã. Se 
poate observa cã pe parcursul anului 1917 au apãrut foarte puţine informaţii 

                                                           
51 Românul, numãr 38, 19 februarie/3 martie 1916. 
52 Biserica şi şcoala, numãr 8, 21 februarie/5 martie 1916. 
53 Radu Morariu, „Contribuţii la istoricul”, p. 117. 
54 Roman Ciorogariu, Zile trãite, p. 20. 
55 Biserica şi şcoala, numãr 35, 28 august/10 septembrie 1916. 
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despre viaţa politicã, economicã şi culturalã din România. Nu s-a scris despre 
situaţia politicã şi militarã sau de bãtãliie din vara anului 1917.  

Din 1918 tonul publicaţiei oficiale a episcopiei arãdene a început sã se 
modifice, pe mãsurã ce evenimentele militare şi politice îi favorizau pe români. 
Unirea Basarabiei cu România este încã reflectatã târziu şi modest în paginile 
sãptãmânalului ecleziastic arãdean, primul articol pe acest subiect apãrând doar în 
pagina a cincea a numãrului din 22 aprilie/5 mai 1918.56 Însã, în toamna lui 1918, 
pe mãsurã ce desfãşurarea evenimentelor semnificative se accelereazã, se înmulţesc 
ştirile despre România şi, implicit, despre familia sa regalã.  

Tot acum reapare şi ,,Românul”, primul numãr din 1918 fiind publicat la 
26 octombrie/8 noiembrie. Surprinzãtor, poate, dar în primele numere din 1918, 
cotidianul oficial al Partidului Naţional Român, devenit acum al Consiliului 
Naţional Român Central, nu include decât peste mai bine de douã sãptãmâni de la 
reapariţie ştiri despre familia regalã a României. O posibilã explicaţie ar fi dorinţa 
de a nu li se reproşa liderilor români transilvãneni cã acţiunile lor naţionale nu 
reflectau voinţa poporului, ci erau dictate de conducãtorii României.  

De aceea, ,,Biserica şi şcoala” este primul periodic arãdean care publicã la 
11/24 noiembrie, imediat dupã manifestul „Cãtre popoarele lumii”, semnat în 
numele Marelui Sfat al Naţiunii Române din Ungaria şi Transilvania de Ştefan 
Cicio-Pop şi Gheorghe Crişan, un manifest al regelui Ferdinand al României şi al 
noului prim-ministru, generalul Constantin Coandã, în care se  promite înfãptuirea 
reformelor promise şi se face un apel la unirea tuturor pentru a obţine pentru 
România „putere şi propãşire”.57 

În ,,Românul”, primele ştiri din 1918 care reflectã activitatea familiei regale 
a României au apãrut abia în numãrul din 13/27 noiembrie. E vorba de o scurtã 
notã, intitulatã „Omagiu României şi Suveranilor ei”, în care se reproduce 
telegrama trimisã de regele Marii Britanii monarhilor României, urmatã de 
„Mesajul Bucovinenilor”. Cel din urmã articol se referã la mesajul citit regelui 
Ferdinand la Iaşi de conducãtorul delegaţiei bucovinenilor, Sextil Puşcariu, în care 
se afirma, printre altele: „în clipa când vechiul ţinut al Sucevei şi Cernãuţilor, cu ocolul 
Câmpulungului şi Cotmanului, sunt unite cu Ţara Mamã, supt lespedea din Putna, Sfântul, 
dupã o sutã patruzeci şi trei de ani de somn greu, turburat de visuri urâte, şi-a aflat iar 
odihna”.58 

Tot ,,Românul” continuã şi în numerele urmãtoare sã publice ştiri despre 
familia regalã. Astfel, în numãrul 20, din 20 noiembrie/3 decembrie 1918, sunt 
descrise, pe larg, lucrãrile din ziua precedentã ale Marelui Sfat al Naţiunii Române 
de la Alba-Iulia. Cu acest prilej, la propunerea lui Iuliu Maniu, ce fusese ales 

                                                           
56 Ibidem, numãr 17, 22 aprilie/5 mai 1918. 
57 Ibidem, numãr 46, 11/24 noiembrie 1918. 
58 Românul, numãr 15, 13/27 noiembrie 1918. 
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preşedinte al Consiliului Dirigent în aceeaşi şedinţã, Sfatul a decis sã telegrafieze 
regelui Ferdinand I, guvernului şi Parlamentului României despre decizia de unire 
din 1 decembrie. Textul telegramei cãtre rege, alcãtuit de cãtre Silviu Dragomir, 
notar al Marelui Sfat, îl înştiinţeazã pe acesta despre decizia de unire, îl roagã sã 
primeascã omagiile sfatului şi se încheie cu urãrile: „Trãiascã Maj[estatea] Sa 
Ferdinand, regele României;  Trãiascã Maj[estatea] Sa Regina Maria. Trãiascã Augusta lor 
Familie, Trãiascã România Mare!”.59 

Peste câteva zile, ,,Românul” publicã telegramele de rãspuns trimise de 
regii Ferdinand şi Maria Marelui Sfat al Naţiunii Române, în care aceştia 
mulţumesc pentru ştirea îmbucurãtoare ce li s-a dat şi îşi exprimã dorinţa de a veni 
sã vadã Ardealul în curând.60 

„Atâţia sunt copiii mei” e un articol publicat de ,,Românul” pe 30 
noiembrie/13 decembrie, al cãrui titlu reia câteva cuvinte din telegrama reginei 
Maria. Suverana este aici elogiatã în cuvinte mãgulitoare, precum: „Suferinţele 
îndurate alãturi de soldaţi în luptã, de mamele ce-şi tânguiau feciorii o îndreptãţesc pe regina 
mamã la cea mai adâncã supunere şi recunoştinţã a naţiunii române”.61 

În numãrul 29 din 1/14 decembrie 1918 al cotidianului arãdean este 
publicat „Discursul M. S. Reg. Ferdinand I la ospãţul intrãrii în Bucureşti”, în care 
suveranul afirmã, printre altele, cã la urcarea pe tron a fãgãduit cã va fi un bun 
român şi crede cã s-a ţinut de cuvânt.62 

A doua zi, pe 2/15 decembrie, ,,Românul” publicã, sub titlul „Din 
Bucovina eliberatã”, telegrama Congresului General al Bucovinei prin care regele 
era înştiinţat despre unire şi telegrama de rãspuns a acestuia, prin care îşi exprima 
bucuria şi recunoştinţa cãtre cei ce au pregãtit şi înfãptuit unirea.63 

Din cauza caracterului sãptãmânal al ,,Bisericii şi şcolii”, atât telegrama 
Marelui Sfat Naţional, prin care regele Ferdinand este anunţat de decizia de unire 
cu România a teritoriilor româneşti din Transilvania, Banat şi Ţara Ungureascã, cât 
şi rãspunsurile prin care regele Ferdinand şi regina Maria îşi exprimã bucuria faţã 
de acest act, au fost publicate cu întârziere, în numãrul 49 din 2/15 decembrie 
1918.64 

Primirea delegaţiei Consiliului Dirigent la Bucureşti şi discursurile ţinute cu 
acest prilej de Vasile Goldiş şi de regele Ferdinand, încheiate cu urãrile „trãiascã în 
veci România-mare!”, respectiv „Sã trãiascã România pe veci unitã!”, sunt subiectul 

                                                           
59 Ibidem, numãr 20, 20 noiembrie/3 decembrie 1918. 
60 Ibidem, numãr 27, 29 noiembrie/12 decembrie 1918. 
61 Ibidem, numãr 28, 30 noiembrie/13 decembrie 1918. 
62 Ibidem, numãr 29, 1/14 decembrie 1918. 
63 Ibidem, numãr 30, 2/15 decembrie 1918. 
64 Biserica şi şcoala, numãr 49, 2/15 decembrie 1918. 
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articolului „Bucureştii în sãrbãtoare” din numãrul 34 al ,,Românului”.65 Acelaşi 
eveniment este descris în numãrul 51 din 16/29 decembrie 1918 al ,,Bisericii şi 
şcolii”.66 

Iar ultimul articol despre familia regalã din 1918 din presa arãdeanã a 
apãrut în ,,Românul” din 29 decembrie 1918/11 ianuarie 1919. E vorba despre 
publicarea decretelor-lege care consfinţeau unirea României cu ţinuturile cuprinse 
în hotãrârea Adunãrii Naţionale de la Alba-Iulia, semnate de regele Ferdinand I şi 
de primul-ministru Ion I. C. Brãtianu.67 

Interesul intelectualior arãdeni pentru ştirile referitoare la familia regalã a 
României şi publicarea lor în periodicele arãdene demonstreazã schimbãrile 
petrecute în societatea româneascã în anii rãzboiului. Modul în care apar aceste 
informaţii şi glorificarea regelui Carol I aratã rolul important al dinastiei de la 
Bucureşti şi pentru românii care în acele vremuri grele de rãzboi trãiau în afara 
graniţei şi erau obligaţi sã lupte în armata imperialã. Este o dovadã a faptului cã în 
acei ani grei de rãzboi intelectualii români din aceastã zonã, chiar dacã erau „fideli” 
în aparenţã autoritãţilor de la Viena şi Budapesta, sperau în realitate cã vor ajunge 
sã fie parte a României. De altfel, liderii românilor transilvãneni     şi-au mãrturisit 
dorinţa de a se uni cu România încã din toamna anului 1914, într-o convorbire cu 
Constantin Stere.68 

Existã, însã, deosebiri în tonul celor douã publicaţii şi în frecvenţa cu care 
publicã acestea ştiri despre familia regalã a României. În ,,Românul”, datoritã 
apariţiei cotidiene, numãrul ştirilor cu acest subiect este mai mare decât în 
sãptãmânalul ,,Biserica şi şcoala”. Şi tonul articolelor pare diferit. Articolele din 
,,Românul” de pânã la interzicerea din 1916, deşi afirmã de circumstanţã loialitatea 
românilor ardeleni faţã de monarhia habsburgicã, apãrã pe un ton mai vehement 
drepturile românilor decât cele din sãptãmânalul ecleziastic arãdean, al cãrui ton 
pare mai conciliant. 

O schimbare a tonului ,,Bisericii şi şcolii” are loc pe parcursul anului 1918 
şi, mai ales, pe mãsura derulãrii unor evenimente din ce în ce mai favorabile 
românilor, în toamna acestui an. ,,Biserica şi şcoala”, alãturi de reapãrutul 
,,Românul”, ajung sã susţinã pe deplin revendicãrile naţionale ale românilor, 
publicând atât comunicãri oficiale ale conducãtorilor mişcãrii naţionale româneşti 
din Transilvania, cât şi relatãri necenzurate referitoare la ceea ce se întâmpla în 
aceleaşi momente în România. 
 
 

                                                           
65 Românul, numãr 34, 8/21 decembrie 1918. 
66 Biserica şi şcoala, numãr 51, 16/29 decembrie 1918. 
67 Românul, numãr 48, 29 decembrie 1918/11 ianuarie 1919. 
68 Alexandru Marghiloman, Note politice, volum I, Bucureşti, Editura Scripta, 1993, p. 298. 
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News about the Romanian Royal Family as Reflected 

in the Pages of the „Românul” and „Biserica şi şcoala” Journals 
from Arad in the Period of the First World War and Great Union 

 
(Abstract) 

 
In the period of the War and of the Union in the press from Arad there have been 

published numerous articles presenting various pieces of information about the Romanian royal 
family. The interest of the intellectuals from Arad for the news regarding the Romanian royal family 
demonstrates the changes scored in the Romanian society during the war years. The way in which 
these information have appeared and king Charles I’s glorification show the important role of the 
dinasty from Bucharest for the Romanians who in that difficult time of war have been living outside 
Romania and have been obliged to fight for the imperial army. It is a clear proof of the fact that in 
those difficult war years the Romanian intellectuals from this area, in spite of their apparent loyalty 
to the authorities from Vienna and Budapest have mantained strong relations with leaders coming 
from Romania and have fought together with the purpose of fulfilling the ideal of the Great 
Romania. 

Keywords: First World War, Great Union, press, Arad, dinasty, Romania. 
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MARELE RÃZBOI ÎN MEMORIALISTICA GENERALULUI SAS 
TRANSILVÃNEAN ARTHUR ARZ VON STRAUSSENBURG* 

 
Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan 

Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
Academia Românã, Filiala Cluj-Napoca 

Institutul de Istorie Naţionalã ,,George Bariţiu” 
 

Între sursele fundamentale ale istoriei culturale a Marelui Rãzboi, 
memorialistica, cu toate scrierile încadrabile genului: jurnale, memorii, amintiri, 
autobiografii şi corespondenţe, se bucurã în prezent de o audienţã deosebitã din 
partea cercetãtorilor, deoarece are capacitatea de a restitui deopotrivã destine şi 
mentalitãţi individuale sau colective. Pe de altã parte, mai ales în spaţiul nostru 
românesc, importanţa genului derivã şi din faptul cã în memorialisticã se gãsesc şi 
trebuie cãutate începuturile unei istoriografii a Marelui Rãzboi, dupã cum sublinia 
regretatul istoric bãnãţean Valeriu Leu.1 

În studiul de faţã mi-am propus o incursiune în biografia şi opera 
memorialisticã a generalului Arthur Arz von Straussenburg, ultimul şef al Marelui 
Stat Major General al monarhiei austro-ungare, personalitate de obârşie 
transilvãneanã, însã pânã deunãzi foarte puţin cunoscutã în spaţiul românesc. 
Readucerea lui în atenţia publicului românesc şi a istoriografiei noastre este o 
întreprindere restitutivã deopotrivã necesarã şi utilã dacã ţinem seama cã generalul 
este autorul a douã volume consistente dedicate Primului Rãzboi Mondial, 
publicate în limba germanã în anii 1924 şi 1935, încã insuficient, dacã nu chiar 
deloc frecventate de istoricii români. 

Am afirmat cã personalitatea şi opera sa au fost foarte puţin cunoscute 
pânã deunãzi din cel puţin douã motive. În primul rând, pentru cã în Mica 
enciclopedie a Marelui Rãzboi, publicatã la editura Corint Educaţional în 2014, acest 
general este pomenit doar în treacãt în cuprinsul medalionului dedicat mai 

                                                           
* Acest studiu a fost prezentat în secţiunea „Memoria colectivã a Marelui Rãzboi” organizatã în 
cadrul lucrãrilor Congresului Naţional al Istoricilor Români, derulat la Cluj-Napoca, între 25-28 
august 2016. 
1 Valeriu Leu, „Memorialistica româneascã din Banat referitoare la Primul Rãzboi Mondial şi la 
Unirea din 1918”, în volumul Marele Rãzboi în memoria bãnãţeanã (1914-1919), I, antologie, ediţie, 
studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2012, p. 12. 
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celebrului Conrad von Hötzendorf,2 unde se menţioneazã sec cã cel dintâi „a fost 
înlocuit cu mai paşnicul Arz von Straussenburg”, iar în cronologia anului 1917 se 
stipuleazã cã la „1 martie Arz von Straussenburg îl înlocuieşte pe Conrad von Hötzendorf în 
funcţia de şef al Statului-Major al armatei austro-ungare”.3 În al doilea rând, deoarece abia 
în primãvara anului 2016, profesorul Liviu Maior a atras atenţia asupra activitãţii 
militare desfãşurate pe frontul din Transilvania de generalul von Straussenburg, 
prin subcapitolul intitulat „Un general sas ardelean împotriva României”, din 
cuprinsul valorosului volum al domniei sale Doi ani mai devreme: ardeleni, bucovineni şi 
basarabeni în rãzboi, 1914-1916, publicat la editura Şcoala Ardeleanã din Cluj-
Napoca. Desfãşurat pe cuprinsul a şase pagini, excursul profesorului Maior 
prezintã pe scurt gestionarea frontului transilvãnean de cãtre Puterile Centrale în 
perioada august 1916-martie 1917 pe baza primului volum memorialistic tipãrit de 
general la Viena în 1924 sub denumirea „La istoria Marelui Rãzboi”.4 De remarcat 
este totodatã caracterizarea pe care distinsul istoric român i-o schiţeazã lui Arz von 
Straussenburg în capitolul dedicat intrãrii României în Primul Rãzboi Mondial la 
27 august 1916: „A fost unul dintre cei mai capabili militari de rang superior din armata 
austro-ungarã. Un personaj remarcabil, cu un dezvoltat simţ al umorului, plin de bonomie”.5 

Pentru început sã vedem însã, mai exact, cine a fost Arthur Arz von 
Straussenburg!? Viitorul general s-a nãscut la 16 iunie 1857 în Sibiu într-o veche 
familie de patricieni saşi, ale cãrei rãdãcini coboarã pânã în secolul al XVI-lea, care 
a dat naţiunii sãseşti şase generaţii cunoscute de preoţi evanghelici, o serie întreagã 
de comercianţi, politicieni, jurişti şi militari, doi din strã-strãbunicii acestuia fiind 
înnobilaţi de Curtea de la Viena în anii 1701 şi 1743, titlul nobiliar fiind reconfirmat 
prin diploma imperialã acordatã bunicului sãu Martin Samuel von Straussenburg 
(1798-1851) în 31 mai 1835. Tatãl sãu, Albert Arz von Straussenburg a fost preot 
evanghelic-luteran, iar mama, Luise Pfaffenhuber, a fost fiica dirigintelui oficiului 
poştal din Orãştie. Dupã bacalaureatul susţinut la gimnaziul sãsesc din Sibiu a 
studiat ştiinţele juridice la Academia de Drept din Sibiu şi la Universitatea din 
Dresda. În 1876 s-a reorientat spre o carierã militarã, înrolându-se ca voluntar în 

                                                           
2 Franz Xaver Joseph Conrad Graf von Hötzendorf (1852-1825), feldmareşal şi şef al Marelui Stat-
Major General austro-ungar între 1903 şi 1916. Dupã rãzboi şi-a publicat memoriile sub douã titluri: 
Mein Anfang (Începuturile) 1878-1882 şi Aus mein Dienstzeit (Din timpul serviciului meu) 1906-1918, în cinci 
volume. Detalii la: Wolfram Dornik, Des Kaisers Falke. Wirken und Nach-Wirken von Franz Conrad von 
Hötzendorf. Mit einer Nachbetrachtung von Verena Moritz und Hannes Leidinger, în seria 
Veröffentlichungen des Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, Band 25, Innsbruck-Wien, 
Studien Verlag, 2013. 
3 Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui Rãzboi (1914-1918), 
Bucureşti, Editura Corint Educaţional, 2014, p. 30, 187. 
4 Liviu Maior, Doi ani mai devreme: ardeleni, bucovineni şi basarabeni în rãzboi 1914-1916, Cluj-Napoca, 
Editura Şcoala Ardeleanã, 2016, pp. 268-273. 
5 Ibidem, p. 249. 
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Batalionul unguresc 23 Vânãtori de Câmp. La 1 mai 1878 a fost numit locotenent 
în urma susţinerii unui examen de intrare în corpul ofiţeresc, iar între 1885 şi 1887 
a urmat cursurile Academiei Militare Tereziene din Wiener Neustadt. Ieşit de pe 
bãncile academiei a activat ca ofiţer superior în diferite posturi de comandã 
încredinţate de Statul-Major General austro-ungar, având urmãtoarea ascendenţã: 
30.09.1877, sublocotenent în rezervã; 01.06.1878, sublocotenent; 01.05.1883, locotenent; 
01.05.1890, cãpitan clasa 2-a; 01.05.1891, cãpitan clasa 1; 01.05.1896, maior; 
01.11.1901, locotenent colonel; 01.05.1902, colonel; 01.11.1908, general maior; 12.05.1912, 
Feldmarschalleutnant, iar între 1913-1914 şef de secţiune în cadrul Ministerului de 
Rãzboi din Viena, ani când pãrea sã fi atins punctul culminant al carierei sale 
militare. În 1903 s-a cãsãtorit cu Stefanie Thomka von Tomkahaza şi Falkusfalva 
care i-a dãruit o singurã fiicã, Stephanie. Dupã izbucnirea Primului Rãzboi Mondial 
a fost trimis pe frontul din Galiţia unde a activat în funcţiile de comandant de 
divizie şi comandant al corpului VI al armatei K.u.K. Îndeplinindu-şi misiunile cu 
succes, „eroul” fronturilor galiţiene ale Puterilor Centrale sau „învingãtorul de la 
Limonova şi Brest-Litovsk”, cum era caracterizat cu vãditã mândrie într-un articol al 
„Calendarului prietenului popular transilvãnean” din anul 19176 von Straussenburg 
a fost numit la comanda armatei 1 K.u.K. din Transilvania în august 1916, fiind 
apoi propulsat, spre vãdita sa surprindere, între factorii militari decidenţi ai armatei 
austro-ungare, împãratul Karl I (1916-1918, cunoscut în memorialistica românilor 
ardeleni ca regele Carol IV al Ungariei) numindu-l la 1 martie 1917 în funcţia de şef 
al Marelui Stat Major General al Austro-Ungariei, demnitate militarã pe care a 
deţinut-o pânã în noiembrie 1918, luna disoluţiei monarhiei. Dupã prãbuşirea 
imperiului dualist a dorit sã se stabileascã în oraşul natal, însã indisponibilitatea 
autoritãţilor române de a-i oferi o pensie viagerã conformã gradului sãu militar l-au 
determinat sã rãmânã în Viena, unde a dus o viaţã de lipsuri, pânã în noiembrie 
1925, când guvernul de la Budapesta a decis sã-i plãteascã o pensie lunarã dintr-un 
fond constituit pentru ofiţerimea K.u.K. cu obârşia în cuprinsul graniţelor Ungariei 
dualiste. Zece ani mai târziu, la 1 iulie 1935 pe drum spre Budapesta pentru a-şi 
ridica pensia a suferit un atac de cord şi a decedat la vârsta de 79 de ani. A fost 
înmormântat în 4 iulie 1935 dupã „ritul bisericii evanghelice” cu onoruri militare în 
cimitirul Kerepesi din capitala Ungariei.7 

                                                           
6 „Arthur Arz von Straußenburg, der Sieger von Limanova und Brest-Litowsk”, în Kalender des 
Siebenbürger Volksfreundes für das Jahr 1917, Hermannstadt, Druck&Verlag Joseph Drotleff, 1917, pp. 
75-78. 
7 „Arzisches Stammbuch”, în Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale, Colecţia Brukenthal, 
inventar 111, numãr 1-5, document 151; „Arthur Freiherr Arz von Straussenburg”, în Kalender des 
Siebenbürger Volksfreundes für das Schaltjahr 1928, 59 Jahrgang, Hermannstadt, Druck und Verlag der 
Krafft&Joseph Drotleff, 1928, pp. 103-110; Peter Broucek, Kurt Peball, Geschichte der österreichischen 
Militärhistoriographie, Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag, 2000, pp. 284-286; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Arz_von_Strau%C3%9Fenburg, accesat la 7 Iulie 2017. 
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Stabilit la Viena, von Straussenburg a publicat în limba germanã în anul 
1924 la Viena şi în anul 1935 la Leipzig douã volume dedicate istoriei Marelui 
Rãzboi, în care se rezumã cu precãdere la propriile experienţe din vremea 
conflagraţiei. În al doilea volum a inserat mai multe comentarii referitoare la 
strategia militarã a Puterilor Centrale şi la lipsa de disponibilitate a înaltului 
comandament german de a purta tratative de pace în cursul anului 1918, ceea ce a 
declanşat proteste energice din partea foştilor sãi aliaţi germani, dupã cum reiese 
din anumite lãsãminte militare. Prin stil şi abordare, lucrãrile pot fi încadrate 
deopotrivã genului memorialistic şi celui istoriografic tradiţional, opera generalului 
Arthur Arz von Straussenburg înscriindu-se aşadar între izvoarele relevante pentru 
cunoaşterea istoriei Primului Rãzboi Mondial în spaţiul Europei Central-Orientale 
şi de Sud-Est. Pe de altã parte, aşa cum sublinia Peter Broucek, volumele lui 
Straussenburg rãmân, alãturi de lucrãrile lui Conrad von Hötzendorf, cele mai 
importante titluri memorialistice privitoare la eforturile militare ale Austro-Ungariei 
în Marele Rãzboi.8 

Prea puţin cunoscute în istoriografia de la noi şi greu accesibile în ţarã, cele 
douã volume meritã sã fie supuse atenţiei istoricilor români preocupaţi de 
memorialistica Marelui Rãzboi, intenţia mea fiind de a insista cu precãdere asupra 
pasajelor care descriu sau fac referire la bãtãlia pentru Transilvania şi la derularea 
rãzboiului în spaţiul românesc. Implicat la cel mai înalt nivel în strategia militarã 
promovatã de Marele Stat Major al monarhiei dualiste, sibianul Arz von 
Straussenburg este de fapt singurul transilvãnean care a ocupat cea mai sus 
poziţionatã funcţie militarã din armata cezaro-crãiascã. Ţinând cont de mica 
comunitate etnicã din sânul cãreia se trãgea, Arz von Straussenburg este de fapt 
reprezentantul naţiunii sãseşti care nu numai cã a ocupat funcţia militarã cea mai 
înaltã în armata austro-ungarã şi în Ministerul de Rãzboi de la Viena, ci poate fi 
considerat, alãturi de baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803), sasul ardelean 
care a fost investit cu cel mai mare credit politic de cãtre suveranii de la Viena, 
urcând pe una din treptele de conducere cele mai prestigioase ale monarhiei 
habsburgice.9 

Experienţele trãite personal, completate cu informaţiile extrase din 
documente oficiale, întregite cu fragmente decupate din corespondenţa privatã şi 
secretã cu diferiţi lideri politici şi militari au fost sintetizate de general în cele douã 
volume, publicate la Viena şi Leipzig în 1924 şi 1935. Intitulat sugestiv La istoria 

                                                           
8 Peter Broucek, Kurt Peball, Geschichte der österreichischen Militärhistoriographie, p. 285. 
9 Despre cultura militarã austriacã şi prestigiul armatei în imperiu în a doua jumãtate a secolului XIX 
vezi: Laurence Cole, Military Culture and Popular Patriotism in Late Imperial Austria, New York, Oxford 
University Press, 2014. 
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Marelui Rãzboi 1914-1918. Însemnãri de generalul-colonel Arz,10 primul volum are dintru 
început un pronunţat caracter memorialistic fiind dedicat de general „bravilor mei 
camarazi de luptã şi fidelilor mei colaboratori din zilele bune şi grele ale rãzboiului mondial 
1914-1918. Fie ca aceste pagini sã contribuie la pãstrarea treazã a amintirii vechii şi bravei 
armate”. Totodatã, în scurtul cuvânt înainte al cãrţii, von Straussenburg menţiona, 
în mod limpede, cã prin volumul sãu „de însemnãri” nu doreşte sã realizeze „o istorie 
a rãzboiului”, ci sã redea unele „contribuţii la istoria rãzboiului”, redactate dupã notele şi 
schiţele personale din perioada conflagraţiei, motiv pentru care a şi pãstrat în cursul 
expozeului stilul descriptiv al unui jurnal. Numãrând aproape patru sute de pagini, 
volumul are o structurã bipartitã. Partea întâi este subîmpãrţitã în cinci capitole 
dedicate vieţii sale de dinaintea rãzboiului şi campaniilor militare din Galiţia şi 
Transilvania în primii doi ani ai conflagraţiei, iar partea secundã oferã o 
retrospectivã a anilor 1917-1918 din poziţia funcţiei de şef al Marelui Stat-Major 
General austro-ungar, pe care o ocupase începând cu 1 martie 1917. Astfel, dacã în 
partea întâi insistã pe detalii referitoare la acţiunile sale militare, la mişcãrile, 
componenţa, dotarea, aprovizionarea şi lipsurile trupelor militare pe care le-a 
comandat, precum şi la situaţia din imediata apropiere a frontului, pe aspectele 
legate de derularea de zi cu zi a vieţii în zonele fierbinţi de bãtaie, în partea a doua, 
realizeazã o descriere mai generalã a situaţiei tuturor fronturilor pe care luptau 
trupele austro-ungare, acordând o atenţie sporitã evoluţiei evenimentelor de pe 
scena politicã internã, cu un accent pe acţiunile diplomatice întreprinse de 
împãratul Karl I şi de cercurile politico-militare din jurul sãu în direcţia încheierii 
pãcii, şi internaţionalã, cu numeroase introspecţii referitoare la transformãrile 
social-politice din Rusia, la administrarea teritoriilor cucerite în Italia şi Ucraina, la 
semnarea pãcii de la Buftea cu România, la evoluţia situaţiilor de pe frontul italian, 
cel balcanic şi cel apusean. Ultimele capitole oferã viziunea lui Straussenburg 
asupra colapsului militar şi politic al monarhiei austro-ungare, fiind rememorate 
mişcãrile centrifuge interne, oferta de pace a aliaţilor, manifestul politic al 
împãratului Karl I din 16 octombrie 1918, încheierea armistiţiului, iar, sub 
denumirea sugestivã „ultimele zile în Schönbrunn”, abdicarea suveranului, 
demobilizarea armatei, naşterea statelor naţionale succesoare ale monarhiei, 
elogierea bravei armate care nu putea fi învinovãţitã în opinia sa pentru 
deznodãmântul politic final, încheind rememorarea evenimentelor printr-un epilog 
referitor la încercãrile eşuate ale fostului suveran de a prelua puterea la Budapesta şi 
la exilarea şi moartea acestuia pe insula portughezã Madeira în anul 1922. 

Acţiunile lui von Straussenburg în patria sa Transilvania, situaţia armatelor 
combatante, evoluţia frontului şi atmosfera din rândul civililor ardeleni sunt 
descrise pe larg de general în capitolul „În Transilvania”, reprodus în anexa acestui 

                                                           
10 Arthur Baron Arz, Zur Geschichte des grossen Krieges 1914-1918. Aufzeichnungen von Generaloberst Arz, 
Wien-Leipzig-München, Rikola Verlag, 1924, 398 p. 
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studiu. Desfãşurat pe cuprinsul a 21 de pagini excursul e prezentat rezumativ în 
cuprinsul final astfel: „invazia românilor”, „evacuarea Sibiului”, „marşul armatei a 9-a 
germanã a lui Falkenhayn”, „eliberarea Transilvaniei”, „sarcina armatei a 1-a şi a 9-a”, 
„bãtãlia de la Sibiu şi de la Braşov”, „marşul armatei a 1-a”, „înlocuirea românilor de cãtre 
ruşi”, „regruparea forţelor”, „revocarea mea prin succesorul la tron arhiducele Franz Karl”, 
„preluarea conducerii frontului de cãtre generalul-maior arhiducele Iosef”, „lupte la graniţã”.11 

Din primele pagini ale capitolului „În Transilvania”, citim cã lui von 
Straussenburg îi fusese încredinţatã organizarea apãrãrii Transilvaniei încã înainte 
de a fi emisã declaraţia de rãzboi a României din 15/28 august 1916, generalul 
sosind în Cluj în 14 august. Straussenburg noteazã cã înainte de a sosi la Cluj a avut 
întrevederi cu Conrad von Hötzendorf la Cieszyn (Teschen, azi în sudul Poloniei) 
şi cu primul ministru maghiar, contele István Tisza la Budapesta, de la care a aflat 
cã România dispunea de o forţã armatã de 432.000 de bãrbaţi care erau pregãtiţi sã 
invadeze sudul Transilvaniei, cu toate asigurãrile pãstrãrii neutralitãţii exprimate de 
prim-ministrul Ionel Brãtianu.12 Numit comandant general al noii armate a I-a 
austro-ungarã din Transilvania şi instalat în cartierul general al acesteia, gãzduit în 
incinta clãdirii centrale a Universitãţii „Ferenc József” din Cluj13 von Straussenburg 
rememora consternat cã a fost mai degrabã un „şef de armatã fãrã armatã”, unitãţile 
sale militare având în realitate o capacitate de luptã cu mult inferioarã (aproximativ 
38.000 de soldaţi) în raport cu forţele româneşti, astfel cã nu a avut altã soluţie 
decât sã organizeze o frânare a armatei române şi sã gestioneze o retragere 
organizatã din faţa invaziei românilor pânã în momentul sosirii în Transilvania a 
întãririlor promise de Statul-Major General austro-ungar şi german. Dificultatea 
ambelor procedee este prezentatã pe larg de general care insistã asupra dispoziţiilor 
şi mãsurilor sale dintre 15 şi 28 august, amintind vizitele fãcute pe arcul carpatic, 
dispoziţiile date la faţa locului, convorbirile derulate de-a lungul frontierei în 
româneşte cu diverşi ofiţeri şi subofiţeri români, despre care noteazã cã nu i-au 
lãsat impresia cã ar fi cunoscut iminenţa declanşãrii unui atac militar, slabul sistem 
de fortificaţie al Transilvaniei, explicând necesitatea retragerii pe aliniamentul 
Mureşului şi al Târnavelor, pe care trupele germane începuserã în vara anului 1916 
construirea unor rampe şi linii de apãrare care sã nu permitã depãşirea unei linii 
oblice trasate de la Timişoara pânã în Bucovina. În aceste prime pagini surprind 
mai ales informaţiile referitoare la dislocarea trupelor române de-a lungul graniţelor 
austro-ungare-româneşti de la Orşova pânã în Bucovina şi de la Turnu Severin la 
Turtucaia şi Marea Neagrã şi detaliile operaţiunilor militare care trebuiau 
implementate în momentul intrãrii românilor în rãzboi, anume oprirea acestora în 

                                                           
11 Ibidem, p. 390. 
12 Ibidem, p. 102. 
13 Despre istoria acestei instituţii academice vezi: Ovidiu Ghitta (coordonator), Istoria Universitãţii 
„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2012. 
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Transilvania pe aliniamentul Târnavelor şi a Mureşului, respectiv contra-atacul 
concentrat al trupelor germano-bulgare-turceşti în Dobrogea şi forţarea Dunãrii în 
direcţia Bucureşti, ceea ce ne descoperã cã autoritãţile civile şi militare austro-
ungare şi germane de la Viena, Berlin şi Budapesta anticipaserã pasul declaraţiei de 
rãzboi a României, misiunea lui Arz von Straussenburg fiind o consecinţã limpede 
a intuiţilor austro-ungaro-germane. Interesantã este, de asemenea, consemnarea lui 
Straussenburg referitoare la 26-27 august 1916, zile despre care scrie cã pregãtirile 
şi planul de evacuare a sudului Transilvaniei fusese definitivat, din unele localitãţi 
de pe graniţã începând sã fie retrasã populaţia germanã şi maghiarã, precum şi elita 
româneascã, autoritãţile locale având dispoziţia ca la primul semnal de agresiune 
armatã sosit dinspre România sã trimitã înspre câmpia Transilvaniei vitele şi 
bunurile cele mai de preţ.14 Odatã cu declaraţia de rãzboi a României din 28 august 
1916 von Straussenburg se concentreazã asupra operaţiunilor armate al cãror scop 
era frânarea înaintãrii românilor şi protejarea liniilor de comunicaţie cu armata a 7-
a din Bucovina. Interesante sunt, de asemenea, descrierile sale despre refugiul 
ungurilor şi al saşilor, care au format adevãrate „caravane” constituite din „bãrbaţi, 
femei, bãtrâni, copii, bolnavi şi infirmi”, prilej cu care îşi aminteşte de pãtimirile şi „ororile 
valahe” din 1848.15 Cu toate acestea, presupoziţia sa iniţialã referitoare la impactul 
catastrofal al frontului asupra populaţiei civile nu s-a confirmat, generalul însuşi 
precizând cã în timpul peregrinãrilor sale prin „teritoriile luate în stãpânire de duşman” 
s-a putut „convinge cã acestea au suferit destul de puţin prin invazia româneascã; chiar dacã 
recolta bogatã de pe câmpuri fusese cãlcatã în picioare, casele şi gospodãriile abandonate au rãmas 
în mare parte neatinse; doar în Miercurea Ciuc un incendiu mare a distrus partea de vest a 
oraşului. Probabil mai mari vor fi fost pierderile de bunuri şi avere pe care populaţia refugiatã a 
trebuit sã le lase în urmã”. 16  Evenimentele militare ulterioare sunt îndeobşte 
cunoscute, excursul generalului neprezentând particularitãţi deosebite, decât în 
menţiunea cã în 28 septembrie comandamentul austro-ungar din Transilvania se 
mutase la Odorheiul Secuiesc având misiunea de a elibera Secuimea şi de a securiza 
graniţa înspre Moldova şi Bucovina în faţa unei contraofensive ruseşti, germanilor 
revenindu-le misia de a pãtrunde în România prin pasurile Vulcan, Turnu Roşu şi 
Bran, ceea ce vor şi izbuti, nemţii comandaţi de Mackensen ocupând Valahia şi 
Bucureştii „aproape fãrã luptã” pânã la sfârşitul lui decembrie 1916, în timp ce 
Straussenburg avusese de dat piept cu armatele ruseşti în Secuime şi în Ţara 
Lãpuşului, ocupatã de trupele ţariste.17 

Dupã cum bine a concluzionat profesorul Liviu Maior la sfârşitul 
expunerii rezumative a frontului transilvãnean pe baza volumului lui Arz von 

                                                           
14 Arthur Baron Arz, Zur Geschichte des grossen Krieges 1914-1918, pp. 103-108. 
15 Ibidem, p. 109. 
16 Ibidem, p. 118. 
17 Ibidem, pp. 110-120. Vezi şi: Liviu Maior, Doi ani mai devreme, pp. 268-273. 
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Straussenburg, generalul a fost „extrem de bine informat” şi a tratat acest episod al 
conflagraţiei în mod „obiectiv”, reţinându-se în a face comentarii politice.18 Ceea 
ce trebuie, de asemenea, precizat este cã discursul generalului este pe alocuri 
restituit pe zile, cu semnalarea exactã a datei, de unde reiese cã von Straussenburg a 
ţinut în timpul campaniei Primului Rãzboi Mondial un jurnal de front în care a 
notat, în mod cronologic, pe zile, luni şi ani, cele mai importante experienţe şi 
episoade trãite, volumul publicat la Viena în 1924 fiind redactat în mod limpede pe 
baza unor notiţe de jurnal. 

Al doilea volum intitulat Lupta şi prãbuşirea imperiilor19 a fost finalizat în 14 
februarie 1931, dedicaţia de pe prima filã fiind semnatã în octombrie 1934, cu un 
an înaintea morţii sale, generalul von Straussenburg dorind sã marcheze printr-o 
nouã carte, mai condensatã, ce combina naraţiunea istoricã cu genul memorialistic, 
cei douãzeci de ani scurşi de la izbucnirea Marelui Rãzboi. Asemenea tomului 
precedent şi acesta era dedicat camarazilor sãi de arme şi menţinerii vii a amintirii 
faptelor eroice sãvârşite de armata cezaro-crãiascã. Însã, spre deosebire de cel 
anterior, textul era îmbogãţit cu numeroase imagini ale principalilor actori politici şi 
militari ai Puterilor Centrale, cartea fiind structuratã în douã pãrţi clare: prima de 
istorie, iar a doua de memorialisticã. Secţiunea de istorie este divizatã în cinci 
capitole afierosite fiecãrui an de rãzboi, precedate de o introducere mai largã care 
prezintã pricinile şi modul în care s-a ajuns la izbucnirea conflagraţiei, autorul 
ilustrând personalitatea împãratului Franz Joseph I, chestiunea vinei izbucnirii 
rãzboiului, problema Balcanilor, urmãrile atentatului asupra moştenitorului 
tronului austro-ungar Franz Ferdinand, planul militar Schlieffen20 şi primele zile ale 
confruntãrilor.21 Aceeaşi metodologie de expunere limpede o urmeazã pe parcursul 
capitolelor dedicate anilor rãzboiului, în care abordeazã deopotrivã principalele 
bãtãlii militare de pe toate fronturile şi evoluţiile politice din ţãrile combatante.22 
Ultimele douã capitole ale acestei prime pãrţi joacã rolul unui epilog, Arthur Arz 
von Straussenburg reflectând asupra a douã subiecte de interes în epocã: cum s-a 

                                                           
18 Liviu Maior, Doi ani mai devreme, p. 273. 
19 Arthur Baron Arz, Kampf und Sturz der Kaiserreiche, Wien-Leipzig, Johannes Günther Verlag, 1935, 
253 p. 
20 Dupã numele contelui Alfred von Schlieffen (1833-1913); desemneazã planul strategic al Statului 
Major german întocmit la începutul secolului XX pentru eventualitatea în care Reichul va fi pus în 
situaţia sã lupte pe douã fronturi, cu Franţa şi cu Rusia. Planul se baza pe exploatarea avantajului 
apãrut din diferenţa vitezei de pregãtire pentru rãzboi a celor trei ţãri. Pe scurt, acesta avea drept 
scop evitarea unui rãzboi pe douã fronturi prin concentrarea trupelor în vest, înfrângerea rapidã a 
francezilor şi apoi, dacã era necesar, deplasarea rapidã a trupelor pe calea feratã cãtre est, pentru a 
face faţã ruşilor înainte ca aceştia sã aibã timp sã se mobilizeze pe deplin. Detalii la: Terence 
Zuber, Inventing the Schlieffen Plan: German War Planning, 1871-1914, Oxford, Oxford University Press, 
2002. 
21 Arthur Baron Arz, Kampf und Sturz der Kaiserreiche, pp. 11-38. 
22 Ibidem, pp. 39-117. 
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ajuns la rãzboi şi cum s-a desfãşurat acesta, şi respectiv cine poartã vina disoluţiei 
monarhiei danubiene din moment ce armata K.u.K. nu fusese de fapt, în opinia sa, 
înfrântã pe front, deci „nu este de vinã pentru cãderea imperiului”.23 

În partea a doua, intitulatã „memorii şi completãri”, von Straussenburg evoca, 
într-o primã etapã, o serie de personalitãţi politice şi militare austriece din anii 
conflagraţiei, rememorând în a doua etapã activitatea sa militarã de pe fronturile 
din Galiţia, Carpaţi şi Transilvania şi de la conducerea Marelui Stat-Major General 
de la Viena. În final, discuta o serie de „întrebãri şi rãspunsuri despre ofensiva austro-
ungarã din vara anului 1918”, exprimând în cele din urmã câteva gânduri de 
comemorare ale armatei în fruntea cãreia s-a aflat şi care, ţinea von Straussenburg 
sã sublinieze, „nu poate fi învinuitã pentru dezintegrarea monarhiei”, deoarece trupele ei 
luptaserã curajos şi nu numai cã pãziserã fruntariile statului, ci pãtrunseserã adânc 
în teritoriile inamicului, de aceea generalul ţinuse sã sublinieze pânã şi în ultima 
propoziţie a cãrţii cã „memoria acesteia se cuvine a fi cinstitã”.24 

Prin cele douã volume, Arthur Arz von Straussenburg scrie nu numai o 
paginã de istorie personalã a Primului Rãzboi Mondial, care ilustreazã memoria 
autobiograficã şi reprezentarea unuia dintre actorii militari din prim-planul 
evenimentelor desfãşurate pe frontul de est şi în cancelaria Marelui Stat-Major 
General de la Viena, cum au fãcut, de altfel, în epocã omologii sãi germani, francezi, 
britanici, americani şi români, ci contribuie în mod hotãrâtor la cunoaşterea istoriei 
militare şi politice a perioadei conflagraţiei atât prin numeroasele descrieri detaliate 
ale situaţiilor frontului estic şi a hinterlandurilor acestuia, cât mai ales prin sursele 
documentare (depeşe telegrafice, telegrame, scrisori, planuri militare) pe care le 
reproduce. Putând fi încadratã deopotrivã genului memorialistic şi celui istoriografic 
tradiţional, opera lui Arz von Straussenburg se numãrã între cele relevante pentru 
cunoaşterea istoriei Primului Rãzboi Mondial în spaţiul Europei Central-Orientale şi 
de Sud-Est. 

 
 

The Great War in the Memoirs of the Transylvanian Saxon 
General Arthur Arz von Straussenburg 

 
(Abstract) 

 
Among the fundamental sources of the cultural history of the First World War, the memoirs 

have gained a particular interest of the researchers because they have the capacity to re-make destinies 
and individual or collective mentalities. On the other hand, especially in the Romanian territory the 
importance of this genre also derives from the fact that in the memoirs one can identify the beginnings 
of the historiography of the Great War. The present study brings into spotlight the biography and the 

                                                           
23 Ibidem, pp. 117-130. 
24 Ibidem, pp. 133-253. 
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papers of the general Arthur Arz von Straussenburg, the last leader of the Great Major Estate of the 
Austro-Hungarian monarchy, a personality with Transylvanian roots, but less known in the Romanian 
territory. His rehabilitation within the Romanian historiography is a necessary and useful restitutive 
percourse if we take into account the fact that the general is the author of two consistent volumes 
dedicated to the First World War, published in German in the years 1924 and 1935, not deeply 
analyzed by the Romanian historians. 

Keywords: First World War, the Eastern Front, Transylvania, Romania, memories. 
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ANEXÃ DOCUMENTARÃ 

 
Arthur Arz von Straussenburg 

 
In Siebenbürgen25 

 
Beim Armeeoberkommando in Teschen eingetroffen, orientierte mich Generaloberst von 

Conrad über die Lage. Mit dem Eintritte Rumäniens in den Krieg sei bestimmt zu rechnen. Die 
rumänische Armee ist operationsbereit; sie sieht mit den Hauptkräften, 432.000 Mann stark, 
an der Ost-und Südgrenze Siebenbürgens. Von uns befinden sich daselbst nur geringe Kräfte, 
doch wird eine Vermehrung derselben nach Möglichkeit erfolgen. Nähere Weisungen erhielt ich 
nicht. 

Auf der Durchreise durch Budapest erwartet mich der ungarische Ministerpräsident 
Graf Tisza; auch er ist von dem ehesten Ausbruche der Feindseligkeiten Rumäniens überzeugt; 
Brãtianu habe zwar erst kürzlich die Neutralität Rumäniens betont; er schenke dieser 
Versicherung aber keinen Glauben. Nach den mir gewordenen Mitteilungen mußte ich-zur 
Verteidigung Siebenbürgens berufen-jeden Moment auf den Einfall des übermächtigen Feindes in 
das mir anvertraute Land gefaßt sein. 

Ich eilte nach Klausenburg, wo das 1. Armeekommando aufzustellen war. Am 14. 
August daselbst eingetroffen, erhielt ich die Instruktion des Armeeoberkommandos, welche die 
Organisation und Durchführung der gegen Rumänien zu treffenden Maßnahmen mir übertrug 
und die 1. Armee dem Heeresgruppenkommando Erzherzog Karl Franz Josef unterstellte. Die 
Aufgabe der 1. Armee war die Verzögerung, beziehungsweise Verhinderung des Vordringens 
feindlicher Streitkräfte über die Karpathen von der Bukowina bis zur Donau, sowie der Schutz 
der rechten Flanke der in der Bukowina kämpfenden 7. Armee. Hiezu wurden dem 1. Armee- 
kommando sämtliche in den Milifär-Territorialbereichen Hermannstadt und Temesvar 
befindlichen und noch dorthin gelangenden Kommanden, Truppen und Anstalten unterstellt. 

In Siebenbürgen standen mir zunächst nur fünfzehn sehr geschwächte 
Infanteriebataillone, zehn Feldbatterien und vier Honved-Husarenregimenter, bei Orsowa vier 
Bataillone und drei Batterien zur Verfügung; diesen gegenüber waren 240 kriegsstarke 
Bataillone, 12.000 Säbel und 840 Geschütze schlagfertig und modernst ausgerüstet an die 
Grenze herangeschoben. Als Verstärkung konnte ich in den nächsten Tagen noch die abge-
kämpfte 51. Honveddivision und das tapfere siebenbürgische Szeklerregiment 82 erwarten, 
eventuell noch einzelne in Formierung befindliche Infanteriebataillone. Ich teilte zunächst den mir 
zum Schutze übertragenen 600 Kilometer langen Grenzraum in fünf Abschnitte, deren Schutz je 
einer gemischten Kampfgruppe aller Waffen übertragen wurde. Als vorderste Grenzposten wurden 
Gendarmerie und Grenzfinanzwache verwendet. Die Honved-Kavalleriedivision bildete meine 

                                                           
25 Ibidem, pp. 102-120. 
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Reserve. Die Truppen hatten sich in ihren Abschnitten, so gut es ging, zur Verteidigung 
einzurichten und im Falle erzwungenen Rückzuges bei gründlicher Zerstörung aller 
Kommunikationen, Brücken, Objekten usw. nur schrittweise zu weichen. Grenzbefestigungen 
bestanden keine. Die im Jahre 1878 geschaffenen Verteidigungsvorsorgen hatten kaum mehr 
einzelne Spuren hinterlassen. Das zumeist stark bewaldete Grenzgebirge ist auch abseits der 
Wege überall gangbar, was seine Verteidigungsfähigkeit wesentlich erschwert. Der 
Wahrscheinlichkeit des Krieges mit Rumänien Rechnung tragend, war im Laufe des Sommers 
eine Verteidigungslinie quer durch das Innere des Landes im Anschlüsse an unsere Kampffront in 
der Bukowina, längs des Kokel-und Maroflusses, ermittelt, trassiert und stellenweise auch in Bau 
genommen worden. Deutsche Eisenbahntruppen erweiterten Auswaggonierungs-Stationen und 
bauten Rampen, welche später den Aufmarsch der einlangendeh Truppen sehr förderten. 

Dem mir als Generalstabschef belassenen Oberst Huber übertrug ich die Aufstellung 
des Armeekommandos, während ich mich schon am zweiten Tage nach meinem Eintreffen in 
Siebenbürgen zur Besichtigung und Unterweisung der Truppen in die Grenzabschnitte begab. Ich 
ging überall in den Pässen mit zahlreichen Offizieren bis knapp an die Grenze vor und zeigte 
mich dort möglichst auffällig. Die Fahrten mit Bahn und Automobil gingen sehr rasch von 
statten, so daß ich an einem Tage oft mehrere Übergänge besuchen konnte. Wie später meine 
Nachrichtenoffiziere erhoben, hat dieses Erscheinen großer Offiziersgruppen an den verschiedensten 
Punkten der Grenze zur Täuschung über den Umfang unserer Abwehrmaßnahmen beigetragen. 
Öfter sprach ich mit rumänischen Offizieren, die an den Grenzschranken herangetreten waren; so 
einmal auch mit einem rumänischen Unteroffizier, der mir auf meine rumänische Anrede 
erwiderte, ich möge nur ungarisch sprechen. Er stammte aus einer der Szekler Ansiedlungen, die 
sich im Laufe der Jahrhunderte jenseits der Grenze auf reichsrumänischem Boden gebildet hatten. 
Aus all den Gesprächen konnte ich wohl nicht den Eindruck gewinnen, daß die von mir 
Angeredeten wußten, unmittelbar vor Ausbruch des Krieges zu stehen. Der persönliche 
Augenschein aber überzeugte mich, daß die an die Grenze vorgeschobenen, in ihren 
Verteidigungslinien und Lagern sichtbaren Truppenmassen nur eines Signals bedurften, um in 
kurzer Stunde zur Überschreitung der Grenze bereit zu stehen. 

Die mir unterstellten Truppen, die schon in der Front gestanden halten, fand ich 
durchwegs erholungsbedürftig; die sonstigen Verbände mußten überhaupt erst zu Kampftruppen 
umgewandelt werden-manchen war der Gebrauch der Waffe noch fremd, anderen fehlte die Muni-
tion zu ihren altartigen Gewehren. Zur Besichtigung des Szurdukpasses nahm ich die von den 
Bergarbeiterbataillonen aus den Beamten und Angestellten freigewählten Offiziere mit; ihre 
Begeisterung und ihr Pflichtgefühl hatten mich freudig berührt-die Mannschaft arbeitete zur Zeit 
noch in den dunklen Schächten der Kohlenbergwerke; sie wurde erst beim Einbruch der Rumänen 
zu den Waffen gerufen.  

Jede einzelne meiner Fahrten durch die Heimat erweckte hundertfache Erinnerungen, 
die durch den Gegensatz zur rauhen Wirklichkeit ihre besondere Farbe erhielten. Jede der vielen 
Burgen, an denen ich vorbeikam, zauberte Bilder aus längst vergangenen Zeiten hervor; die von 
mir oft besuchte Törzburg machte die ungarische Nation später dem König Karl zum Geschenke. 
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Im Rotenturmpasse hielt ich vergeblich nach dem Blockhause Ausschau, das ich im Jahre 1878 
bis auf den letzten Blutstropfen zu verteidigen gedachte. In Görgeny Szt. Imre erinnerte ich mich 
der Bärenjagden des Kronprinzen Rudolf, an denen ich als Leutnant teilnehmen durfte. Mich 
überkam ein tiefer Ernst. Sollten all diese herrlichen Gefilde, die wogenden Ährenfelder, die 
gartenumkränzten Dörfer, die mauernbewehrten Burgen und Städte mit Krieg überzogen, der 
Vernichtung durch den Feind preisgegeben werden? Deutsche Truppen werden uns beistehen, dies 
zu verhindern! 

Das Geburtsfest des Kaisers, den 18. August, verbrachte ich bei der 61. 
Honveddivision, die in schweren Kämpfen in Rußland auf sechs schwache Bataillone, dreiviertel 
Eskadronen und fünf Batterien zusammengeschrumpft war. Sie hatte sich augenfällig erholt. Zum 
vierzigsten Male feierte ich diesen Tag als Soldat und es war das letztemal, daß wir angetreten 
waren zum Gebete für unseren allerhöchsten Kriegsherrn, den allverehrten greisen Kaiser und 
König. 

Nach Klausenburg zurückgekehrt fand ich am 25. August die Arbeiten für die 
Aufstellung der Armee in gutem Fortschreiten. Diese waren nicht einfach, hieß es doch aus einer 
Reihe von vier zusammengewürfelten Truppen und Anstalten den großen Apparat einer 
operationsbereiten Armee aufzubauen, den materiellen Dienst zu organisieren, die Einrichtung 
der Etappe in Angriff zu nehmen und Verteidigungsabschnitte zu schaffen; alles in dem 
Bewußtsein des unmittelbar bevorstehenden feindlichen Einfalles. Die Quartiermeisterabteilung 
der Armee leitete der auf diesem Gebiete sehr bewanderte und bewährte Major Schäfer des 
Generalstabskorps mit hervorragendem Geschick. Die umfangreichen Tätigkeiten hielten jeden 
einzelnen Offizier und Beamten meines-durch deutsche Offiziere verstärkten-Stabes in Atem. 
Dankbarst gedenke ich ihrer aller. 

Ungarn entsandte den Obergespan Nikolaus von Betheg als Regierungskommissär zum 
Armeekommando. Er hatte die Aufgabe, die Interessen der Bevölkerung wahrzunehmen, bei der 
Bergung der staatlichen Güter, bei Einleitung und Durchführung der Evakuierung bedrohter 
Landesteile mitzuwirken, später auch wirtschaftliche Fragen zu regeln. Er vollzog seine Aufgabe 
mit vollendetem Takt. Das Zusammenarbeiten mit diesem seiner Regierung treu ergebenen 
Manne war-trotz der begreiflichen sachlichen Gegensätze-sehr ersprießlich. 

Die Amtsräumlichkeiten des Armeekommandos befanden sich in Klausenburg im 
Gebäude der Universität, die mir später die Ehre der Ernennung zum Doktor philosophiae h. c. 
erwies, und in einigen Privathäusern; meine Wohnung war im Hause des Domprobst Dr. 
Hirschler, dem im höchsten Ansehen stehenden römisch-katholischen Stadtpfarrer, bei dem ich 
auch öfter mit dem römisch-katholischen Bischof von Siebenbürgen, Graf Majlath, zusammentraf, 
der sich durch besondere Fürsorge und warmes Interesse für die im Felde stehenden Soldaten des 
Landes auszeichnete. Es war begreiflich, daß ich-besonders in den ersten Tagen-von allen Seiten-
auch von den Vertretern aller Stände mit der Frage bestürmt wurde, ob es zum Kriege kommen 
werde. Ich zweifelte nicht daran, trotzdem durfte ich die Stimmung der Bevölkerung und ihre 
Erregung durch vorzeitige Erklärung nicht steigern. Der über den Stand der diplomatischen 
Verhandlungen mit Rumänien voll orientierte ungarische Ministerpräsident, der auch meinem 
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Auffassung über die Lage kannte, hielt es bei der gänzlichen Unbestimmtheit des Beginnes der 
Feindseligkeiten nicht für angezeigt, die Bevölkerung auf eine ungewisse Möglichkeit hin zum 
Verlassen ihrer Wohnstätten aufzufordern. Über die Gruppierung der feindlichen Streitkräfte 
langten nach und nach immer genauere Nachrichten ein; waren diese richtig, so stand Rumäniens 
Heer knapp vor Beginn des Krieges, etwa wie folgt: An der Ostgrenze Siebenbürgens von der 
Grenze der Bukowina bis inklusive Uzpaß die 4. Armee Presan mit zirka vier Infanterie-
divisionen und einer Kavalleriebrigade, rechts anschließend an den Südflügel der russischen 9. 
Armee; die Detachements vorgeschoben gegen den Tölgyes-, Bekas-, Gyimes-und den Uzpaß; die 
Südostecke Siebenbürgens umfassend die 2. Armee Orainiceanu, vier Infanteriedivisionen und vier 
Kavalleriebrigaden stark, vor den Pässen Ojtos, Bodza, Altschanz, Törzburg; an der Südgrenze 
die 1. Armee Culcer mit viereinhalb Infanteriedivisionen und drei Kavalleriebrigaden vor dem 
Rotenturmpaß, dem Vulkan- und Szurdukpaß und mit einem Detachement bei Turnu Severin; 
an der Südgrenze Beßarabiens von der Donau bei Turta Kai über Dobric bis zum Schwarzen 
Meere die rumänische 3. Armee Avarescu, vier Infanteriedivisionen und eine Kavalleriebrigade 
stark; an der Donau als Sicherung von Ruscuk bis Tumu Severin eine Infanteriedivision. Auch 
bei Bukarest sollten mehrere Infanteriedivisionen versammelt sein. Vor Siebenbürgens Ost- und 
Südgrenze standen demnach zwölfeinhalb Infanteriedivisionen, jede Division bestehend aus 
zwanzig kriegsstarken Bataillonen, und acht Kavalleriebrigaden. 

Diesen feindlichen Kräften gegenüber befanden sich am 27. August: vor der rumänischen 
4. Armee die 61. Infanteriedivision in der Oyergyö und Csik, links im Anschlüsse an den 
Südflügel der 7. Armee; vor der feindlichen 2. Armee die 71. Infanteriedivision in der 
Harotnszek und bei Kronstadt; vor der 1. Armee die 143. Infanteriebrigade südlich 
Hermannstadt, die 144. Infanteriebrigade vor dem Szurduk- und Vulkanpaß und bei Orsova 
die 145. Infanteriebrigade; es waren daher zur Grenzverteidigung zwei Infanteriedivisionen und 
drei Infanteriebrigaden, alle auf sehr reduzierten Ständen, verfügbar. Im Anrollen war die 39. 
Honveddivision über Maro-Vásárhely, in Versammlung bei Karlsburg die 51. Honveddivision, 
beide nach schweren Kämpfen und harten Verlusten vom russischen Kriegsschau platz zudirigiert. 

An der Südgrenze der Dobrudscha stand der 3. rumänischen Armee die 3. bulgarische 
unter General Toscheff gegenüber; im Sicherungsdienste an der Donau von Ruscuk bis gegenüber 
der Ahmündung das deutsche Detachement Kauffmann, von da bis Orsova die bulgarische 12. 
Division. Bei Sistovo befanden sich der österr.-ung. schwere Brückentrain, einige schwere Batterien 
und die k. u. k. Donauflottille. Das Kommando über alle Teile südlich der Donau führte 
Generalfeldmarschall von Mackensen. Beim Beginne der Feindseligkeiten durch Rumänien hatte 
sich die 1. Armee in Siebenbürgen nach dem schon erwähnten Aufträge zu verhalten; die 
sonstigen Absichten der verbündeten Obersten Heeresleitungen wurden mir nicht bekannt gegeben; 
erst im Verlaufe der Ereignisse erfuhr ich, daß bereits im Monate Juli die österr.-ung., die 
deutsche und die bulgarische Heeresleitung ein Obereinkommen zu gemeinsamem Handeln im 
Fall feindlichen Auftretens Rumäniens abgeschlossen hatten. Hiernach sollte Deutschland fünf bis 
sechs Infanterie- und ein bis zwei Kavalleriedivisionen beistellen, das in Nordbulgarien befindliche 
deutsche Detachement Kauffmann verstärken und die an der Dobrudschagrenze zu bildende 
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deutsch-bulgarisch-türkische Armee reichlich mit schwerer Artillerie, Minenwerfern und 
Fliegerformationen versehen. Da angenommen werden mußte, daß Rumänien bei Beginn des 
Krieges mit seinen Hauptkräften in Siebenbürgen einfallen, gegen Bulgarien dagegen nur 
schwächere Kräfte verwenden werde, war beabsichtigt, mit den deutsch-bulgarisch-türkischen 
Kräften die rumänischen Stellungen in der Dobrudscha zu überrennen, den Feind zu werfen, 
dann möglichst starke Kräfte aus der Front zu ziehen und bei Sistovo zu einem Vorstoß in der 
Richtung auf Bukarest bereitzustellen; die 1. Armee in Siebenbürgen hatte den Feind in den 
Grenzgebirgen, spätestens aber an der oberen Maros und der kleinen Kokel in der vorbereiteten 
Stellung solange aufzuhalten, bis die für die Aufnahme der Offensive heranzuführenden Kräfte 
aufmarschiert sein würden. Des feindlichen Einbruches stündlich gewärtig, standen unsere an der 
Grenze befindlichen Gendarmerie- und Finanzwachposten mit den in den Pässen vorgeschobenen, 
alarmbereiten Abteilungen überall in Verbindung, jede Bewegung der feindlichen Grenztruppen 
meldend. 

Mit der Bergung wertvoller Staatsgüter war begonnen worden. In den letzten Tagen auch 
mit dem Abschube ärarischer Vorräte aus den östlichen und südlichen Garnisonsorten; dies 
steigerte die Befürchtung und Aulregung der magyarischen und deutschen Bevölkerung in den 
zunächst bedrohten Landesteilen; diese begann ihre Wohnsitze zu verlassen; die rumänische 
Bevölkerung dagegen, vom Einfalle des Gegners nichts fürchtend, blieb-doch hatte ein großer Teil 
derselben, insbesondere jener der Intelligenz, schon früher Siebenbürgen verlassen; als ich nach 
Mitte August rumänische Ortschaften im Süden des Landes durchfuhr, fand ich diese fast 
menschenleer. Der Abtrieb des Viehs von den Alpen hatte begonnen und Tausende von Rindern 
und Kühen wurden zu Tale getrieben, gewiß aber auch so manche den Rumänen gehörige Herde, 
insbesondere Schafe, über die rumänische Grenze. Die Vorbereitungen für die Evakuierung der 
Grenzkomitate waren getroffen. 

Am 27. August nachmittags eben die Nachricht lesend, daß Italien an Deutschland 
den Krieg erklärt habe, erhalte ich die Meldung, daß in Kronstadt fürchterliche Aufregung 
herrsche; Rumänien habe mobilisiert; kein Eisenbahnzug dürfe mehr über die Grenze und 
10.000 Flüchtlinge drängen sich nach Kronstadt. Die Nachrichten überstürzten einander, das 
Bild über die Lage verwirrt sich-ich war auf den Beginn der Feindseligkeiten gefaßt, aber noch war 
nirgends ein Zusammenstoß mit dem Feinde; noch war kein Schuß gefallen. Aber knapp vor 9 
Uhr abends kommen aus allen Pässen Meldungen: der Feind hat die Grenze überschritten; 
Verbindung mit der vorderen Grenzbewachung abgerissen. In der Nacht zum 28. drängen starke 
rumänische Kräfte auf allen über die Grenze nach Siebenbürgen führenden Straßen, Wegen und 
Steigen unsere schwachen Sicherungstruppen in zahlreichen kleineren Geiechten zurück, an 
manchen Stellen nicht unbedeutende Verluste erleidend. Tapfer wehren sich die Abteilungen in 
den Pässen, nur schrittweise weichend, Brücken, Stege, Wegengen sprengend und zerstörend. Zur 
selben Stunde, als Rumäniens Truppen die siebenbürgische Grenze überschritten, überreichte der 
rumänische Gesandte am Wiener Hofe Mavrocordato im Ministerium des Äußern die 
Kriegserklärung Rumäniens an Österreich-Ungarn in der es hieß, Rumänien sehe sich gezwungen, 
an die Seite derer zu treten, die ihm die Verwirklichung seiner nationalen Einheit sichern 
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können. Am folgenden Tage erklärte Deutschland an Rumänien den Krieg, bald darauf auch die 
Türkei und Bulgarien, und schon am 1. September überschritt die verstärkte bulgarische 3. 
Armee die rumänisch-bulgarische Grenze, um sich der Dobrudscha zu bemächtigen. 

Über den Verlauf der ersten Phase des Krieges in Siebenbürgen konnte bei dem 
gegenseitigen Kräfteverhältnis kein Zweifel sein. Ich mußte dem übermächtigen Drucke überall 
nachgeben, durfte mich nirgends schlagen lassen, sondern kämpfend, auf die herankommenden 
Verstärkungen wartend, so lange langsam weichen, bis diese zum Angriffe übergehen konnten. 
Mit dem im siebenbürgisch-bukowinischen Grenzgebirge kämpfenden XI. Korps der 7. Armee 
mußte die Verbindung unbedingt aufrecht erhalten werden, da der 1. Armee auch der Schutz der 
rechten Flanke der 7. Armee zufiel; es schien mir daher angezeigt, das XI. Korps dem 1. 
Armeekommando zu unterstellen, um den Einklang in den schwer zu leitenden Kämpfen im 
Gebirge zu gewährleisten. 

Am Morgen des 28. August standen unsere Grenzverteidigungstruppen bei Orsova, im 
Rotenturmpasse und in den Gebirgspässen von Kronstadt in ungleichen Kämpfen. Der 
magyarischen und der sächsischen Bevölkerung Siebenbürgens bemächtigte sich eine ungeheuere 
Panik. Die Erinnerung an die furchtbaren Greuel, die in den Jahren 1848/49 von den 
Walachen verübt wurden, erhitzte die Gemüter; eine Massenflucht, wie ihresgleichen in der 
Geschichte des Krieges kaum zu finden ist, setzte in allen Teilen des Landes ein, insbesondere 
aber aus den östlichen und südlichen Randgebieten. Jedem, der dies ergreifende Bild mit angesehen 
hat, bleibt es wohl unvergeßlich. Keine Straße, keinen Weg gab es, der nicht von langen 
Karawanen förmlich bedeckt gewesen wäre. Männer, Frauen, Greise, Kinder, Sieche und Krüppel 
kamen auf hochaufgetürmten Wagen dahergezogen oder schleppten sich zu Fuß weiter. Ganze 
Gemeinden hatten gemeinsam den Weg in die Fremde angetreten. Alles Hab und Gut, was mit-
genommen werden konnte, wurde zusammengerafft. Rindviehherden zu zwei-bis dreitausend 
Stück, gewiß insgesamt eine Drittelmillion, dazu eine halbe Milion Schafe und Schweine, selbst 
Gänseherden füllten die Zwischenräume zwischen den ungezählten Wagenkolonnen. Von der 
Befürchtung bedrückt, daß binnen wenigen Tagen das eigene Heim, Haus und Hof in Flammen 
aufgehen würden, zogen die Flüchtlinge einher. Ein Glück noch das herrliche Augustwetter, das 
freilich mit der Pracht der sich im Sonnenglanze goldig wiegenden reichen Getreidefelder einen 
erschütternden Gegensatz zum Jammer des Tages bot. Langsam wichen unsere Abteilungen vor 
stark überlegenem Gegner oder sie räumten, von weit ausholenden Umfassungskolonnen um-
gangen, ihre Stellungen; allmählig werden sie zu Nachhuten der Flüchtlingskolonnen, durch die 
sich die spärlichen Verstärkungen durchwanden. 

Der Rückzug der Truppen brachte die öffentliche Meinung Ungarns ganz aus dem 
Gleichgewichte. Größte Erregung herrschte. Graf Tisza trat aufklärend entgegen: Für die 
Sicherheit des Landes sei das Möglichste geschehen. Aber „zur Zeit als die militärischen 
Vorbereitungen Rumäniens wahrgenommen wurden, war es schon mit Rücksicht auf die russische 
Offensive unmöglich, nach Siebenbürgen so viele Kräfte zu bringen, daß die rumänischen Angriffe 
hätten abgeschlagen werden können. Während unsere Truppen die russische Offensive aufhielten, 
konnten keine bedeutenden Massen weggenommen werden. Von dem Zeitpunkte an, in welchem 
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die russische Offensive zum Stehen kam, bis zum rumänischen Überfall aber war nicht genügend 
Zeit, um eine entsprechende Anzahl Truppen nach Siebenbürgen abstoßen zu können. Wir 
hatten nur soviel Mannschaften, um das Vordringen Rumäniens zu verlangsamen”. Weiter sagte 
Tisza: „Ich muß noch ausdrücklich den Heldenmut, den unsere Truppen in diesem Kampfe 
entwickelten, anerkennen. Nur auf diese Weise drang der Einfall auf eine verhältnismäßig geringe 
Entfernung von der Grenze vor, aber eine Änderung wird in dieser Lage eintreten, wenn die 
ergriffenen Maßnahmen mit ihrem Schwergewichte in die Wagschale fallen werden”. Die von 
Tisza angedeuteten Gegenmaßnahmen sollten sich bald fühlbar machen. Das Armeekommando 
war bereits in Kenntnis, daß außer den angekündigten und im Anrollen befindlichen österr.-
ungar. Truppen auch deutsche Kräfte nach Siebenbürgen entsandt würden. 

Bis zum 3. September hatte die rumänische Orsovagruppe die untere Cerna erreicht, die 
über Szurduk-und Vulkanpaß eingebrochene Gruppe der 1. Armee das Becken von Petroseny in 
Besitz genommen und die Landsturm- und Bergwerksbataillone zurückgedrängt. Die durch den 
Rotenturmpaß vorgedrungenen Kräfte der feindlichen 1. Armee bezogen südlich von 
Hermannstadt Stellung ohne es zu versuchen sich der Stadt zu bemächtigen. Dem Drucke des 
Feindes nachgebend, hatten sich die Paßverteidigungstruppen über Talmács zurückgezogen; da sie 
sich rechts und links umgangen fühlten, gingen sie über Hermannstadt auf die Höhen zurück, die 
Stadt preisgebend. Die Meldung hierüber hatte begreiflicherweise im ersten Moment meinen hef-
tigsten Unwillen hervorgerufen. Als ich mich über die Lage genauer orientiert hatte, mußte ich der 
nun einmal getroffenen Maßnahme zustimmen; ich hoffte dadurch die Stadt sicher unversehrter 
erhalten zu können als durch den denn doch sehr zweifelhaften Versuch, dieselbe durch eine 
Aufstellung der vorhandenen schwachen Kräfte knapp südlich derselben, förmlich zu einem 
Kugelfange der Angriffsartillerie zu machen. Der Entschluß fiel mir ungemein schwer, aber unter 
den gegebenen Verhältnissen, war es das Zweckmäßigste-was die Folge auch erwies. Das 
Militärkommando war von Hermannstadt nach Klausenburg übersiedelt, hatte aber den Major 
Reiner des Infanterieregiments 2 mit der Evakuierung der in der Stadt verbliebenen großen 
ärarischen Vorräte und Güter betraut, wozu ihm ein 300 Mann starkes 
Landsturmetappenbataillon zugewiesen wurde. Von dem im Kampfraume von Hermannstadt 
den Befehl führenden Kommando der 51. Honveddivision hatte Reiner den Auftrag, sich im Falle 
eines feindlichen Angriffes hinter die Gefechtslinie der Division zurückzuziehen. Major Reiner 
sperrte die Stadt, die nun zwischen den beiden Kampffronten lag, mit Feldwachen ab und begann 
unter diesem schwachen Schutz mit dem Abschub der Güter. Am 9. September-vom Feinde 
ernstlich bedroht-stellte er die Arbeiten ein, nahm sie aber sofort wieder vollständig auf, als er 
erkannte, daß der Feind nicht in die Stadt eingedrungen war und entschloß sich, die Stadt, wenn 
angegriffen, mit seinen schwachen Kräften zu halten. Am 18. tatsächlich angegriffen, wiesen seine 
Feldwachen den Feind überall ab. General der Infanterie von Falkenhayn, der das Kommando 
der hier zur Aufstellung gelangenden 9. Armee übernahm, äußerte sich über Reiners und seiner 
Truppen braves und tapferes Verhalten, „es ist in der Kriegsgeschichte ohne Beispiel, daß eine 
Stadt vor der eigenen Front im Angesichte des Feindes durch Wochen hindurch evakuiert wurde”. 
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Die rumänische 2. Armee, der unsere Truppen-speziell das tapfere Szeklerregiment 82-
energischen Widerstand leisteten und zähe um jeden Fußbreit heimatlichen Bodens ringend, 
entwickelte sich vorsichtig im Burzenlande und in der Haromszeka, indes die 4. Armee Presan 
sich in ständigen Kämpfen und Gefechten mit der 61. Infanteriedivision durch die engen Täler des 
Grenzgebirges durchzwängte und die Cziker und Gyergyoer Becken in Besitz nahm. Indessen 
rollten die heiß ersehnten Verstärkungen heran. Zwei deutsche Generalkommandos, das I. und 
das XXXIX., langten ein; ersteres führte Generalleutnant von Morgen, letzteres Generalleutnant 
Staabs. Ich unterstellte Generalleutnant Morgen die Kräfte an der siebenbürgischen Ostfront, dem 
Generalleutnant Staabs die gegen Süden stehenden Truppen. Zur Gruppe Morgen gehörte die 61. 
Division, die ihren nördlichen Abschnitt sicherte, und die 71., die im südlichen ihre Vortruppen 
bis an den Alt vorgeschoben hatte. Zwischen den beiden Divisionen stand eine ungarische 
Landsturmhusarenbrigade. Im Anrollen waren die 39. Honved-und die 72. Infanteriedivision; 
das Eintreffen der 89. deutschen Division war in Aussicht gestellt. 

Generalleutnant von Staabs führte den Befehl über die 51. Honveddivision, über die 
Deckungstruppen im Süden und die deutsche 187. Infanteriedivision. Die deutsche 3. Kavallerie-
und die österr.-ung. 1. Kavalleriedivision wurden unter General Schmettow zu einem 
Kavalleriekorps vereinigt, welches zwischen den Gruppen Staabs und Morgen stand. 
Generalleutnant Morgen hatte dem Gegner das Eindringen in das Becken von Szäsz Regen und 
an die Bistritz zu verwehren, Staabs wollte-unter Deckung in den Richtungen Mehadia und 
Hatzeg-seine Haupfkraft zur Bekämpfung des über und östlich Hermannstadt vorgehenden 
Feindes versammeln. 

Am 8. September meldeten die beiden Generale die Übernahme ihres Kommandos. Der 
tatkräftige Generalleutnant von Morgen, dessen Name seit Tannenberg ruhmvoll genannt wurde, 
wollte dem Feinde, während er aus der Waldzone des Görgenygebirges vorbrach, in die rechte 
Flanke fallen, andernfalls mit seinem verstärkten südlichen Flügel in das Becken der Gyergyó 
einbrechen. Diesem aktiven Gedanken stimmte ich sofort zu, doch wurde die Absicht von der 
Obersten Heeresleitung nicht genehmigt, da weitergehende Pläne bestanden. Den deutschen 
Generalkommandos folgte-von mir freudigst begrüßt-das VI. Korpskommando, welches 
Feldmarschalleutnant Fabini, der in den nördlichen Karpathen unter mir erfolgreich gekämpft 
hatte, befehligte. Fabini übernahm den nördlichen Armeeflügel, die 61. und 72. Division; Morgen 
behielt zunächst nur die 71. und 39. Division, zu denen später noch die 89. deutsche Division 
kam. 

Im Anrollen waren außer den genannten Kräften noch das aus besonders tüchtigen 
Truppen zusammengesetzte deutsche Alpenkorps unter Generalleutnant Krafft von Delmensingen 
und die deutsche 76. Reservedivision, die beide zur Gruppe Staabs gelangten. Die bei 
Hermannstadt gestandene 143. Infanteriebrigade wurde zur 72. Division umgestaltet und hinter 
den Nordflügel der 1. Armee zum VI. Korps verschoben. Die 144. Infanteriebrigade, verstärkt 
durch einige Bataillone des Alpenkorps, warf im Vereine mit der deutschen 187. Division den 
über Petrosény vorgedrungenen Feind in achttägigen Kämpfen über die Grenze zurück. Das 
Kavalleriekorps Schmettow bezog links von der nördlich Hermannstadt stehenden 51. 
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Honveddivision auf den Höhen nördlich des Altflusses bis gegen Fogaras Postierungen, das 
Alpenkorps sollte bei Mühlbach, die 76. Division bei Karlsburg ausgeladen werden. Diese vom 
1. Armeekommando getroffenen Maßnahmen bildeten die Grundlagen für die Gruppierung zur 
Schlacht von Hermannstadt. 

In die Dobrudscha eingebrochen, hatte die verstärkte bulgarische 3. Armee am 4. und 
5. September den befestigten Brückenkopf von Turtukai erstürmt, 21.000 Mann mit ihren 
Offizieren gefangen genommen und die Armierung erbeutet, während der rechte Flügel der Armee 
den Feind südlich Dobric schlug und zurückwarf. Am 9. fiel Silistria. Die 3. bulgarische Armee 
ist auf der ganzen Front im erfolgreichen Vordringen. Starke russische Kräfte verstärken die 
weichenden rumänischen Verbände; vereinigt sich zum Widerstande stellend, werden sie am 15. 
September zum Rückzuge gezwungen. Vor der Bahnlinie Cernavoda-Constanta gelingt es dem 
Gegner, sich gegen die Angriffe der Bulgaren zu behaupten; die am rechten Flügel von den 
Rumänen angesetzten Gegenangriffe werden von der eingelangten türkischen Division abgewiesen. 
Hierauf flauen die Kämpfe an der Dobrudschafront ab; es tritt Stillstand ein. 

Zögernd nahmen die feindlichen Kolonnen die Vorrückung aus dem Becken der Gyergyó 
und der Csik auf; durch das Marostal über das Görgény- und Hargittagebirge vorstoßend, 
drängten sie, unsere Abteilungen im waldreichen Gelände vielfach umgehend, zurück; da die Ab-
sichten des Generalleutnants von Morgen nicht durchgeführt werden konnten, mußte getrachtet 
werden, durch aktivere Verteidigung den Gegner möglichst aufzuhalten und ihm das Eindringen 
in das Innere Siebenbürgens zu verwehren, um dadurch den Aufmarsch der Kräfte zum Schlage 
bei Hermannstadt zu sichern. 

Gegen Mitte September stand die 1. Kavalleriedivision mit der 6. Kavalleriebrigade 
nördlich des Alt, die 71. Division etwa bei Fogaras anschließend über Reps bis Homorod, als am 
15. September vor Tagesanbruch die rumänische 2. Armee in mehreren Kolonnen über den Alt 
vorbrach und die schwachen Sicherungstruppen der Division zurückdrängte. Sofort geht die rechts 
der 71. Division stehende 6. Kavalleriebrigade zum Gegenangriffe über, deren Kommandant, der 
in Reiterkreisen durch seine Höchstleistung im Springen bekannte General Pongrácz, seine 
alarmierte Abteilung selbst zum Angriff führt und den Feind über die Alt zurückwirft, während 
am Nachmittag die von Feldmarchalleutnant Goldbach mit Energie geführte 71. Division über-
raschend in südlicher Richtung vorstößt und den Feind derart in Verwirrung bringt, daß er-kaum 
über den Alt gelangt-seine Vorrückung einstellt und eine Woche lang untätig bleibt. Die Lage 
am nördlichen Flügel der Armee erforderte die Heranführung weiterer Verstärkungen; einige 
bosnische Bataillone sowie die 37. Honveddivision wurden eingesetzt, da der Drude der 4. 
rumänischen Armee dauernd anhielt. Bis Mitte September waren die Kräfte in Siebenbürgen auf 
elf Infanterie- und zweieinhalb Kavalleriedivisionen angewachsen, hierunter befanden ach vier 
deutsche und sieben österr.-ung. Infanterie-, eine deutsche und eineinhalb österr.-ung. 
Kavalleriedivisionen; trotzdem reichte die Zahl der Bataillone und Eskadronen nicht einmal an 
die Hälfte der Abteilungen heran, die Rumänien zur Eroberung von Siebenbürgen eingesetzt 
hatte. Die Stärke der in Siebenbürgen versammelten gemeinsamen Kräfte, ihre Aufgaben und die 
Zahl der deutschen Verbände führten zur Aufstellung der 9. deutschen Armee, die dem General 
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der Infanterie von Falkenhayn, dem früheren Chef des Generalstabes des deutschen Feldheeres, 
übertragen wurde; er übernahm am 19. September den Befehl über die Truppen der 
siebenbürgischen Südfront; ich behielt das Kommando über die die Ostfront verteidigende 1. 
Armee. Diese bestand nun aus der 37., 39., 61., 71., 72 und der deutschen 89. 
Infanteriedivision und der Landsturmhusarenbrigade; das deutsche I. Reserve-sowie das VI. 
österr.-ung. Korpskommando standen dem Armeekommando zur Gruppenbildung zur 
Verfügung. Die deutsche 9. Armee setzte sich aus der deutschen 76. und 187. Infanteriedivision, 
dem Alpenkorps, der 51. Honveddivision und der k. u. k. 144. und 145. Infanteriebrigade, 
dann der 3. deutschen und der 1. österr.-ung. Kavalleriedivision zusammen; das XXXIX. 
Reservekorpskommando war der 9. Armee unterstellt. Die beiden Armeen hatten den in 
Siebenbürgen eingedrungenen Feind zu schlagen. Die 9. Armee sollte zunächst den Feind bei 
Petrosény werfen, dann-unter Sicherung des Szurduk- und Vulkanpasses-die bei Hermannstadt 
stehenden feindlichen Kräfte schlagen; die 1. Armee die Operationen Falkenhayns gegen Osten 
decken und so viel Kräfte als möglich auf sich ziehen, später den Feind über die Ostgrenze 
zurückwerfen. Der Erfolg blieb nicht aus. General von Falkenhayn nahm den Szurduk-und den 
Vulkanpaß, schlug den Gegner Ende September in einer im Schlieffenschen Geiste geleiteten 
Umfassungsschlacht bei Hermannstadt, dem Feind in kühnem Stoße über das Gebirge durch das 
Alpenkorps den Rückzug durch den Rotenturmpaß abschneidend. 

Zum Gelingen der Schlacht batte die 1. Armee wesentlich dadurch beigetragen, daß sie 
durch einen von Generalleutnant von Morgen geführten Vorstoß in südlicher Richtung den ihn 
angreifenden Feind band und an einem Abmarsch nach Westen gegen die 9. Armee hinderte. 
Nach der Schlacht sollte das Gros der Armee Falkenhayn sich nach Osten umgruppieren und 
südlich des Alt auf Kronstadt rücken. Inzwischen waren aber Divisionen der rumänischen 2. 
Armee, die mit dem Südflügel der 1. Armee kämpften, altabwärts in Marsch gesetzt worden, um 
den bei Hermannstadt bedrängten rumänischen Kräften zu Hilfe zu eilen. Hiedurch entstand für 
die Armee Falkenhayn die Gefahr, daß sie ihre Umgruppierung nicht durchführen und den 
Vormarsch auf Kronstadt nicht an treten könne, daß sich ferner die Rumänen zwischen die 1. 
und 9. Armee einschieben und so die Erfolge der Schlacht von Hermannstadt verloren gehen 
könnten. Am 1. Oktober fuhr ich zu General Falkenhayn nach Mühlbach. Über die 
Fortsetzung der gemeinsamen Operationen hatten wir uns bald geeinigt. 

Nach Vereinbarung mit dem Armeeoberkommando 9 versammelte das 1. 
Armeekommando die 71. und die deutsche 89. Division unter dem Kommando des 
Generalleutnants von Morgen am Südflügel zum Stoß in die Flanke der auf Hermannstadt 
rochierenden rumänischen Divisionen, unbekümmert um den in der Front der 1. Armee 
angreifenden Feind. Der Angriff der Gruppe Morgen verhinderte wie erwähnt den Weitermarsch 
der Rumänen, die 9. Armeee vollendete ihre Umgruppierung und begann den Vormarsch in die 
Flanke der mit Generalleutnant Morgen kämpfenden Rumänen, die hiedurch den Rückzug auf 
Kronstadt begannen, schließlich dort von der 9. Armee über die Grenze getrieben wurden. Das 
hatte auch den Rückzug der mit der Front der 1. Armee kämpfenden feindlichen Kräfte zur 
Folge. 
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Die Gruppe Morgen schied aus dem Verbände der 1. Armee und schlug im Vereine 
mit dem XXXIX. Reservekorps, welches den Feind in der Schlacht am Geisterwalde geworfen 
hatte, die Rumänen bei Kronstadt. Bei der Einnahme der Stadt hat sich die 51. Honveddivision 
hervorgetan. Durch neue Kräfte verstärkt, warf Falkenhayn am 9. Oktober die Rumänen über 
die Grenze. Hier wie in den Kämpfen jenseits der Grenze zeichneten sich unter den zur 9. Armee 
gehörenden Truppen unsere Gebirgsbrigaden besonders aus; die 8. Gebirgsbrigade hatte den 
Törzburger Paß geöffnet. Während Falkenhayn den Feind über die Südgrenze warf, drängte die 
1. Armee die Rumänen im Marostale, über das Görgény- und Hargittagebirge in die Grenzpässe 
zurück. Den rechten Flügel bildete das VI. Korps, den linken das XXL, welches der regsame 
General der Infanterie Lütgendorf kommandierte. Die 39. Division des VI. Korps gelangte im 
Uztale bis an die Landesgrenze, die 61. und die 1. Landsturmhusarenbrigade kamen im 
Trotustale weit über die Grenze und bezogen nach wechselvollen Kämpfen gegen die rumänische 7. 
Infanteriedivision Stellungen in der Höhe von Sulta. Am Nordflügel erreichte das XXI. Korps 
mit der 72. Infanteriedivision den Bekas-, mit der 37. Honveddivision den Tölgyespaß. Der 
Einheitlichkeit der Gefechtsleitung wegen wurde das in den Gebirgen der südlichen Bukowina 
kämpfende XI. Korps der 7. Armee dem 1. Armeekommando unterstellt. Zielbewußt leitete der 
bewährte Feldzeugmeister Habermann seine Divisionen in dem schwierigen Gelände gegen starke 
russische Kräfte. Sechs Wochen nach dem Einbrüche der Rumänen war Siebenbürgen vom Feinde 
vollkommen befreit. 

Ich unterlasse es, auf die Schwierigkeiten einzugehen, die der Führung in der ersten 
Periode des Feldzuges in Siebenbürgen erwuchsen. In dem Bestreben, den Einklang unter den dem 
mächtigen Drucke des Feindes weichenden Abteilungen aufrechtzuerhalten, mußte unausgesetzt 
regelnd eingegriffen werden. Die eigenen Abteilungen durften nicht einen Fußbreit heimatlichen 
Bodens mehr auf geben, als unabweislich nötig war, durften aber andererseits auch nirgends 
geschlagen werden. Da mußte die Führung bald hier, bald dort eingreifen, gefährdete Teile stützen 
und Reserven zuschieben. Meine Absicht war niemals die sogenannte Kokel-Maroslinie zu 
erreichen; ich wollte dem Drucke des Feindes nur solange nachgeben, bis ich durch die 
einlangenden Verstärkungen das Gleichgewicht herstellen und selbst zum Angriffe übergehen 
konnte. Die Führer aller Grade haben mich in dieser Absicht bestens unterstützt und ihre 
mitunter noch nicht sehr manövrierfähigen Verbände mit großem Geschicke geführt; die Truppen 
schlugen sich tapfer und aufopfernd. Manch glänzende Episode könnte ich hier anführen. Wie 
überall, war auch hier der Erfolg gemeinsam der Truppe und der Führung zu danken. 

Dem raschen Vorwärtskommen der Truppen folgend, verlegte ich das Armeekommando 
nach Maros-Vásárhely, wo ich am 19. Oktober den Thronfolger Erzherzog Karl Franz Josef, 
der das Heeresfrontkommando führte, begrüßen konnte. Die frische, ungekünstelte Art, mit der 
sich der Erzherzog gab, verfehlte nirgends ihre Wirkung. Das Interesse, mit dem er die Berichte 
über die Lage entgegennahm und die von ihm gestellten Fragen zeigten guten militärischen Blick 
und Verständnis für die Verhältnisse, unter denen die Truppen den Kampf führten. Auf die 
Sorge für das materielle Wohl der Soldaten legte da Thronfolger besonderes Gewicht. 
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Am 28. übersiedelte ich mit meinem Stabe nach Székely-Udvarhely. Die Stadt war von 
den Einwohnern verlassen und still. Eigene Gefühle bemächtigten sich meiner, als ich in diese 
Stadt, in der ich meine Leutnantsjahre in frohem Übermut verbracht hatte, nun als 
Armeekommandant einzog. Doch zu Reflexionen war jetzt keine Zeit-an der Grenze hatte sich 
abermals der durch russische Truppen verstärkte Feind gestellt. Selbst Falkenhayn konnte den 
gewachsenen Widerstand in den Pässen südlich Kronstadt nicht ohneweiters brechen und mußten 
neue Kräfte herangeführt werden. Zur 1. Armee kamen die 8. bayrische Division und unsere 3. 
und 10. Kavalleriedivision; zur 9. Armee sollten vier deutsche Infanterie-und zwei 
Kavalleriedivisionen stoßen. General Falkenhayn wollte am Tömöser-, Törzburger-und 
Rotenturmpaß und am Szurdukpaß den Angriff fortsetzen, dort, wo zuerst der Einbruch gelang, 
stärkere Kräfte nachziehen und die übrigen Pässe von Süden her öffnen, um dann im Vereine mit 
den Truppen Mackensens auf Bukarest vorzustoßen. Wo immer der Angriff Falkenhayns auch 
ansetzte, mußte die 1. Armee mit einer russischen Entlastungsoffensive rechnen, am wahr-
scheinlichsten mit der Stoßrichtung auf Csik-Szereda, wo ich am 28. Oktober zur Besichtigung 
der Truppen und Rücksprache mit den Kommandanten eingetroffen war. 

Vor der Front der 1. Armee hatten die Russen die rumänischen Truppen abgelöst, die 
sich mit der ihnen eigenen Zähigkeit im Abschnitte nördlich des Gyimespasses festsetzten. In 
Erwartung des Angriffes derselben waren die 3. und 10. Kavalleriedivision im Raume Olah-
Toplica-Gyergyó-Szt Miklos, neu zugeschoben die 10. bayerische Division bei Csik-Szereda und 
die 8. bayerische um Kezdi-Vásárhely als Reserven bereitgestellt worden. Den Ojtospaß verteidigte 
die wieder dem 1. Armeekommando unterstellte 71. Division. 

In der Zeit, als sich diese Gruppierung vollzog, traf der Armeeoberkommandant 
Feldmarschall Erzherzog Friedrich im Bereich der I. Armee ein. Zum dritten Male kam der 
Erzherzog zu den von mir befehligten Truppen. Durch die Gebiete, die der Feind vorübergehend 
in Besitz genommen hatte, fahrend, konnte sich der Feldmarschall überzeugen, daß diese durch 
den rumänischen Einfall nur wenig gelitten hatten; wohl lag die reiche Ernte der Felder zertreten 
zu Boden, aber die verlassenen Wohnsitze waren zumeist unversehrt; nur in Csik-Szereda hatte 
ein größerer Brand den westlichen Teil der Stadt zerstört. Größer mag wohl der Verlust an Hab 
und Gut, das die flüchtende Bevölkerung zurücklassen mußte, gewesen sein. 

Das den linken Flügel der 1. Armee bildende XI. Korps hatte sich der allgemeinen 
Vorrückung angeschlossen und die Rumänen in der südlichen Bukowina zurückgedrängt. Mitte 
Oktober war es aber auf hartnäckigen russischen Widerstand gestoßen. Geschickt verteidigt sich 
Habermann gegen die wiederholten russischen Vorstöße und gelingt es ihm, in energisch 
angesetzten Angriffen Herr jener Höhen zu werden, die die für die Erhaltung des in unwirtlichem 
Gebirge kämpfenden Korps wichtigste Straße beherrschten. Vom 6. November an griff der Russe 
auch das südlich des XI. Korps stehende XXI. an; auch an den übrigen Teilen der Armeefront, 
insbesondere in den Pässen, kam es zu wechselvollen Gefechten. Am 11. hatte General der 
Infanterie Lütgendorf zum Angriff gegen den hochragenden Hegyes angesetzt, wobei sich die 
bayerischen Truppen wie überall mit hervorragender Tapferkeit schlugen. 
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Von dem beim Armeekommando eingeteilten Major des königlich sächsischen 
Generalstabes von Watzdorf geführt, traf Heeresfrontkommandant Erzherzog Karl an der 
Angriffsfront ein; das waldbedickte Gelände machte es unmöglich, einen Überblick über die 
Kampflage zu gewinnen. Da die Meldungen über diese günstig lauteten, trat der Erzherzog die 
Rückfahrt über die an landschaftlichen Reizen reiche Hargitta an. Während der Fahrt teilte mir 
der Thronfolger mit, daß er nach Wien berufen sei; von der schweren Erkrankung des Kaisers 
scheint er damals noch nichts gewußt zu haben. Auf seinen Posten als Heeresfrontkommandant 
sollte er nicht mehr zurückkehren. 

Die herangeführten Verstärkungen hatten eine Änderung in der Gruppierung der 
Kräfte und eine Neuregelung der Kommandoverhältnisse herbeigeführt. Das XI. Korps trat zur 
7. Armee zurück; den linken Flügel der 1. Armee bildete nun wieder das XXI. Korps 
Lütgendorf. Die Kräfte in der Mitte der siebenbürgischen Ostfront wurden zu einer Gruppe unter 
dem deutschen General von Litzmann-dem Helden von Brezyny-zusammengefaßt; die südlich des 
Ojtospasses stehenden Truppen wurden dem General von Gerock-zur 9. Armee gehörig-
unterstellt. Die im Innern Siebenbürgens zusammengezogene Ausbildungsgruppe der Armee 
wurde dem von seiner schweren Verwundung wiederhergestellten General Brunswick übertragen. 

Mit den Anordnungen für die Neugruppierung beschäftigt, ereilte uns die 
Trauerbotschaft, daß Se. Majestät Kaiser und König Franz Josef nach sechsundachtzig Jahren 
eines dem Wohle seiner Völker geweihten Lebens die müden Augen für immer geschlossen habe. 
Es fiel schwer, an die Wahrheit dieser Nachricht zu glauben. Tags darauf legten ich sowie die 
Offiziere meines Stabes in der großen Turnhalle des Gymnasiums zu Székely-Udvarhely dem 
jungen Kaiser und König den Eid der Treue ab. Es war eine ernste, weihevolle Stunde. 

An Stelle des neuen Monarchen übernahm Generaloberst Erzherzog Josef, Ungarns 
volkstümlichster Heerführer, den Oberbefehl über die Heeresfront, die aus der deutschen 9., der k. 
u. k. 1., 7. und 3. Armee bestand. Sich voll der operativen Leitung seiner ausgedehnten Kampf-
front widmend, war er auch auf eine musterhafte Einrichtung des Sanitätsdienstes bedacht; durch 
Heranziehung von Fachgrößen schuf er allen Anforderungen entsprechende Musteranstalten; in 
dankenswerter Weise wurden die militärischen Organisationen durch die freiwillige Sanitätspflege 
ergänzt. 

Während die Ostfront in unablässige, nicht unbedeutende Kämpfe mit den Russen 
verwickelt war, erkämpfte sich die Szurduk-Gruppe der 9. Armee den Austritt aus dem 
Gebirge, schlug die rumänischen Kräfte, die sich bei Târgul-Jiu gestellt hatten und warf den Feind 
über den Alt, wo er sich infolge Eingreifens der aus dem Rotenturmpasse vorrückenden Truppen 
des Generals von Krafft auch nicht halten konnte. Die bei Orsova gestandenen rumänischen 
Regimenter waren infolge des raschen Durchbruches bei Târgul-Jiu vom Rückzüge abgeschnitten; 
von der nachdrängenden Gruppe Szivo und deutschen Abteilungen endlich eingekreist, mußten sie 
am 6. Dezember die Waffen strecken. 12.000 Mann, 26 Geschütze, 110 gefüllte 
Munitionswagen und 12 Maschinengewehre fielen der Gruppe Szivó in die Hände. Am selben 
Tage zogen Truppen der Donau-Armee Mackensens und der Südflügel der 9. Armee 
Falkenhayn in Bukarest ein. Die Rumänen hatten ihre Hauptstadt fast kampflos geräumt. 



Astra Sabesiensis 
 

140 
 

Die Heeresgruppe Mackensen, bestehend aus der 3. bulgarischen, der Donau-Armee 
und der deutschen 9. Armee, drängte unter harten Kämpfen die durch russische Kräfte verstärkten 
rumänischen Armeen bis Anfang Jänner über die Putna, den Sereth und bis an die Donau 
zurück, wo die Kämpfe zum Stillstände kamen. Gegen den Südflügel der Heeresfront Erzherzog 
Josef führten die Russen im Dezember zahlreiche, aber wenig erfolgreiche Angriffe. Die Gruppe 
Gerock durchschritt das weite Waldgebirge und stellte Ende Dezember die Verbindung mit der 
9. Armee her. 

In der Mitte der siebenbürgischen Ostfront war die Höhenlinie Lapos-Magyaros in 
Feindeshand geraten; die Versuche, sie zurückzuerobem, waren nicht gelungen. Mitte Jänner 
wurde nun der Kommandant der 39. Honveddivision betraut; die Vorbereitungen zur Ent-
reißung dieser Höhen zu treffen. Mit besonderem Eifer und großer Umsicht kam 
Feldmarschalleufnant Brat diesem Auftrag nach. Mir war es nicht mehr vergönnt, diesem für 
Anfang März in Aussicht genommenen, dann glänzend gelungenen Angriff beizuwohnen, da ich 
Ende Februar abberufen wurde. 

Beim Abschlüsse der Aufzeichnungen der Ereignisse, die sich während meiner 
zweieinhalbjährigen Kommandoführung an der Front abgespielt haben, kann ich es nicht 
unterlassen, der bewundernswerten Leistungen der mir unterstellt gewesenen österreichisch-
ungarischen und deutschen Truppen zu gedenken. Die Zahl solcher Kampfhandlungen, die eine 
besondere Hervorhebung verdienten, ist so groß, daß ich auf die Schilderung derselben nicht 
eingehen konnte, wie ich auch aus demselben Grunde von der Anführung der Heldentaten 
einzelner absehen mußte. Gewandtere Federn mögen diese festhalten, um sie der Vergangenheit zu 
entreißen. 
 



Nr. 3, 2017 
 

141 
 

 
 
 
 

UN MEMORIALIST TRANSILVÃNEAN MAI PUŢIN CUNOSCUT AL 
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În contextul comemorãrii secolului scurs de la izbucnirea Primului Rãzboi 
Mondial şi al celebrãrii centenarului Marii Unirii, identificarea, prelucrarea şi 
valorificarea (sau revalorificarea) textelor memorialistice privitoare la aceste 
evenimente, reprezintã o datorie a istoricilor, în încercarea de a ,,reconstitui memoria 
colectivã” a unor evenimente cu impact major asupra societãţii româneşti 
transilvãnene.1 Prin dezastrele şi traumele produse, Primul Rãzboi Mondial a fost 
un eveniment de cotiturã, un moment de rupturã, dar şi de continuitate cu 
perioada premergãtoare acestuia, cu efecte extrem de complexe asupra societãţii, în 
general şi indivizilor, în particular, favorizând atât memoria colectivã, cât şi cea 
individualã.2 Deşi bibliografia consacratã acestor evenimente cuprinde un numãr 
impresionant de titluri,3 care relevã cititorului elemente de naturã militarã, politico-
diplomaticã sau economico-socialã, memorialistica rãmâne, în continuare, o sursã 
esenţialã4 care restituie destinele şi mentalitãţile epocii,5 din acest motiv cercetãtorii 

                                                           
1 Nicolae Bocşan, ,,Memoria bãnãţeanã a Marelui Rãzboi şi a Unirii cu România”, în volumul Marele 
Rãzboi în memoria bãnãţeanã (1914-1919), I, antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae 
Bocşan, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2012, p. 31; Mihai-Octavian Groza, ,,Pagini din 
,,memorialistica mãruntã” a Primului Rãzboi Mondial. Însemnãrile lui Radu Mãrgean”, în Astra 
Salvensis, an II, numãr 3, 2014, p. 88. 
2 Nicolae Bocşan, ,,Religia rãzboiului reflectatã în memorialistica bãnãţeanã despre Marele Rãzboi”, 
în Credinţã şi viaţã în Hristos. Anuarul Episcopiei Sãlajului, numãr VII, 2014, p. 333. 
3 A se vedea: Gheorghe Stoean, România în Primul Rãzboi Mondial: contribuţii bibliografice, Bucureşti, 
Editura Militarã, 1975; ***, ,,Bibliografie româneascã şi central-est-europeanã”, în volumul Anul 
1918 în Transilvania şi Europa Central-Esticã. Contribuţii bibliografice şi istoriografice, coordonat de Valer 
Moga, Sorin Arhire, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2007, pp. 179-382; Oana Mihaela 
Tãmaş, Rãzboi şi memorie. Scrieri româneşti despre Marele Rãzboi, Cluj-Napoca, Centrul de Studii 
Transilvane, 2015. 
4 Iuliu-Marius Morariu, ,,O mãrturie din Ţara Nãsãudului despre Primul Rãzboi Mondial. Jurnalul 
colonelului Anchidim Şoldea”, în volumul Sebeş, timp regãsit… Lucrãrile Conferinţei ,,100 de ani de la 
declanşarea Primului Rãzboi Mondial. Contribuţia sebeşenilor la rãzboi şi Marea Unire” (5 decembrie 2014), 
coordonat de Rodica Groza, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, p. 88. 
5 Mihaela Bedecean, ,,Memorialişti bãnãţeni pe frontul din Italia”, în volumul Primul Rãzboi Mondial. 
Studii, articole, eseuri, coordonat de Corneliu Pãdurean, Eugen Ghiţã, Arad, Editura Gutenberg 
Univers, 2016, pp. 193-194. 
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care s-au aplecat asupra istoriei culturale a Marelui Rãzboi rezervându-i titlul de 
sursã ,,fundamentalã”.6 

Pe tot parcursul desfãşurãrii conflictului, şi mai pregnant în perioada 
imediat urmãtoare, îşi face apariţia un personaj nou, necunoscut pânã acum, 
soldatul/ofiţerul memorialist, care completeazã tipul de memorialisticã redactatã 
de principalii actanţi politici şi militari, acest aspect constituind unul dintre 
,,elementele ce dau unicitate memorialisticii Primului Rãzboi Mondial”.7 Toţi cei care şi-au 
consemnat experienţa belicã, au fãcut-o convinşi fiind de faptul cã, în calitate de 
,,subiecţi” ai istoriei,8 au trãit evenimente majore ce trebuiesc consemnate pentru 
posteritate.9 

Conştientizând importanţa acestor surse memorialistice pentru studierea 
istoriei culturale a Marelui Rãzboi, urmând exemplul regretaţilor istorici Nicolae 
Bocşan şi Valeriu Leu care, în anul 2012, au iniţiat un amplu proiect, privind 
recuperarea memorialisticii bãnãţene,10  ne propunem ca în cele ce urmeazã sã 
prezentãm experienţa de rãzboi a cãpitanului Ilie Stricatu, originar din oraşul Sebeş, 
aşa cum aceasta reiese din însemnãrile sale, publicate, în anul 1940, sub titlul Pe 
cãrãrile destinului. Romanul unei vieţi trãite. 11  Prin paleta largã de informaţii şi de 
episoade relatate acestea completeazã, într-un mod fericit, datele oferite de 
însemnãrile filosofului Lucian Blaga,12 ale preotului-cãrturar Sebastian Stanca13 şi 

                                                           
6  Nicolae Bocşan, ,,Memorialişti români din Banat despre Marele Rãzboi. Motivaţia redactãrii 
scrierilor”, în volumul Primul Rãzboi Mondial. Perspectivã istoricã şi istoriograficã, coordonat de Ioan 
Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tãmaş, Cluj-Napoca, Centrul de Studii 
Transilvane/Presa Universitarã Clujeanã, 2015, p. 42; Mihaela Bedecean, ,,The Memoirs of the 
Great War. General Considerations”, în Transylvanian Review, volum XXIV, numãr 4, 2015, p. 3. 
7 Rodica Bãluţiu, ,,Atitudinea soldaţilor români faţã de Primul Rãzboi Mondial”, în Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai. Historia, an XLVI, numãr 1-2, 2001, p. 108. 
8 Doru Radosav, ,,Memoria ,,de jos” a rãzboiului. Câteva consideraţii”, în Anuarul Institutului de Istorie 
Oralã, numãr XIV, 2014, p. 6. 
9 Rodica Bãluţiu, ,,Atitudinea soldaţilor români faţã de Primul Rãzboi Mondial”, p. 108; Mihai-
Octavian Groza, ,,Pagini din ,,memorialistica mãruntã” a Primului Rãzboi Mondial”, p. 89. 
10 Pânã în momentul de faţã, în cadrul acestei serii, au apãrut trei volume. A se vedea: Marele Rãzboi 
în memoria bãnãţeanã (1914-1919), I, antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, 
Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2012; Marele Rãzboi în memoria bãnãţeanã (1914-1919), II, 
Memoriile lui Pavel Jumanca, antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Mihaela 
Bedecean, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã/Centrul de Studii Transilvane, 2013; Marele 
Rãzboi în memoria bãnãţeanã (1914-1919), III, antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae 
Bocşan, Mihaela Bedecean, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã/Centrul de Studii Transilvane, 
2015. 
11 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului. Romanul unei vieţi trãite, Sibiu, Tipografia Cavaleriei, 1940. 
12  Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, ediţie îngrijitã de Dorli Blaga, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2012 (capitolele 28-43); a se vedea şi: Mihai-Octavian Groza, ,,Lucian Blaga: memorialist 
al Primului Rãzboi Mondial şi al evenimentelor premergãtoare Marii Uniri”, în Tabor, an IX, numãr 
10, 2015, pp. 72-80. 
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ale locotenent-colonelului Ioan Guţia, 14  privitoare la implicarea românilor din 
Sebeş în Marele Rãzboi. 

Pentru a înţelege mai bine cele ce urmeazã a fi relatate, ne propunem, 
pentru început, conturarea unui mic medalion bio-bibliografic al cãpitanului Ilie 
Stricatu, cu menţiunea cã acesta a putut fi realizat doar pe baza mãrturiilor orale 
culese, de la cei care l-au cunoscut direct. Ilie Stricatu s-a nãscut la Sebeş, în anul 
1896, în casa familiei Nicolae şi Ana Stricatu, 15  o familie de ţãrani înstãriţi 
domiciliatã pe actuala stradã Cãlãraşi (fostã Promenad Gasse/Uliţa Promenadei 
sau Daiagasse/Uliţa Dãii).16 Şi-a început studiile pe plan local la şcoala confesionalã 
româneascã şi la şcoala primarã maghiarã de stat, continuând cu frecventarea 
cursurilor Institutului Pedagogic din Sibiu, instituţie care i-a conferit diploma de 
învãţãtor.17 Dupã finalizarea Primului Rãzboi Mondial, decorat cu Medalia Militarã 
,,Ferdinand I”18 pentru curajul şi puterea de sacrificiu dovedite pe front, şi cãsãtoria 
cu Firuca Sãliştean (1922), pentru o scurtã perioadã de timp, a activat ca învãţãtor 
în oraşul Hunedoara, dupã care a revenit la Sebeş, unde s-a implicat activ în viaţa 
politicã.19 A fost un membru marcant al Partidului Naţional Liberal, în intervalul 
1927-1930 şi 1932-1938 ocupând fotoliul de primar al oraşului Sebeş. În calitate de 
primar s-a îngrijit de achitarea datoriilor contractate de foştii primari, de 
recuperarea oraşului dupã prãbuşirile cauzate de marea crizã economicã, de 
amenajarea lacului din oraş, precum şi de salvarea gimnaziului românesc aflat în 
pragul desfiinţãrii (pledând cauza acestuia, în fruntea unei delegaţii locale, chiar 
prim-ministrului Nicolae Iorga, în iulie 1931).20 În momentul izbucnirii celui de-al 
Doilea Rãzboi Mondial, deşi în vârstã de 46 de ani, s-a înrolat voluntar în armata 
românã, dovedindu-şi încã o datã curajul şi puterea de sacrificiu în folosul naţiei. 
De pe urma acestei experienţe ne-au rãmas, în manuscris, însemnãrile sale zilnice 
(din pãcate risipite) şi o istorie a celui de-al Doilea Rãzboi Mondial (rãmasã în 

                                                                                                                                                    
13 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, pp. 39-73. 
14  Ioan Guţia, ,,Crâmpeie din primele lupte din Sud-Tirol. Rovereto”, disponibil online la 
www.europeana1914-1918.eu, accesat la data de 31.V.2017. 
15 Relatare doctor Nicolae Tudorescu, Braşov, 18.IV.2017. 
16 Cãlin Anghel, Evoluţia urbanisticã a oraşului Sebeş, Alba-Iulia, Editura Altip, 2011, p. 287. 
17 Nicolae Florin Tudorescu, Adrian Popa, Terra Sebus. Ţara Sebeşului cu locurile, cu oamenii şi realizãrile 
lor, Sebeş, Tipografia ,,Librãria Daniela”, 2016, p. 117. 
18 Decoraţie acordatã celor care s-au distins pe front în anii Primului Rãzboi Mondial sau şi-au adus 
contribuţia la realizarea Marii Uniri (pentru mai multe detalii, a se vedea: Floricel Marinescu, Ordinul 
Ferdinand I şi Medalia Ferdinand I, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2013). 
19 Relatare doctor Nicolae Tudorescu, Braşov, 18.IV.2017. 
20 Ibidem; pentru mai multe detalii, a se vedea: Mihai-Octavian Groza, Rodica Groza, ,,Date privind 
istoria învãţãmântului sebeşean (capitol al lucrãrii Poveste de şcolar…)”, în volumul Sebeş-istorie şi tradiţii 
locale, coordonat de Ionuţ Costea, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 14-46. 

http://www.europeana1914-1918.eu/
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manuscris, ascunsã într-o colecţie personalã din Sebeş). 21  Dupã instaurarea 
regimului comunist, ca fost lider liberal şi ,,exploatator”, pãmânturile şi 
proprietãţile i-au fost naţionalizate, drepturile abolite, împreunã cu soţia sa fiind 
obligat sã se mute într-un bordei la marginea oraşului, pe actuala stradã Ştefan cel 
Mare (fostã Joseni),22 doar relaţia de prietenie cu avocatul Ioan Oniţiu (cumnatul 
primului-ministru Petru Groza) salvându-l de ororile temniţelor comuniste.23 În 
bordeiul sãrãcãcios, lipsit de cele mai elementare utilitãţi, sãrac (de abia în anul 
1971 a reprimit dreptul la o pensie de câteva sute de lei),24 bãtrân şi uitat de oraşul 
cãruia i-a dedicat întreaga viaţã, s-a stins în anul 1975. 

Vestea asasinãrii principelui moştenitor al monarhiei austro-ungare, 
arhiducele Franz Ferdinand, l-a gãsit pe Ilie Stricatu satisfãcându-şi stagiul militar, 
ca soldat în termen (teterist),25 în cadrul Regimentului 22 Honvezi din Târgu-
Mureş. Din aceastã calitate, la 28 iulie 1914, a fost mobilizat, la Sibiu,26 moment 
care a marcat începutul participãrii sale la conflict, iniţial în cadrul armatei austro-
ungare, mai apoi în cea românã. 

Cu multã atenţie, Ilie Stricatu a consemnat entuziasmul provocat de 
decretarea mobilizãrii generale, manifestat de o anumitã parte a populaţiei 
transilvãnene, precum şi radicalizarea societãţii, pusã de istoricul Liviu Maior pe 
seama tensiunilor acumulate atât în Peninsula Balcanicã (în urma celor douã 
rãzboaie consumate în intervalul 1912-1913), cât şi în restul continentului 
european:27  ,,Cântece patriotice maghiare rãsunau în toate pãrţile, în bivuac, în barãci, pe 
câmpul de instrucţie şi seara, când eram învoiţi în oraş, în toate cafenelele şi restaurantele, nu se 
auzeau decât cântece patriotice direct provocatoare […] Stai, stai, câine, Serbia/Nu va fi a ta 
Herţegovina”.28 

Încã din primele momente ale mobilizãrii, în mintea tânãrului Ilie Stricatu 
s-a nãscut întrebarea, fireascã de altfel, ,,România ce va face?”. Conştient de faptul cã 
va lupta pentru o cauzã strãinã, alãturi de un grup de camarazi români, a hotãrât ca, 
atunci când împrejurãrile vor fi favorabile, sã treacã graniţa, în Regatul României: 
,,[…] Inima noastrã, a tinerilor, nu putea sã batã pentru o Austro-Ungarie în care sã nu avem 
zile de bucurie, unde feudalitatea ungureascã ne-a strâns şi ne-a rãnit pânã la mãduva oaselor. 
Braţele noastre nu puteau lupta pentru un stãpân care aştepta de la noi sacrificiul sângelui, ca în 

                                                           
21 Relatare doctor Nicolae Tudorescu, Braşov, 18.IV.2017. 
22 Relatare profesor universitar doctor George Limbeanu, Sibiu, 23.I.2017. 
23 Relatare doctor Nicolae Tudorescu, Braşov, 18.IV.2017. 
24 George Limbeanu, Strãfulgerãri, Sibiu, Casa de Presã şi Editurã ,,Tribuna”, 1999, p. 179. 
25 Soldaţii în termen, sau teteriştii, erau cei care, absolvind cursurile unei şcoli civile, beneficiau de 
reducerea stagiului militar. 
26 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 9. 
27 Liviu Maior, Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni şi basarabeni în rãzboi (1914-1916), Cluj-Napoca, 
Editura Şcoala Ardeleanã, 2016, p. 39. 
28 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, pp. 9-10. 
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schimb, la urmã sã ne şteargã din ţinuturile noastre, din plaiurile noastre strãmoşeşti […] Un 
grup de tineri ne-am hotãrât sã ne luãm libertatea de acţiune. În ungherele cazãrmii de lângã râul 
Cibin, apoi pe strãzile în grupuri de câte 3-4, şi în camerã la particulari, pe care le aveam 
închiriate, plãnuiam posibilitãţile de trecere în România”. 29  Însã, punerea în aplicare a 
acestui îndrãzneţ plan a eşuat, dat fiind faptul cã unitãţile austro-ungare, 
concentrate în zona Sibiului, au fost trimise sã lupte pe frontul din Galiţia, Ilie 
Stricatu, în calitate de comandant de pluton, urmându-şi trupa.30 

Timp de cinci luni, tânãrul comandant de pluton Ilie Stricatu, alãturi de alţi 
doi camarazi din Sebeş (Nicolae Oltean şi Constantin Bozdog), a participat, în 
Galiţia, la luptele de la Grodek, Starizambor, Stanislau şi San, în urma ultimelor 
douã unitãţile austro-ungare fiind respinse, puse pe fugã şi hãrţuite de trupele 
ruseşti pânã în Transcarpatia, în zona trecãtorii Uzsok.31  

Îmbolnãvindu-se în timpul retragerii, Ilie Stricatu a fost trimis la Sibiu, 
pentru a primi îngrijiri medicale în cadrul Spitalului Militar de Garnizoanã numãrul 
22.32 Dupã opt zile de carantinã, a fost transferat în cadrul Spitalului Civil ,,Franz 
Joseph”, iar de aici, dupã abia douã sãptãmâni, a fost trimis la regiment, în 
condiţiile în care în acea unitate sanitarã erau trimişi soldaţii pentru refacere pe 
perioade de pânã la şase luni.33 

Fãrã a beneficia de o învoire semnatã de comandantul unitãţii, Ilie Stricatu 
s-a întors acasã, la Sebeş, de unde, auzind zvonurile privind intrarea Italiei şi 
României în rãzboi de partea Antantei (ceea ce însemna cã, mai devreme sau mai 
târziu, va fi obligat sã lupte împotriva fraţilor de peste munţi), împreunã cu 
prietenul sãu, Petru Moga, a hotãrât sã dezerteze din armata austro-ungarã şi sã 
treacã graniţa, pentru a se alãtura fraţilor români: ,,[…] În acest timp, prin şoapte, 
auzeam cã Italia şi România, vor intra în curând în hora mare a rãzboiului, alãturi de Franţa şi 
Serbia. Da, vor intra, azi sau mâine, noi de aici ce sã facem? Sã mergem la rãzboi contra 
intereselor neamului din care fãceam parte? […] Azi, când Ardealul geme sub cãlcâiul ungurului 
şi când vocea fraţilor din regat strigã ,,Vrem Ardealul!”, sã nu întind braţul meu de luptã, sã mi-

                                                           
29 Ibidem, pp. 10-12. 
30 Ibidem, p. 12; despre operaţiunile şi bãtãliile desfãşurate pe frontul din Galiţia, a se vedea: Ian V. 
Hogg, Dicţionarul Primului Rãzboi Mondial, traducere din limba englezã de Diana Şipu, Bucureşti, 
Editura Niculescu, 2007, p. 78; Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a 
Marelui Rãzboi (1914-1918), Bucureşti, Editura Corint Educaţional, 2014, pp. 119-120, precum şi 
însemnãrile scriitorului şi omului politic Octavian Tãslãuanu, Trei luni pe câmpul de rãzboi: ziarul unui 
român, ofiţer în armata austro-ungarã, ce a luat parte, cu glotaşii români din Ardeal, la luptele din Galiţia, 
Bucureşti, Depozit General: Librãria Stãnciulescu, 1915. 
31 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, pp. 14-16. 
32 Ibidem, p. 16; despre aceastã instituţie, a se vedea: Mihai Racoviţan, Gheorghe V. Vlad, Spitalul 
militar Sibiu. 260 de ani de atestare documentarã şi 140 de ani de medicinã militarã modernã, Sibiu, Casa de 
Presã şi Editurã ,,Tribuna”, 1999. 
33 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 18. 
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l unesc cu cel al fraţilor din regat? […] Cu energia caracteristicã tinerilor în astfel de împrejurãri, 
un grup de tineri români, între cari şi prietenul Petru Moga, ne hotãrâm cu orice preţ, chiar cu 
preţul vieţii, sã plecãm la Bucureşti”.34 

Planul ,,de evadare”, ticluit de Ilie Stricatu, prevedea plecarea din Sibiu, ,,pe 
la Sãlişte, prin munţi, spre apa Lotrului”.35 Cu ajutorul unei cãlãuze, contra sumei de 
300 de zloţi, aceştia au trecut munţii, în România,36 la graniţã fiind preluaţi de 
pichetul de grãniceri: ,,[…] Cu bucurie frãţeascã suntem primiţi între grãniceri. Dupã ce le 
istorisim tot calvarul nostru, şeful pichetului dã ordin grãnicerilor sã ne pregãteascã ceva de ale 
mâncãrii […] Dimineaţa, recreaţi, plecãm pe calea indicatã de şeful pichetului, cu o adresã cãtre 
secţia de jandarmi, spre comuna Voineasa”.37 

Dupã şapte zile de ,,supraveghere sanitarã, în carantinã”, de la Voineasa, cei doi 
au plecat spre Bucureşti, trecând prin Brezoiu şi Râmnicu-Vâlcea.38 În trenul care îi 
ducea spre Bucureşti, spre surprinderea lor, au întâlnit o cunoştinţã din Sebeş, 
,,nana Rafila a lui Vintilã”, care i-a informat în legãturã cu prigoana abãtutã asupra 
familiilor lor, rãmase acasã: ,,[…] Dragii mei, sã ştiţi, acasã este bai mare, patrulele de 
jandarmi şi poliţia a scotocit tot prin casele pãrinţilor voştri. Bieţii voştri pãrinţi sunt purtaţi la 
poliţie şi primãrie de dimineaţa pânã seara. Prin faţa caselor voastre de câte ori treci, sau intrã 
câte un jandarm, sau iese câte o patrulã […] cine intrã în curtea d[umnea]voastrã, la moment 
este înhãţat şi condus la poliţie. Auzeam vorbindu-se cã azi sau mâine, pãrinţii voştri vor fi duşi 
la Cluj la judecatã şi de nu vor spune unde sunteţi, pe toţi îi împuşcã. Necaz mare”.39 

Cu sufletele şi conştiinţa încãrcate de suferinţa produsã celor dragi, au 
ajuns în Bucuresti, oraş, încã, liniştit şi vesel: ,,[…] Aici era pace, aici nu era rãzboi. 
Acolo erau ofuri şi vaiere, aici era mişcare şi viaţã. În Ardeal era doliu, aici era veselie”.40 Cu 
puţinele resurse financiare de care dispuneau, au reuşit sã obţinã un loc de cazare, 
la hotelul ,,Bratu”.41 

Cu sprijinul ,,Ligii Culturale pentru Unitatea Politicã a tuturor 
Românilor”,42 prezidatã la acea vreme de cel supranumit ,,Leul de la Şişeşti”, Vasile 
Lucaciu,43 precum şi cu cel al Casei Şcoalelor, condusã de profesorul şi omul 
politic Petru Gârboviceanu, în virtutea pregãtirii profesionale, Ilie Stricatu a fost 

                                                           
34 Ibidem, pp. 18-19. 
35 Ibidem, p. 19. 
36 Ibidem, pp. 21-28. 
37 Ibidem, pp. 31-32. 
38 Ibidem, p. 34. 
39 Ibidem, p. 35. 
40 Ibidem, p. 36. 
41 Ibidem, p. 37. 
42 Iniţial, se numea ,,Liga pentru Unitatea Culturalã a tuturor Românilor”. 
43  Horia Dumitrescu, ,,Nicolae Iorga şi Congresul Ligii pentru Unitatea Culturalã a tuturor 
Românilor de la Focşani (13-14 septembrie 1931)”, în Cronica Vrancei, an XIII, numãr 7, 2012, p. 
225. 
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angajat ca suplinitor la şcoala din Dudeşti-Cioplea (astãzi cartier al Bucureştilor), iar 
Petru Moga la cea din Ştubei Orãşti (astãzi Orãşti).44 

În contextul în care, încã din anul 1914, România a început sã se 
pregãteascã pentru intrarea în rãzboi, în vederea ,,participãrii la lichidarea Austro-
Ungariei” şi alipirii Transilvaniei,45 la începutul anului 1915, Ilie Stricatu, alãturi de 
camaradul sãu, s-a prezentat la Marele Stat Major, unde şi-a manifestat intenţia de a 
se înrola, voluntar, în armata românã. Dupã un ,,interogatoriu”, referitor la ,,[…] 
felul de organizare al unitãţilor, a echipamentului, a armamentului, despre starea moralã a 
trupelor, de felul de luptã al ungurilor şi al ruşilor, de procentele rãniţilor, ale morţilor şi al 
prizonierilor”, cei doi au fost îndrumaţi spre Direcţiunea Şcolilor Militare şi încadraţi 
în cadrul Şcolii Militare Pregãtitoare pentru Ofiţerii de Rezervã, secţia geniu, ca şi 
elevi cu termen redus.46 La 1 iulie 1916, la terminarea şcolii militare, Ilie Stricatu, 
alãturi de întreaga promoţie, a fost înaintat la gradul de sublocotenent.47 

Dupã cum bine se ştie, în vara anului 1914, în urma Consiliului de 
Coroanã de la Sinaia (3 august), împotriva apelului lansat de regele Carol I pentru 
decretarea mobilizãrii generale şi intrarea în rãzboi de partea Puterilor Centrale, 
principalii actanţi politici s-au pronunţat în favoarea neutralitãţii.48 În vara anului 
1916, dupã îndelungate tratative purtate cu reprezentanţii Antantei, România a 
semnat un tratat de alianţã şi o convenţie militarã cu Anglia, Franţa, Italia şi Rusia, 
privind intrarea în rãzboi, cu scopul eliberãrii Transilvaniei şi Bucovinei, moment 
care a declanşat ceea ce în istoriografia româneascã poartã numele de ,,rãzboiul 
pentru întregirea neamului”.49  

Astfel, la 14 august 1916, regele Ferdinand a emis ,,Înaltul Decret Regal 
pentru Mobilizarea Armatei”, apel la care proaspãtul absolvent al şcolii militare, Ilie 
Stricatu, a rãspuns cu promptitudine, fiind încadrat Regimentului 57 Infanterie, 
unitate mobilizatã pe graniţã, în preajma localitãţii Bunoaica (Mehedinţi),50 ca parte 
a ,,Grupului Cerna”.51 

                                                           
44 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 38. 
45 Glenn E. Torrey, România în Primul Rãzboi Mondial, traducere din limba englezã de Dan Criste, 
Bucureşti, Editura Meteor Publishing, 2014, p. 22. 
46 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 40. 
47 Ibidem, p. 45. 
48 Gheorghe Platon (coordonator), Istoria românilor, volum VII, De la independenţã la Marea Unire (1878-
1918), Bucureşti, Editura Enciclopedicã, 2003, pp. 396-403. 
49  Mircea Popa, Lucia Pop (coordonatori), Primul Rãzboi Mondial (1914-1918). Texte şi documente, 
Bucureşti, 1981, pp. 340-342; Mihai Bãrbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban 
Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, ediţie revãzutã şi adãugitã, Bucureşti, Editura Corint, 
2006, pp. 341-342. 
50 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 45. 
51 ,,Grupul Cerna” era una dintre cele trei grupe ale Armatei I Române, însãrcinatã cu ocuparea 
poziţiilor austro-ungare din zona Orşovei (pentru mai multe detalii, a se vedea: Ştefan Nicolaescu, 
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Odatã mobilizatã, în noaptea dinspre 27 spre 28 august 1916, armata 
românã a trecut Munţii Carpaţi, ocupând Fãgãraşul, Braşovul, Secuimea, înaintând 
pânã la Topliţa, pânã în zona Sighişoarei şi pânã în Mãrginimea Sibiului, 52 
provocând un val de entuziasm în rândul populaţiei româneşti,53 dar şi derutã şi 
panicã în rândul populaţiei maghiare şi germane.54 Regimentul 57 Infanterie, la care 
Ilie Stricatu a fost repartizat, a fost însãrcinat, alãturi de Regimentul 17, sã ocupe 
tranşeele austro-ungare de pe ,,dealul Matorãţ”, din Munţii Cernei. 55  Din acest 
moment, Ilie Stricatu a intrat în contact cu moartea şi cu imaginea acesteia care 
domina tranşeele,56 realitãţi consemnate cu multã atenţie de memorialist: ,,[…] 
Bubuitul tunurilor, rãpãitul mitralierelor şi pocniturile de armã dãdeau impresia cã acolo s-au 
deschis gurile iadului şi se dã o luptã între omenire şi puterea morţii”.57 

Operaţiunile desfãşurate în aceastã zonã au presupus schimburi de foc 
între cele douã tabere, acţiuni de patrulare, de cercetare şi interceptare a poziţiilor 
duşmanului, de ocupare a oficiilor poştale, a posturilor de jandarmerie şi a 
primãriilor: ,,[…] Lupta se încinge şi dupã un bombardament puternic de artilerie pornim la 
atac, fãrã niciun adãpost în faţa noastrã. Ungurii se retrag prin şanţurile de comunicaţie, iar noi 
revenim sub presiunea focurilor lor de artilerie iarãşi în tranşeele de unde am plecat. Ungurii n-au 
mai revenit la tranşeele lor, un atac de flanc al vânãtorilor noştri i-au silit sã se retragã dupã puţin 
timp spre comunele Topleţ şi Bârza pe Valea Cernei. Noi eram în urmãrirea lor […] Primesc 
ordinul de la comandantul batalionului sã cercetez întreaga zonã de la poziţiile noastre şi pânã în 
comuna Bârza […] Cu plutonul al doilea, împãrţindu-l în patrule, cercetez restul strãzilor din 
comunã, ocupând rând pe rând locuinţa jandarmilor, oficiul poştal şi primãria, punând stãpânire 
pe toate liniile de comunicaţie”.58 

Cu toate aceste succese, la scurtã vreme unitãţile româneşti au fost nevoite 
sã îşi abandoneze poziţiile, în sud, la Turtucaia, o armatã românã, condusã deficitar 

                                                                                                                                                    
Petru Nicolaescu Cranta, Pagini de glorie din rãzboiul pentru întregirea neamului: Grupul Cerna, Bucureşti, s. 
n., 1923). 
52 Mircea N. Popa, Primul Rãzboi Mondial (1914-1918), Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 
1979, p. 251; Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, ediţia a II-a revãzutã şi adãugitã, 
Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleanã, 2016, p. 354. 
53 A se vedea: Ioana Elena Ignat, Viaţa cotidianã în Fãgãraş în anul 1916: însemnãrile vicarului Iacob Popa, 
Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2011, pp. 136-170; Ioana Elena Ignat Kisanovici, 
Participare şi mobilizare în Transilvania în Primul Rãzboi Mondial. Perspective socio-economice şi demografice, Cluj-
Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2015, pp. 37-38. 
54  A se vedea: Emil Sigerus (editor), Aus der Rumänenzeit. Ein Gedenkbuch an sturmbewegte Tage. 
Zugunsten der siebenbürgisch-sächsischen Kriegswitwen und-weisen, Hermannstadt, Druck und Verlag von 
Joseph Drotleff, 1917. 
55 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 48. 
56 Nicolae Bocşan, ,,Un memorialist bãnãţean mai puţin cunoscut despre Marele Rãzboi: Lae din 
Banat”, în Restituiri Bãnãţene, numãr 3, 2015, p. 301. 
57 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 48. 
58 Ibidem, pp. 49-50. 
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şi insuficient echipatã fiind copleşitã şi distrusã de forţele superioare bulgaro-
germane.59 În faţa pierderilor suferite pe frontul de sud, Marele Cartier General a 
ordonat mutarea unor unitãţi de pe frontul din Transilvania,60 slãbind poziţiile 
acestora şi creând condiţiile declanşãrii ofensivei germano-austro-ungare pentru 
împingerea trupelor române pe linia Munţilor Carpaţi, iar, în sud, pentru ocuparea 
Dobrogei de cãtre trupele bulgaro-germane.61 Regimentul 57 Infanterie, din care 
fãcea parte Ilie Stricatu, a primit ordinul sã îşi pãrãseascã poziţiile şi sã plece spre 
Câineni, ,,la muntele Robu”, apoi spre Turnu-Severin.62  

În ciuda unei rezistenţe eroice, ,,Grupul Cerna” nu a reuşit sã facã faţã 
atacurilor germano-austro-ungare, în 13 noiembrie 1916 capitulând;63 paralel, pe 
linia Oltului, la Stoeneşti, trupele Puterilor Centrale au forţat frontul, reuşind sã 
ajungã în Câmpia Munteniei şi sã spulbere ultima încercare de apãrare în 
apropierea Bucureştilor, pe linia Argeş-Neajlov, 64  obligând, astfel, autoritãţile 
române sã se retragã spre Iaşi (frontul fiind stabilizat pe linia Siretului şi de-a lungul 
Dunãrii).65 

În faţa dezastrului militar şi a prizonieratului, dar mai ales în faţa 
pericolului de a fi descoperit, deservit curţii marţiale pentru dezertarea din armata 
austro-ungarã şi executat, în mintea sublocotenentului Ilie Stricatu, pentru a-şi 
salva onoarea şi demnitatea, s-a nãscut ideea sinuciderii, doar intervenţia 
ordonanţei împiedicând acest gest: ,,[…] Sigur, dacã voi cãdea prizonier, sfârşitul vieţii 
mele va fi, împuşcarea la zid sau spânzurãtoarea! Nu… decât sã cad prizonier mai bine un 
glonte cu revolverul meu. Pierdut şi descurajat, cu vâjâieli în urechi, cu privirea pierdutã, scot din 
port-revolver ,,Steiyerul” şi-l ridic spre tâmplã… O mânã puternicã mã apucã de braţ. Ce faci? 
Mã întreabã cineva. Era Ion, ordonanţa mea. Nimic Ioane, vreau sã încerc revolverul, cu el nu 
am tras pânã acum, trebuie sã-şi facã şi el datoria, sau în mine un glonte, sau în neamţul care va 
pune mâna pe mine”.66 Abandonând acest plan, cu sprijinul tacit al camarazilor şi al 
superiorilor, a ars toate documentele care îi dovedeau identitatea şi şi-a schimbat 

                                                           
59 Petre Otu, ,,Turtucaia. Sfârşitul iluziilor, începutul dezastrului”, în Document, an IX, numãr 1-4, 
2006, pp. 6-20. 
60 Keith Hitchins, România: 1866-1947, traducere din limba englezã de George G. Potra şi Delia 
Rãzdolescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 285. 
61 Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui Rãzboi, pp. 115-116. 
62 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, pp. 51-52. 
63 Ibidem, p. 58. 
64 Henri Berthelot, Memorii şi corespondenţã (1916-1919), introducere de Glenn E. Torrey, traducere 
din limba francezã de Mona Iosif, Bucureşti, Editura Militarã, 2015, p. 26. 
65 Gheorghe Platon (coordonator), Istoria românilor, p. 425; Constantin C. Giurescu, Istoria românilor 
din cele mai vechi timpuri pânã la moartea regelui Ferdinand, Bucureşti, Editura Humanitas, 2002, p. 286; 
Constantin Bacalbaşa, Capitala sub ocupaţia duşmanului (1916-1918), Bucureşti, Editura Vremea, 2017, 
pp. 20-23. 
66 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, pp. 55-56. 
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numele, din acel moment, pe toatã perioada prizonieratului, purtând numele ,,Ilie 
Popescu”.67 

În ceea ce priveşte dimensiunea prizonieratului, în urma confruntãrilor 
militare amintite anterior, armatele Puterilor Centrale au capturat un numãr de 
circa 43.000 de soldaţi români,68 numãrul acestora crescând în perioada urmãtoare, 
istoricul Ioan Bulei lansând cifra de peste 125.000 de prizonieri,69 pe când istoricii 
Gheorghe Nicolescu, Gheorghe Dobrescu şi Andrei Nicolescu avanseazã, pe baza 
statisticilor pãstrate în arhivele militare, cifra de 110.845 de prizonieri.70 

În funcţie de armata în faţa cãreia au depus armele, prizonierii români au 
fost transportaţi, fie în cele 170 de lagãre din Germania, fie în lagãrele din Austro-
Ungaria şi Bulgaria.71 Astfel, unitatea în care a fost încadrat Ilie Stricatu, care s-a 
predat în faţa Regimentului 144 Bavarez, a fost internatã pe teritoriul Germaniei, la 
Stralsund (pe insula Dänholm, la Marea Balticã), dupã o perioadã petrecutã în 
lagãrul de tranzit de la Timişoara.72 

Pentru Ilie Stricatu a început, astfel, un lung marş cãtre locurile de 
internare, parte cu vaporul (pe Dunãre, spre Turnu-Severin), parte pe jos şi cu 
trenul (de la Orşova, la Timişoara, mai apoi de la Timişoara, prin Seghedin, 
Budapesta, Sopronyék şi Bremen, la Stralsund, iar din 21 martie 1917, la Ströhen 
Moor).73 

Cu multã minuţiozitate, memorialistul a descris condiţiile de viaţã din lagãr: 
mizeria barãcilor (,,[…] Lagãrul era pe câmp, cu barãci şubrede şi cu saltele înfundate cu 
jurnale vechi, cu reviste, cu blocuri şi cartele de pâine. Pe aşternutul acesta cu noduri nu am putut 
dormi […] Pãtura era din cele pentru trupã ruptã şi foarte uzatã”),74 alimentaţia (,,[…] Ni 
se dãdea un k[ilo]gr[am] pâine la sãptãmânã, împarţitã în pituşti, câte o ciorbã de sfeclã cu 

                                                           
67 Ibidem, p. 56. 
68 Mihãiţã Enache, ,,Prizonieri români în lagãrele germane în anii Primului Rãzboi Mondial”, în 
Istoria Redescoperitã, an II, numãr 1 (4), 2014, p. 26. 
69 Gheorghe Caracaş, Din zbuciumul captivitãţii. De la 3 noiembrie 1916 pânã la 30 iunie 1918, ediţia a III-
a revizuitã, Bucureşti, Editura Corint, 2016, p. 5. 
70 Gheorghe Nicolescu, Gheorghe Dobrescu, Alexandru Nicolescu, Calvarul prizonierilor români din 
Primul Rãzboi Mondial. Mãrturii documentare, volum I, Piteşti, Editura Universitãţii din Piteşti, 2006, p. 
37. 
71 Ion Gr. Oprişan, Pe cãile robiei. Însemnãrile unui prizonier român (1916-1918), ediţie îngrijitã, note, 
studiu introductiv de Cosmin Budeancã, Valentin Orga, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2003, pp. 
9-11. 
72 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, pp. 59-64; la Timişoara a funcţionat un lagãr ,,de triaj”, unde 
prizonierii erau supuşi unor controale şi tratamente medicale, iar ,,efectele” acestora dezinfectate şi 
sterilizate (a se vedea: Hanibal Oraţiu Dobjanski, Memoriale de rãzboi. Rãzboiul Balcanic, Primul Rãzboi 
Mondial, al Doilea Rãzboi Mondial, ediţie îngrijitã şi prefaţatã de Mircea Popa, Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2015, pp. 96-97). 
73 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, pp. 62-66. 
74 Ibidem, pp. 66-67. 
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buruieni, un fel de ,,Dörgemuse Supe” cum îi ziceau în lagãr, altãdatã o supã de varzã şi odatã 
pe sãptãmânã un fel de peşte sãrat, sec ca iasca aşa-numit Klibfisch”),75  ,,bãtãlia” pentru 
întregirea raţiei zilnice, igiena, precum şi modalitãţile de petrecere a timpului.76 

Zdrobiţi, copleşiţi şi apãsaţi de monotonia unei vieţi fãrã orizont,77 privirile 
prizonierilor se întorc cãtre Dumnezeu, realitate consemnatã de Ilie Stricatu, 
pentru prima datã, în momentul predãrii: ,,[…] Puteam sã mor în luptele cu ruşii, puteam 
sã mor la trecerea graniţei, puteam sã mor la ,,Alion”, la ,,Robu”, la ,,Cocoşul”, la ,,Severin şi 
Tia Mare” şi dacã Dumnezeu va vrea sã mor voi muri oricând, dar n-aş fi dorit sã mor ca 
prizoneir. De cine sã mã tem? Mã tem de unul singur, Dumnezeu! Ajutã-mi Doamne şi scapã-
mã de toţi duşmanii mei şi ai neamului meu şi fã ca dreptatea Ta sã strãluceascã”.78 Observãm 
cum sentimentul religios se accentueazã spontan, în momentul contactului cu 
moartea şi cu greutãţile frontului, producând o serie de mutaţii în viaţa sufleteascã 
a soldatului care, sub impresia unei vii primejdii, se îndreaptã spre Dumnezeu.79 
Oficierea slujbelor religioase, mai ales în perioada marilor sãrbãtori creştine, 
accentua sentimentul religios,80 dovadã stând urmãtorul pasaj, consemnat de Ilie 
Stricatu: ,,[…] În urma consfãtuirii din vinerea patimilor şi din iniţiativa maiorului Adia, 
comandatura permite sã se oficieze în ziua de Paşte un serviciu religios pentru prizonieri. Un preot 
ortodox este adus în lagãr. Împodobim sala de mese cu crengi de brad şi trei icoane pictate de 
camaradul Ştefãnescu. În timpul serviciului religios, la ieşire mã podidesc şi pe mine lacrimile”.81 

Un episod extrem de interesant, reţinut de cãpitanul Ilie Stricatu, aproape 
necunoscut în istoriografia româneascã, este acela al misiunii desfãşurate de 
colonelul ,,dezertor” Alexandru Sturdza printre prizonierii români din Germania, 
cu scopul constituirii unui corp de armatã care sã lupte, alãturi de armata germanã, 

                                                           
75 Ibidem, p. 66. 
76 Ibidem, pp. 67-70. 
77 Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Rãzboiul redescoperit (1914-1918), traducere de Cristina 
Popescu şi Elena-Tudora Duţã, Bucureşti, Editura Corint, 2014, p. 111. 
78 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 62. 
79 Dumitru Caracostea, Aspectul psihologic al rãzboiului, Bucureşti, Editura Cartea Româneascã, 1922, 
pp. 244-246; Gheorghe Negustor, ,,A lupta, a muri, a te mântui-promisiunea vieţii veşnice şi credinţa 
soldaţilor: 1914-1918”, în volumul Lucrãrile Sesiunii Naţionale a Doctoranzilor în Istorie, coordonat de 
Mihai D. Drecin, Ioan Horga, Barbu Ştefãnescu, Oradea, Editura Universitãţii din Oradea, 2009, p. 
375; Mihai-Octavian Groza, ,,Religia Marelui Rãzboi reflectatã în textele memorialistice”, în volumul 
Primul Rãzboi Mondial. Perspectivã istoricã şi istoriograficã, coordonat de Ioan Bolovan, Gheorghe 
Cojocaru, Oana Mihaela Tãmaş, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitarã 
Clujeanã, 2015, p. 87; Mihai-Octavian Groza, ,,The Religion of the Great War as Reflected in the 
Memoirs of the Romanians from Transylvania and Banat”, în volumul Education, Religion, Family in 
the Contemporary Society, coordonat de Ion Albulescu, Adriana-Denisa Manea, Iuliu-Marius Morariu, 
Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 2017, p. 216. 
80 Mihai-Octavian Groza, Daniela-Maria Stanciu, ,,Die Religion des Großen Krieges widerspiegelt in 
Memoirs”, în Astra Salvensis, an III, numãr 5, 2015, p. 110. 
81 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 69. 
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pe frontul din Moldova. La data de 7 februarie 1917, însoţit de locotenentul 
Constantin Wachman, colonelul Alexandru Sturdza a dezertat din armata românã, 
trecând în tabãra germanã, convins fiind cã doar alãturi de aceasta ţara putea fi 
salvatã de pericolul rusesc. Planul sãu viza atragerea armatei române de partea sa şi 
organizarea ,,[…] împreunã cu ea şi cu prizonierii români, care se aflã în numãr mare la 
germani şi austrieci în taberele lor, un corp de voluntari, care, sub comanda mea, sã lupte pe lângã 
armata germanã spre a goni din Moldova armata rusã, salvându-şi astfel ţara”.82 

Planul colonelului Sturdza de a-şi atrage armata românã a eşuat, rapoartele 
militare înregistrând doar câteva dezertãri izolate (şi acelea determinate de 
alimentaţia precarã sau de atitudinea prea asprã afişatã de unii ofiţeri),83 astfel cã a 
încercat sã punã în aplicare un nou plan: organizarea unei unitãţi militare formate 
din prizonierii de rãzboi români, care sã lupte alãturi de trupele germane pe frontul 
din Moldova. 84  În acest demers, colonelul Sturdza a fost sprijinit de 180 de 
prizonieri puşi la dispoziţia sa de cãtre autoritãţile militare germane,85 alãturi de care 
a început o adevãratã periegezã prin lagãrele de prizonieri, cu scopul înfiinţãrii 
acestei unitãţi, lagãrul de la Krefeld fiind desemnat drept punct de concentrare. 

Conform mãrturiei cãpitanului Ilie Stricatu, iniţial, misiunea colonelului 
Sturdza a fost primitã cu simpatie de prizonierii români (,,[…] toţi credeam în 
sinceritatea propunerilor colonelului Sturdza, era ofiţer superior, mult timp educatorul şi 
îndrumãtorul a multor promoţii de ofiţeri”),86 aceştia lãsându-se convinşi cã armata este 
înfrântã şi cã ,,dorinţa noastrã de acum este sã salvãm ce se mai poate”, conţinutul 
conferinţelor susţinute în mijlocul prizonierilor,87 amabilitatea comandanţilor de 

                                                           
82 Cornel Ilie, ,,Trãdarea colonelului Sturdza”, în Historia, numãr 28, 2011; pentru mai multe detalii, a 
se vedea: Barbu B. Berceanu, ,,Diversiunea colonelului Alexandru D. Sturdza şi judecarea 
locotenent-colonelului Constantin Gr. Crãiniceanu”, în Europa XXI, numãr 3-4, 1994-1995, pp. 
119-149; Petre Otu, Maria Georgescu, Radiografia unei trãdãri: cazul colonelului Alexandru D. Sturdza, 
Bucureşti, Editura Militarã, 2011. 
83 Glenn E. Torrey, România în Primul Rãzboi Mondial, p. 196. 
84  Pia Alimãneştianu, Însemnãri din timpul ocupaţiei germane (1916-1918), Bucureşti, Imprimeria 
Independenţa, 1929, p. 99. 
85 Constantin Fãtu, Mihaela Moscu, ,,Betrayals in the Nation Union War”, în International Journal of 
Communication Research, volum VI, numãr 1, 2016, p. 74. 
86 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 71. 
87  Cãpitanul Ilie Stricatu aminteşte în însemnãrile sale titlurile purtate de aceste conferinţe: 
,,Captivitatea de rãzboi în trecut şi în timpurile moderne, despre deformaţiile pricinuite de individ 
prin captivitate cu concluziuni”, ,,Care pot fi urmãrile unei captivitãţi lungi asupra indivizilor unei 
naţiuni şi fenomenele de reacţiune dupã captivitate? Cum s-ar putea trata luptãtorii scoşi din luptã în 
viitoarele rãzboaie?”, ,,Ce formeazã democraţia? Regimul la noi este oare democratic şi cum ar trebui 
sã se afirme în viitor voinţa poporului?”, ,,Cum se poate înãlţa poporul nostru la maturitate?”, 
,,Statele Unite Europene şi noţiunea libertãţii unui stat confederativ într-o uniune cu concluzii 
pentru români”, ,,Ce înseamnã organizaţiune?”, ,,Asupra spiritului social şi spiritului civic, influenţa 
dezvoltãrii lor prin familie, şcoalã, bisericã şi administraţie, slãbiciunile noastre în aceastã privinţã şi 
îndreptãrile pentru viitor”, ,,Dezvoltarea spiritului naţional în România, pe ce punct se gãseşte 
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lagãr, a ofiţerilor germani faţã de colonelul dezertor, însã, demonstrându-le 
adevãratul scop al misiunii:88 ,,[…] M-am înscris şi eu în lista cu mulţimea de ofiţeri, dar a 
doua zi discutând cu prietenul Trifu şi meditând mai adânc asupra acestor propuneri am ajuns la 
convingerea cã în toatã chestiunea aceasta nu poate fi ceva limpede […] Dupã ascultarea primelor 
douã conferinţe n-am putut observa altceva decât o foarte mare gentileţe faţã de Sturdza, de cãtre 
ofiţerii comandaturii germane, care asistau şi ei la conferinţe. Dupã conferinţã, colonelul Sturdza 
în tovãrãşia ofiţerilor germani, pleca din lagãr, probabil în oraş, de dormit nu dormea cu noi în 
lagãr”.89 Puţinii ofiţeri şi soldaţi recrutaţi, au fost expediaţi în teritoriul românesc 
ocupat de trupele germane şi repartizaţi ca administratori ai unor moşii sau în 
administraţia localã, fiind obligaţi sã semneze o declaraţie, în doisprezece puncte, 
prin care se obligau sã nu pãrãseascã teritoriul ocupat, sã nu mai lupte împotriva 
Puterilor Centrale, sã nu comploteze împotriva ,,intereselor germane”, sã nu se implice 
în viaţa politicã, sã nu încerce sã facã acte de propagandã sau spionaj etc.90 

În primãvara anului 1918, dupã glorioasele lupte purtate de armata 
românã, reorganizatã cu sprijinul misiunii franceze conduse de generalul Henri 
Berthelot, 91  pe fondul defecţiunii ruseşti (prin înlãturarea regimului ţarist în 
februarie 1917, preluarea puterii de cãtre bolşevici, încheierea tratatului de la Brest-
Litovsk şi izbucnirea rãzboiului civil),92 România a fost obligatã sã încheie pacea cu 
Puterile Centrale (iniţial, o pace preliminarã, în luna martie a anului 1918, semnatã 
la Buftea, urmatã de o pace ,,definitivã” în luna mai, la Bucureşti).93  

Pe lângã amputãrile teritoriale prevãzute de tratatul de pace, pe lângã 
subordonarea economicã şi politicã a ţãrii, pe lângã demobilizarea armatei, 94 

                                                                                                                                                    
dezvoltarea sa acum, care este primejdia etnicã cãtre care trebuie sã ne îndreptãm luarea noastrã 
aminte?”, ,,Care sunt cauzele democratizãrii titlului de învãţãtor, cum o vom duce la înãlţarea lui?”, 
,,Care a fost scopul şi rezultatul activitãţii clerului de pânã acum”, ,,Care sunt cerinţele pentru viitor 
din punct de vedere al educaţiei sufletului, caracterelor naţiunii întregi?”, ,,Care va fi probabil dupã 
rãzboi starea de spirit, starea materialã a poporului, a populaţiunii noastre şi care vor fi, prin urmare, 
tendinţele noastre de cetãţeni români?”, ,,Dezrobitu-sa poporul român şi în ce limitã? Care ar fi 
programul dezrobirii viitoare? Ce însemneazã dezrobire, libertate şi anarhie?” (a se vedea: Ibidem, pp. 
71-73). 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 Pia Alimãneştianu, Însemnãri din timpul ocupaţiei germane, pp. 114-115. 
91 Ion Cupşa, Mãrãşti, Mãrãşeşti, Oituz, Bucureşti, Editura Militarã, 1967; Florian Ţucã, Triunghiul de 
foc: Mãrãşti, Mãrãşeşti, Oituz, Bucureşti, Editura Sylvi, 1997. 
92 Lucian Boia, Tragedia Germaniei (1914-1945), Bucureşti, Editura Humanitas, 2010, p. 85; André 
Liebich, De pe celãlalt ţãrm: social-democraţia rusã dupã 1921, traducere din englezã de Bicskei Hedwig, 
Mihaela Herbel, Irina Pop, Claudiu Ţabrea, Cluj-Napoca, CA Publishing, 2009, pp. 70-86. 
93  Lucian Boia, Primul Rãzboi Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretãri, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2014, p. 77. 
94 Glenn E. Torrey, România în Primul Rãzboi Mondial, p. 302, 310-311. 
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Puterile Centrale au procedat şi la eliberarea prizonierilor de rãzboi. 95  Fireşte, 
aceastã iniţiativã trebuie pusã atât pe seama încheierii pãcii şi ieşirii României din 
rãzboi, cât şi pe seama puternicei crize alimentare cu care se confrunta mai ales 
populaţia Germaniei, întreţinerea prizonierilor de rãzboi presupunând eforturi 
considerabile. 

Momentul anunţãrii repatrierii a fost descris de Ilie Stricatu ca un moment 
de uşurare, de eliberare, greu de înţeles, care l-a fãcut sã uite şi sã treacã peste faptul 
cã era suferind: ,,[…] Cu toate acestea, la anunţarea cã în ţarã s-a fãcut pacea separatã şi cã 
în seara aceleiaşi zile vom fi repatriaţi, cu toatã febra şi slãbiciunea, am sãrit din pat, mi-am 
strâns toate obiectele, castron, tacâmuri, cãmaşã, batistele şi mantaua. Câtã uşurare! O bucurie pe 
care nu o puteam înţelege încã. Este vis, este realitate? Mergem în ţarã? Ştirea aceasta, rãspânditã 
în lagãr în mod atât de fulgerãtor, mi-a dat noi puteri de viaţã. Temperatura mea cãzuse brusc. 
Cuvintele de ,,repatriere” şi ideea de libertate au şters din sufletul meu şi din trupul meu toate 
cutele suferinţelor. Eram sãnãtos, eram fericit”.96  

Întremat şi însufleţit, în compania tovarãşilor de suferinţã, ,,[…] îmbãtrâniţi, 
stafidiţi la faţã, cu îmbrãcãmintea zdrenţoasã, cu mantalele zbârcite, pe alocuri arse şi coapte de 
etuve, cu degetele picioarelor ieşite prin încãlţãminte”,97  Ilie Stricatu, cu trenul din gara 
Breesen, a pornit spre casã, fãrã a uita sã consemneze ororile rãzboiului întâlnite în 
gãrile şi staţiile tranzitate: ,,[…] În gara Budapestei, soldaţii italieni prizonieri lucrau la 
terasamentul liniilor de cale feratã. Aceşti prizonieri, debilitaţi, cu feţe supte cu privirile strânse, cu 
mişcãri domoale, abia ridicau târnãcoapele pe care le lãsau sã cadã fãrã sã se împlânte […] Între 
santinelele care îi supravegheau erau şi români din armata austro-ungarã. Nici aceştia nu se 
deosebeau mult de italieni […] Resursele financiare şi alimentele se vede s-au terminat şi în 
Ungaria şi în Germania era acum sãrãcie”.98 

La Turnu-Severin a aflat cã trenul care transporta convoiul foştilor 
prizonieri va merge în Moldova, cu oprire în Bucureşti pentru ca cei a cãror familii 
au rãmas în teritoriul ocupat sã se poatã întoarce la acestea. 99  Însã, în gara 
Bucureşti, aceştia nu au primit permisiunea de a coborî din vagoane.100 Drumul 
prin Câmpia Olteniei este marcat de spectrul ocupaţiei inamice, de imaginea 
terenurilor agricole neîngrijite, de imaginea unei populaţii sãrãcite şi resemnate: 
,,[…] Ţarinile nelucrate, terenuri nearate, porumburi neprãşite se vedeau în orice direcţie priveai, 
pe cãile de hotar rele şi neîntreţinute, ici colea se vedea rar de tot câte o cãruţã ori câte un car, trase 
de nişte animale atât de slabe, încât îţi fãcea impresia cã ele se reazemã de ulube şi de oiştea 

                                                           
95 Sabina Cantacuzino, Din viaţa familiei Ion C. Brãtianu (1914-1919). Cu un adaos de însemnãri (1870-
1941), ediţia a III-a revãzutã, note, indici şi ediţie îngrijitã de Elisabeta Simion, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2014, p. 212. 
96 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 75. 
97 Ibidem, p. 76. 
98 Ibidem, pp. 78-79. 
99 Ibidem, p. 81. 
100 Ibidem, p. 82. 
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carului. Feţele oamenilor erau posomorâte, înspãimântate, negre şi arse de soare, trişti şi resemnaţi 
mergeau tãcuţi sau îşi lucrau glia cu sape de lemn, râcâind pãmântul, cu prãjini, rãmas în 
paraginã. Armata de ocupaţie le-au luat animalele bune de lucru, plugurile, sapele, cãruţele şi 
carele”.101 

Din gara Mãrãşeşti, în ,,partea româneascã”, Ilie Stricatu a pãşit spre libertate, 
moment care, conform mãrturiei acestuia, a pus capãt comunitãţii, solidaritãţii 
prizonierilor de rãzboi: ,,[…] Prietenii pe care i-am avut, au plecat fiecare la rosturile lor. 
Omul în libertate nu mai este aşa de bun la suflet. Cei ce sunt în suferinţe se înţeleg mai uşor, pe 
când cei care sunt în libertate, nu pot înţelege pe cei ce sunt încã în suferinţã. Libertatea trezeşte în 
sufletele oamenilor dorinţe care nu se pot mãrturisi şi interese care trebuiesc soluţionate fãrã ca sã 
ştie stânga ce face dreapta. În lagãr toţi eram prieteni, ne ajutam cu un ban, cu o ţigarã. Aici în 
libertate ne separãm, fiecare dupã interesele lui”.102 

În libertate, la îndemnul camaradului Paul Trifu, originar din Piatra Neamţ, 
Ilie Stricatu şi-a petrecut o perioadã în casa acestuia, pânã la aflarea veştii cã 
Regimentul 57 Infanterie este concentrat la Târgu Frumos.103 

Întors la regiment, Ilie Stricatu a constatat, cu multã indignare şi revoltã, cã 
pe lângã Ministerul de Rãzboi se aflau ataşaţi ofiţeri germani şi austro-ungari, care 
aveau misiunea supravegherii acestuia.104 Astfel, se naşte ideea continuãrii luptei 
pânã la sfârşit şi plecãrii în Franţa, alãturi de alţi camarazi, pentru a se înrola în 
rândurile legiunii române.105 A reuşit sã obţinã un ,,paşaport pentru studii în America”, 
cãlãtoria spre Franţa urmând sã se desfãşoare prin Rusia, cu itinerariul: 
Vladivostok, Japonia, Hong Kong, Oceanul Indian, Marea Roşie, Cairo, Marea 
Mediteranã, Corsica.106  

Însã, în aşteptarea momentului prielnic, s-a produs inevitabilul, prãbuşirea 
fronturilor,107 şi intrarea României în rãzboi: ,,[…] În Bulgaria, la Sofia, era anarhie. 
Sârbii înaintau victorioşi gonind pe bulgari spre ,,Strumiţa”, în Ungaria Tisza Pista era zãpãcit. 
Wilhelm al II-lea solicitã pacea prin Wilson. Ceho-slovacii aveau guvernul lor, iar sârbii în 
timpul acesta au ajuns la Dunãre. Bucovina proclamase şi ea unirea cu ţara mamã. Trupele 
franceze trecuserã Dunãrea în România pe la Zimnicea, iar germanii se retrãgeau din ţarã în 

                                                           
101 Ibidem. 
102 Ibidem, pp. 84-85. 
103 Ibidem, pp. 85-88. 
104 Ibidem, p. 90. 
105 Ibidem, pp. 90-91; despre Legiunea Românã din Franţa, a se vedea: Vasile Dudaş, Voluntarii Marii 
Uniri, Timişoara, Editura Augusta, 1996, pp. 147-179; Idem, Legiunea Românã din Franţa (1918-1919): 
pagini de istorie militarã şi diplomaticã, Timişoara, Editura Mirton, 1996. 
106 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 92. 
107 Pentru mai multe detalii, a se vedea: Constantin I. Stan, ,,Prãbuşirea militarã a Puterilor Centrale 
în Balcani la sfârşitul anului 1918”, în volumul Primul Rãzboi Mondial. Perspectivã istoricã şi istoriograficã, 
coordonat de Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tãmaş, Cluj-Napoca, Centrul de 
Studii Transilvane/Presa Universitarã Clujeanã, 2015, pp. 305-321. 
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panicã, lãsând depozitele cu pradã. România face mobilizare nouã”.108  Reîncorporat, Ilie 
Stricatu a fost trimis, împreunã cu unitatea sa, în Basarabia, unde, pe malul 
Nistrului, la Peribicãuţi, trebuia sã organizeze poziţiile fortificate.109 

În compensaţie pentru pierderile teritoriale suferite,110 la 27 martie 1918, 
prin decizia Sfatului Ţãrii de la Chişinãu, România şi-a alipit Basarabia. Profitând 
de prevederile aşa-numitului ,,decret al naţionalitãţilor”, lansat de Lenin la sfârşitul 
anului 1917, prin care provinciile fostului Imperiu Ţarist se puteau separa de Rusia, 
Basarabia, organizatã ca o Republicã Democraticã Moldoveneascã, la 24 ianuarie 
1918, şi-a proclamat independenţa, 111  iar câteva luni mai târziu, la 27 martie, 
alipirea la România.112 Paralel, pe fondul problemelor cauzate de trupele ruseşti 
dezorganizate, Sfatul Ţãrii a solicitat guvernului de la Iaşi trimiterea armatei, pentru 
pacificarea provinciei. Dupã cum afirma istoricul Glenn E. Torrey, ocuparea 
Basarabiei a fost fãcutã relativ uşor, însã, stãpânirea ei nu era deloc un lucru lejer, 
administraţia acesteia fiind încredinţatã unui guvernator militar.113 

Pe fondul acesta, unitatea din care fãcea parte Ilie Stricatu a fost trimisã în 
Basarabia pentru a fortifica, cu ajutorul populaţiei civile, malul Nistrului, acţiune 
consemnatã de memorialist: ,,[…] Pe malul Nistrului mai ridicat decât cel dinspre Rusia, 
pionierii noştri trasau defrişarea pãdurilor şi sãpau la fortificaţii, cu ajutorul populaţiei. Zilnic, de 
dimineaţa pânã seara, uneltele şi braţele desfundau pãmântul pe întindere de kilometri. În fiecare 
dimineaţã, înainte de rãsãritul soarelui, în coloanã lungã, lucrãtori, lucrãtoare, încadraţi de 
soldaţi, plecau din sat în cântece, spre malul Nistrului la lucrãrile de fortificaţie”. 114  În 
Basarabia, Ilie Stricatu a rãmas pânã la 1 decembrie 1918, când a primit primul sãu 
concediu, de care a profitat, întorcându-se în Transilvania, de acum parte 
componentã a României, pentru a-şi vizita familia.115 

Drumul spre casã l-a fãcut în compania unor camarazi, ,,Bocan, cu cãpitanul 
Peneş şi locotenentul Sava”, rememorând ,,înfrângerile suferite”, ,,biruinţele câştigate” şi 
ticluind planuri de viitor, într-o Românie liberã şi unitã. În tren a aflat primele 
informaţii legate de aşa-numita revoluţie din Transilvania, de înlãturarea vechilor 

                                                           
108 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 92. 
109 Ibidem, p. 93. 
110 Lucian Boia, ,,Germanofilii”. Elita intelectualã româneascã în anii Primului Rãzboi Mondial, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2010, p. 50. 
111 Valeriu Popovschi, ,,Sfatul Ţãrii şi formarea Republicii Democratice Moldoveneşti”, în Revista de 
Istorie a Moldovei, numãr 3-4, 1997, pp. 13-18; Idem, ,,Declaraţia Sfatului Ţãrii de la 24 ianuarie 1918 şi 
proclamarea independenţei Republicii Democratice Moldoveneşti”, în Destin Românesc, an VIII, 
numãr 2, 2001, pp. 103-112. 
112 Alexandru Chiriac, ,,Însemnãtatea actului de la 27 martie 1918 de la Chişinãu, pentru unirea 
Basarabiei cu România”, în Academica, an IX, numãr 1-2, 1998, pp. 8-9. 
113 Glenn E. Torrey, România în Primul Rãzboi Mondial, pp. 297-300. 
114 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 93. 
115 Ibidem, p. 97. 
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autoritãţi austro-ungare, de înfiinţarea şi organizarea consiliilor şi gãrzilor naţionale 
româneşti. Din gara Sibiu, i s-au alãturat preotul Sebastian Stanca şi Nicolae 
Sãliştean, originari tot din Sebeş.116  

Momentul revederii familiei a fost unul emoţionant, umbrit, însã, de vestea 
cã unul dintre fraţii sãi, Simion, a cãzut pe front:117 ,,[…] Familia mã întâmpinã cu 
îmbrãţişãri în lacrimi de bucurie, iar bãtrânul meu tatã, sãrutându-mã, m-a întâmpinat cu 
cuvintele din Biblie: ,,Pierdut ai fost şi te-ai aflat, mort ai fost şi ai înviat”, fratele tãu Simion este 
mort şi îngropat în cimitirul din Lintz, vino întru bucuria noastrã!”.118 

Sfârşitul anului 1918 a marcat începutul unei etape noi în istoria 
Transilvaniei, în general şi a oraşului Sebeş, în particular, prãbuşirea fronturilor şi 
destrãmarea monarhiei austro-ungare favorizând naşterea organismelor naţionale 
care au pregãtit actul unirii: Consiliul Naţional Român Central, consiliile şi gãrzile 
naţionale comitatense şi locale.119 În cazul oraşului Sebeş, aceste organisme au fost 
înfiinţate la începutul lunii noiembrie a anului 1918, urmând îndeaproape indicaţiile 
formulate de Consiliul Naţional Român Central de la Arad.120 De-a lungul întregii 
lor activitãţi, atât Consiliul Naţional Român din Sebeş, cât şi Garda Naţionalã 
Românã din Sebeş, s-au ocupat de gestionarea problemelor administrative ale 
oraşului, de asigurarea ordinii şi liniştii publice, de dezarmarea unitãţilor armatei 
germane aflatã în retragere, precum şi de pregãtirea populaţiei în vederea 
participãrii la Marea Adunare Naţionalã de la Alba-Iulia (este cunoscut faptul cã 
Sebeşul a dat cel mai mare numãr de adeziuni din întreaga Transilvanie: peste 
2400),121 fãcând dovada faptului cã şi românii au capacitatea de a se organiza şi 
autoguverna.122 

                                                           
116 Ibidem, p. 102. 
117 Conform mãrturiilor domnului doctor Florin Tudorescu, Simion Stricatu a cãzut în anul 1918, pe 
frontul din Italia, fiind înmormântat în cimitirul oraşului Linz din Austria. 
118 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 103. 
119 Nicolae Bocşan, ,,Rolul consiliilor naţionale”, în Steaua. Revistã a Uniunii Scriitorilor, an XXXVI, 
numãr 12, 1985, p. 7; Idem, Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat, Cluj-Napoca, Presa 
Universitarã Clujeanã, 1997, p. 232. 
120 Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale (în continuare S. J. A. A. N.), Fond Consiliul 
Naţional Român Alba-Iulia, numãr inventar 72, dosar 89, f. 1. 
121 Ion Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii, volum IX, 
Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1989, pp. 166-180. 
122 Pentru mai multe detalii referitoare la activitatea organismelor naţionale constituite la Sebeş în 
toamna anului 1918, a se vedea: S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Sebeş, numãr inventar 
1668; Mihai-Octavian Groza, ,,Sebeşul şi Marea Unire. Aspecte privind activitatea Consiliului 
Naţional Român din Sebeş (3 noiembrie 1918-13 februarie 1919)”, în volumul Sebeş-istorie şi tradiţii 
locale, coordonat de Ionuţ Costea, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 126-155; Idem, 
,,Activitatea Consiliului Naţional Român din Sebeş şi contribuţia sebeşenilor la Marea Unire 
(noiembrie 1918-februarie 1919)”, în volumul Sebeş, timp regãsit. Lucrãrile Conferinţei ,,100 de ani de la 
declanşarea Primului Rãzboi Mondial. Contribuţia sebeşenilor la rãzboi şi Marea Unire” (5 decembrie 2014), 
coordonat de Rodica Groza, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 139-174. 
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Deşi nu a luat parte, efectiv, la evenimentele din toamna anului 1918, pe 
baza informaţiilor colectate de la rude, apropiaţi şi prieteni, Ilie Stricatu 
consemneazã, în memoriile sale, şi aceste momente. Conform acestuia, în Sebeş, 
revoluţia a fost începutã de soldaţii demobilizaţi care, alãturi de locuitorii oraşului, 
în timpul manifestaţiilor, au numit primul primar român, în persoana avocatului 
Lionel Blaga şi au pus bazele Consiliului şi Gãrzii Naţionale Române din Sebeş.123 
Cu multã atenţie şi precizie este consemnat un episod care a produs agitaţie în 
oraş, confirmat şi de documentele de arhivã, referitor la dezarmarea, de cãtre 
populaţie, a unui tren militar german staţionat în gara oraşului: ,,[…] Trupele germane 
erau încã tot în retragere cu trenurile prin gara Sebeş. Un grup mai puternic de civili, fãrã ordinul 
gãrzii naţionale, a voit sã dezarmeze un tren militar ce staţiona în garã. Doi dintre civili, 
Dumitru Muntean şi Nicolae Suciu, care s-au apropiat de tren ameninţând au fost împuşcaţi de 
germani din tren; Nicolae Suciu a murit pe loc, iar Munteanu a fost rãnit la picior. Mulţimea s-a 
înfuriat. Comandantul gãrzii naţionale, d[octo]rul Tecãu sosind în garã, ia imediat contact cu 
ofiţerii germani, îi someazã sã dezarmeze, dar este deţinut. Gloata populaţiei s-a înşiruit, pe linia 
feratã, înaintea trenului, desfãcând şinele de cale feratã şi distrugând terasamentul. De teama 
ameninţãrilor mulţimii, germanii au eliberat pe d[octo]rul Tecãu. Germanii, coborându-se din 
tren, cu echipele lor reparau calea feratã stricatã şi prin flanc câte unul însoţeau trenul pânã la 
ieşirea lui din hotarul Sebeşului”.124 

În mod eronat, în mãrturiile celor care l-au cunoscut, Ilie Stricatu a fost 
prezentat drept cel care a condus delegaţia românã la Marea Adunare Naţionalã de 
la Alba-Iulia,125 lucru infirmat chiar de însemnãrile sale (în care precizeazã faptul cã 
a revenit la Sebeş dupã momentul 1 decembrie 1918). Delegaţia româneascã a fost 
condusã de cãtre primarul oraşului, Lionel Blaga, precum şi de cãtre preoţii Sergiu 
Medean (ortodox) şi Ioan Simu (greco-catolic).126 

Înainte de a se încheia perioada de concediu, Ilie Stricatu a fost convocat la 
unitate, pe care urma sã o întâlneascã la Cernãuţi, iar de acolo sã o însoţeascã la 
Lugoj.127 Aici, unitatea a fost cantonatã în jurul comunei Lugojel, pe parcursul a 
trei luni desfãşurând operaţiuni ,,de vâslit şi de facerea şi desfacerea podului de pontoane”. 
La sfârşitul acestei perioade, unitatea a primit, din nou, ordin de plecare în 
Basarabia, de aceastã datã fiind cantonatã în oraşul Bãlţi.128 La scurt timp, Ilie 
Stricatu s-a întors la Bucureşti, la Centrul de Instrucţie a Geniului, unde a fost 
avansat la gradul de cãpitan, iar cu aprobarea Ministerului de Rãzboi a fost 

                                                           
123 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, pp. 109-111. 
124 Ibidem, p. 112. 
125 George Limbeanu, Strãfulgerãri, pp. 178-179. 
126  Dumitru-Nicolae Moga, Eugen Moldovan, ,,Sebeşul şi Marea Unire”, în Îndrumãtor Pastoral, 
volum XXII, Alba-Iulia, Editura Reîntregirea, 2008, p. 173; Nicolae Dãnilã, ,,Şi Sebeşul a fãcut 
Unirea!”, în Ibidem, p. 545. 
127 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 116. 
128 Ibidem, p. 117. 
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demobilizat,129 moment care a pus capãt experienţei belice, un episod care i-a 
marcat întreaga viaţã, dovadã receptarea în memoria celor care  l-au cunoscut 
direct.  

Nu puteam încheia acest demers restitutiv, fãrã a menţiona şi faptul cã 
întreaga experienţã belicã a cãpitanului Ilie Stricatu se intersecteazã cu cea a Rafilei 
(Firuca) Sãliştean, care avea sã îi devinã soţie, originarã tot din Sebeş, figurã în jurul 
cãreia, de-a lungul anilor, s-au ţesut o mulţime de anecdote şi de legende. Încã din 
anii copilãriei şi adolescenţei, Ilie Stricatu a manifestat o afecţiune faţã de vecina sa, 
fiica familiei Sãliştean, izbucnirea rãzboiului, depãrtarea accentuând acest 
sentiment.130 

Încorporarea tânãrului Ilie Stricatu, plecarea acestuia pe front, precum şi 
plecarea Firucãi la Bucureşti, pentru a urma cursurile Institutului Surorilor de 
Caritate ,,Regina Elisabeta”, i-a despãrţit, legãtura lor sufleteascã dãinuind, deşi s-au 
revãzut doar pentru o scurtã perioadã de timp, la începutul anului 1915: ,,[…] 
Legãturile noastre sufleteşti nu s-au rupt, însã din cauza împrejurãrilor şi a evenimentelor, nu ne-
am mai întâlnit pânã dupã rãzboi”.131 Imaginea Firucãi l-a urmãrit permanent, mai ales 
în perioada de grea încercare, de suferinţã, speranţa revederii ajutându-l sã treacã 
mai uşor peste acestea. Pe întreg parcursul rãzboiului, ambii au pus dragostea de 
ţarã şi neam mai presus de orice, şi şi-au fãcut datoria: Ilie pe front, iar Firuca în 
spatele acestuia, ca sorã medicalã, iniţial la Spitalul Central din Bucureşti, iar mai 
apoi la cel din Corabia.132  

Momentul revederii s-a consumat în decembrie 1918, pe strãzile 
Bucureştilor, fiind consemnat de memorialist: ,,[…] Emoţionat mi-am pierdut aproape 
tot echilibrul sufletesc, nu puteam sã zic un cuvânt. Priveam în faţa saniei ca un comandant, 
salutând militãreşte. Nu ştiu dacã i-am sãrutat mâna, dar primele cuvinte ale ei le-am auzit: 
,,Ai îmbãtrânit Ilie!”. Ea era tot frumoasã, mai frumoasã mi s-a pãrut. Rãspunsul meu a fost 
spontan: ,,Timpul pe toţi ne îmbãtrâneşte!”. Cum ţi se pare cã sunt, îmi zice? ,,Eşti schimbatã, 
eşti tot aşa de îmbãtrânitã ca şi mine”. Un râs plãcut îi deschide buzele care lãsau sã se vadã 
douã şiruri de dinţi sãnãtoşi, albi ca spuma laptelui”.133 

Încã de la începuturi, familia Stricatu nu a privit cu ochii buni aceastã relaţie, 
Firuca fiind consideratã o persoanã mult prea libertinã, superficialã, în antitezã totalã 
cu firea serioasã şi responsabilã a lui Ilie, la toate acestea adãugându-se şi activitatea 
sa de ,,gestionarã” a unei case de toleranţã din Sebeş.134 Cu toate acestea, ,,[…] dupã 
ce spiritele s-au mai aşezat, când şi unii alţii ai familiei au revenit la sentimente mai bune”, cei doi 

                                                           
129 Ibidem, p. 126. 
130 Relatare doctor Nicolae Tudorescu, Braşov, 18.IV.2017. 
131 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 44. 
132 Ibidem, p. 100. 
133 Ibidem, pp. 98-99. 
134 Relatare doctor Nicolae Tudorescu, Braşov, 18.IV.2017. 
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şi-au oficializat relaţia, prin cãsãtorie, în anul 1922, fiind binecuvântaţi de ,,pãrintele 
Popian” de la Biserica Precupeţii Vechi din Bucureşti (astãzi Biserica ,,Tuturor 
Sfinţilor”).135 Împreunã, s-au stabilit, pentru o scurtã perioadã de timp, la Hunedoara, 
cu aceasta începând un alt capitol din viaţa familiei Ilie şi Firuca Stricatu: ,,[…] Şi 
povestea continuã… ,,Mã iubeşti Ilie?”. ,,Te iubesc Firuco!”… şi am simţit cã o nouã lume, mai 
fãrã de griji, mai liniştitã, mai frumoasã, ne învãluie, apoi într-o zi am intrat iarãşi pe cãrãrile 
spinoase ale lumii cu noi planuri, cu noi dorinţe, deschizându-se o luptã nouã”.136 

Constatãm, aşadar, pe baza celor prezentate mai sus, faptul cã însemnãrile 
cãpitanului Ilie Stricatu, iniţial pãstrate în manuscris, apoi publicate, în anul 1940, 
constituie o sursã importantã, fundamentalã am putea spune, privitoare la 
participarea şi implicarea locuitorilor oraşului Sebeş în Marele Rãzboi. Reprezentãrile, 
trãirile, experienţele memorialistului ne schiţeazã o parte a zdruncinãrilor, a haosului 
şi a patimilor generate de izbucnirea Primului Rãzboi Mondial, un conflict pentru 
care omenirea nu era pregãtitã din punct de vedere moral.  

Însemnãrile cãpitanului Ilie Stricatu ne prezintã un capitol de istorie trãitã, 
bogat în informaţii privind atât elementele de naturã militarã, cât mai ales elementele 
de viaţã cotidianã pe front, de spiritualitate, de trãirile şi emoţiile acestuia, îmbinate 
într-un mod armonios şi redate într-un stil plãcut, accesibil, chiar literar pe alocuri, 
toate aceste detalii reflectând o personalitate complexã, a cãrui biografie se cere a fi 
redescoperitã şi valorificatã. 

Dat fiind faptul cã în ultimul deceniu istoriografia româneascã a înregistrat o 
serie de iniţiative privind recuperarea memoriei colective a românilor transilvãneni 
participanţi la Marelui Rãzboi,137 care vor culmina cu anul 2018, când vom celebra 
centenarul Marii Uniri, considerãm cã recuperarea şi prezentarea memoriilor 
cãpitanului Ilie Stricatu este mai mult decât binevenitã atât pentru comunitatea 
localã, cât şi pentru întreaga naţie, în speranţa cã aceasta va fi completatã cu noi 
informaţii documentare.  
 

                                                           
135 Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului, p. 126. 
136 Ibidem, p. 127. 
137 Pe lângã colecţia iniţiatã de istoricii Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Mihaela Bedecean, a se vedea: 
Virgil Curta, Growing with the War. A Romanian Volunteer on the Austrian-Italian Front (1915-1917), 
traducere, introducere şi note de Florin Curta, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006; Árpád Czira, 
Cãlãtorie în jurul lumii (1914-1916), ediţie îngrijitã şi comentatã de Viorel Ciubotã, Satu Mare, Editura 
Muzeului Sãtmãrean, 2007; Mihai Dan, Istoria ce am petrecut în crâncenul rãzboi, ediţie îngrijitã de Viorel 
Ciubotã, Ion M. Botoş, Satu Mare, Editura Muzeului Sãtmãrean, 2008; Ionel Floaşiu, Mãrturii, ediţie 
îngrijitã şi prefaţatã de Petre Pop, Cluj-Napoca, Casa de Editurã Paradigma, 2008; Elie Bufnea, 
Cruciaţi, tirani şi bandiţi, volum I, În Rusia sovietelor, Baia Mare, Editura Marist, 2008; Elie Bufnea, 
Cruciaţi, tirani şi bandiţi, volum II, În Siberia lui Kolceak, Baia Mare, Editura Marist, 2008; Simion Ghişa, 
Luptele românilor cu bolşevicii în Siberia (1918-1920), Baia Mare, Editura Marist, 2009; Petre Ugliş 
Delapecica, Jurnal de rãzboi din anii 1914-1919, ediţie îngrijitã de Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean, 
Marius Cristea, Tudor Roşu, Alba-Iulia, Editura Altip, 2015. 
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A Lesser Known Transylvanian Memorialist of the 

First World War: Captain Ilie Stricatu 
 

(Abstract) 
 

Remarkable personality of the town of Sebeş, coming from a family of rich peasants, Ilie 
Stricatu was one of those characters that have identified themselves with the native town, playing an 
important role both as a teacher and a scholar as well as a mayor (during the period 1927-1930 and 
1932-1938). Living the experience of the Great War, he provided us with a legacy consisting of 
memoirs of an exceptional value, totally unknown till our days (Pe cãrãrile destinului. Romanul unei vieţi 
trãite/On the paths of the destiny. The novel of a lived life, published in the year 1940) which completed the 
well-known notes belonging to the philosopher Lucian Blaga, the scholar-priest Sebastian Stanca 
and to the lieutenant-collonel Ioan Guţia, coming from Sebeş. Our study presents the internal 
conflicts of a young soldier of the Austro-Hungarian army, who has recently graduated from the 
Pedagogical Institute from Sibiu and who is forced to fight for a foreign cause. In addition to this, 
the study outlines his struggle to cross the Carpathian Mountains and to join his co-nationals from 
the Romanian Kingdom, his enrollment as a volunteer in the Romanian army, the experience of the 
Transylvanian campaign from the autumn of the year 1916, the experience as a prisoner, the contact 
with the camps of prisoners and also the moment of returning home and of meeting again his 
family. The complete war experience of captain Ilie Stricatu can be compared to Rafila (Firuca) 
Sãliştean’s experience, his future wife, originary from Sebeş, who has participated in the war as a 
medical nurse. The notes of captain Ilie Stricatu, conserved initially in a hand-written form, then 
published in the year 1940 represent an important source, we could even say foundamental for the 
involvement and the participation of the Romanians from Sebeş in the Great War. The 
representations, the emotions, the experiences of the author outline a part of the internal conflicts, 
of the chaos and of the passions generated by the outburst of the First World War, a conflict for 
which the humanity has not been prepared yet. 

Keywords: First World War, Transylvania, Romania, Sebeş, memoirs, war experience. 
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DOUÃ PERSPECTIVE INEDITE ASUPRA PRIMULUI RÃZBOI 
MONDIAL: JURNALUL LUI GUSTAV ZIKELI ŞI ÎNSEMNÃRILE 

LUI VASILE MÃGHERUŞAN 
 

Iuliu-Marius Morariu 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 
Despre modul în care s-au raportat oamenii din judeţul Bistriţa-Nãsãud la 

Primul Rãzboi Mondial s-a mai scris şi cu alte ocazii, valorificându-se documente 
sau analizându-se anumite aspecte interesante.1 Cu toate acestea, au rãmas încã 
multe lucruri interesante ce ar putea fi prezentate şi analizate în cadrul unor 
cercetãri serioase. Un segment insuficient exploatat încã îl reprezintã 
memorialistica dedicatã conflagraţiei. Publicarea, de curând, la editurile clujene 
Mega şi Argonaut, prin grija istoricilor Ion Cârja, Lorand Madly, Dan Prahase şi 
Dan Lucian Vaida, a colecţiei fotografice şi a însemnãrilor aparţinând lui Albert 
Porkolab,2 a dat startul unei acţiuni de recuperare a memoriei, şi în acelaşi timp, a 
redescoperirii memorialisticii nãsãudene şi a valenţelor ei. Pe aceastã direcţie îşi 

                                                           
1 Iatã câteva dintre cele mai importante titluri: Florin Vlaşin, Dorin Dologa, ,,Locuitori din Nãsãud 
participanţi la Primul Rãzboi Mondial”, în Arhiva Someşanã, seria a III-a, XIII, 2014, pp. 99-115; 
Dorin Dologa, ,,Locuitori din Romuli participanţi la Primul Rãzboi Mondial”, în Arhiva Someşanã, 
seria a III-a, XIV, 2015, pp. 87-93; Dorin Dologa, ,,Locuitori din Salva participanţi la Primul Rãzboi 
Mondial”, în Arhiva Someşanã, seria a III-a, XIV, 2015, pp. 97-107; Dorin Dologa, ,,Locuitori din 
Mocod participanţi la Primul Rãzboi Mondial”, în Arhiva Someşanã, seria a III-a, XV, 2016, pp. 99-
108; Florin Vlaşin, ,,Locuitori din Coşbuc participanţi la Primul Rãzboi Mondial”, în Arhiva 
Someşanã, seria a III-a, XIV, 2015, pp. 109-116; Florin Vlaşin, ,,Locuitori din Runcu Salvei 
participanţi la Primul Rãzboi Mondial”, în Arhiva Someşanã, seria a III-a, XIV, 2015, pp. 109-116; 
Iuliu-Marius Morariu, ,,O mãrturie din Ţara Nãsãdului despre Primul Rãzboi Mondial: jurnalul 
colonelului Anchidim Şoldea”, în volumul Sebeş, timp regãsit... Lucrãrile Conferinţei ,,100 de ani de la 
declanşarea Primului Rãzboi Mondial. Contribuţia sebeşenilor la rãzboi şi Marea Unire” (5 decembrie 2014), 
coordonat de Rodica Groza, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 87-95; Iuliu-Marius Morariu, 
,,Urmãri ale Primului Rãzboi Mondial în localitatea Salva, judeţul Bistriţa-Nãsãud: orfani şi vãduve 
de rãzboi”, în Astra Salvensis, an II, numãr 4, 2014, pp. 81-84; Iuliu-Marius Morariu, ,,Imaginea 
Primului Rãzboi Mondial reflectatã în cântecele funebre din zona Nãsãudului”, în Astra Sabesiensis, 
numãr 2, 2016, pp. 47-54; Iuliu-Marius Morariu, ,,Imaginea Primului Rãzboi Mondial reflectatã în 
folclorul din zona Nãsãudului”, în volumul Administraţie româneascã arãdeanã. Studii şi comunicãri din 
Banat-Crişana, IX, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, ,,Vasile Goldiş” University Press, 
2014, pp. 587-594. 
2 Ion Cârja, Dan Lucian Vaida, Lorand L. Madly, Dan Prahase, Un ardelean în Marele Rãzboi: Albert 
Porkolab (1880-1920), Cluj-Napoca, Editura Mega/Editura Argonaut, 2017. 
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propune sã se înscrie şi cercetarea de faţã, al cãrei scop este acela de a aduce în 
atenţie şi de a analiza, comparativ, douã lucrãri ce pot fi subsumate acestui gen. 

Dacã despre cel dintâi dintre autori, Gustav Zikeli, avem date dintr-un 
medalion publicat în paginile revistei bistriţene ,,File de istorie”,3 ce trebuie, însã, 
analizat critic din pricina cutumelor vremii, varianta germanã a memoriilor lui fiind 
deja editatã,4 dar fiind uşor diferitã de cea româneascã, ce se pãstreazã la Serviciul 
Judeţean Bistriţa-Nãsãud al Arhivelor Naţionale, în format A4 dactilografiat, 5 
despre Vasile Mãgheruşan, ale cãrui însemnãri se gãsesc într-un mic carneţel din 
fondul ,,Anton Coşbuc”,6 nu avem nici cea mai micã informaţie biograficã. Poate 
tocmai de aceea, publicarea însemnãrilor lui în anexa acestui material, se impune ca 
o necesitate. 

Întrucât cele 100 de pagini ce conţin autobiografia lui Zikeli prezintã 
întregul sãu parcurs biografic, ne vom strãdui ca, în paginile acestei cercetãri, sã 
avem în vedere doar pasajele cuprinse între paginile 42 şi 70, care prezintã perioada 
ce ne intereseazã. Înainte de a face aceasta, se cuvine, însã, sã vedem cine a fost 
autorul lor, care a trãit între anii 1861-1952.7 Fiu al unor meşteşugari saşi din 
Bistriţa,8 şi-a propus sã devinã ceasornicar, însã, din pricina unor neînţelegeri cu cel 
care trebuia sã-l ajute sã se deprindã cu aceastã meserie, renunţã şi devine tipograf. 
Îşi va termina ucenicia în domeniu în anul 1894 şi va pleca în strãinãtate pentru 
perfecţionare, stabilindu-se la Berlin, unde va rãmâne pânã în anul 1905.9 Aici va 
studia, şi va intra în contact cu mişcarea socialistã, fapt ce va fi destul de intens 
exploatat de cãtre istoriografia localã în perioada comunistã. Dupã ce, ajutat de 
pãrinţi şi socri, va reuşi sã achiziţioneze, în anul 1912, o tipografie, va deveni şi 

                                                           
3 Mikael Kroner, ,,Gustav Zikeli, ziarist progresist, militant socialist şi antifascist”, în File de istorie, 
numãr IV, 1976, pp. 411-417. 
4 Zikeli Gustav, Bistritz zwischen 1880 und 1950: Erinnerungen e. Buchdruckers, München, Verlag Südosdt 
Kulturwek, 1989. Volumul reproduce documentul pãstrat la Serviciul Judeţean Bistriţa-Nãsãud al 
Arhivelor Naţionale (în continuare S. J. B. N. A. N.), Fond Zikeli Gustav, dosar 5/1951. Îi mulţumim 
pe aceastã cale domnului dr. Adrian Onofreiu, care ne-a semnalat existenţa lui. 
5 Ibidem, Fond Gustav Zikeli (1876-1925), mss. 
6 Ibidem, Fond Anton Coşbuc, dosar 274, f. 8-13. 
7 Mikael Kroner, ,,Gustav Zikeli, ziarist progresist, militant socialist şi antifascist”, p. 411. 
8 ,,Gustav Zikeli se trage dintr-o familie de meseriaşi bistriţeni: tatãl era cizmar, iar bunicii cuţitar, respectiv dogar. 
Tatãl lui Zikeli a fost ultimul staroste al breslei cizmarilor, pãstrând, dupã desfiinţarea breslei cizmarilor, lada şi 
statutele. Pãrinţii lui Gustav Zikeli se mai ocupau şi cu îndeletniciri agricole, ţinând în acelaşi timp şi o micã 
dugheanã, în care se vindeau bãuturi şi mâncãruri”. A se vedea: Ibidem. Cf. http://cautare-
cj.arhivelenationale.ro/cautare-cj/detail.aspx?ID=70964, accesat la 12 Mai 2017. 
9 Mikael Kroner, ,,Gustav Zikeli, ziarist progresist, militant socialist şi antifascist”, p. 412. În vremea 
aceea, presa germanã din spaţiul bistriţean era destul de bine reprezentatã, fapt ce a stimulat parţial şi 
dezvoltarea celei româneşti. Pentru mai multe informaţii privitoare la istoria celei din urmã, a se 
vedea: Teodor Tanco Istoria presei româneşti a judeţului Bistriţa-Nãsãud de la origini pânã în 2004, Cluj-
Napoca, Societatea Culturalã ,,Lucian Blaga”, 2004. 
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editor de ziar, ,,Bistritzer Deustche Zeitung”, fiind într-un fel opera lui, dupã cum 
aratã cercetãtorii care s-au preocupat de acest subiect: ,,Dupã ce, în anul 1912, Zikeli 
îşi cumpãrase cu ajutorul pãrinţilor şi socrilor o tipografie, deveni proprietar independent. Deja 
dupã un an, scoate în tipografia sa primul numãr al ziarului ,,Bistritzer Deutsche Zeitung”, pe 
atunci organul generaţiei tinere de intelectuali bistriţeni. În acelaşi timp mai apãreau la Bistriţa în 
limba germanã ,,Bistritzer Wochenschrift” şi ,,Bistritzer Zeitung”, care reprezentau interesele 
oficialitãţilor”.10  

Debutul rãzboiului îl va gãsi, aşadar, în postura de gazetar. Statutul sãu şi 
calitãţile sale din acest domeniu se rãsfrâng şi asupra însemnãrilor sale. Om cu 
formaţie intelectualã, Zikeli descrie debutul rãzboiului prezentând contextul 
internaţional înainte de a vorbi despre propria lui recrutare: ,,Paşii diplomatici pe care 
i-a fãcut Austro-Ungaria în Serbia în problema uciderii perechii moştenitoare a tronului nu au 
dus la nici un rezultat. În spatele Serbiei stãtea Rusia, în spatele Austro-Ungariei stãtea Reich-ul 
german S-a ajuns la declarare de rãzboi între Austro-Ungaria şi Serbia şi la mobilizare 
generalã”.11 Apoi, vorbeşte despre recrutãri şi modul în care aveau loc acestea, dar şi 
despre faptul cã a reuşit sã se sustragã serviciului militar fiind declarat bolnav şi 
deci, inapt pentru front: ,,În ziua în care se adunau cei obligaţi sã facã serviciul militar, am 
avut foarte mult de lucru la tipografie şi abia spre searã m-am anunţat la locul de recrutare. Erau 
acolo încã opt-zece oameni. Atunci ne-a fost anunţat de cãtre comisia de recrutare cã puterea de 
rãzboi a regimentului 63 de infanterie a fost deja atinsã. Am fost amânaţi pânã la urmãtoarea 
încorporare. Aceasta a avut loc în anul urmãtor în Dees. Am mers acolo, am locuit la o 
cunoştinţã a soţiei mele, d[octo]r Goldschmidt, care era medic militar în Dees şi la cinã am fãcut 
cunoştinţã cu un alt medic militar. Acesta a recrutat în dimineaţa urmãtoare pe recruţii adunaţi şi 
m-a declarat inapt pentru serviciul militar. Ce l-a determinat sã facã acest lucru şi ce a scris pe 
lista recruţilor în dreptul numelui meu, nu îmi este cunoscut. Îmbucurãtor a fost pentru mine 
faptul cã în timpul Primului Rãzboi Mondial am fost lãsat în pace”.12 În acelaşi timp, însã, 
în paginile amplei documentaţii rãmase 13  coreleazã aspecte generale ale 
conflagraţiei, cu chestiuni privitoare la populaţia sãseascã din Bistriţa. Astfel, de 
exemplu, aratã cã: ,,Chiar la începutul rãzboiului, încã înainte de a începe luptele, a cãzut co-
fondatorul şi motorul principal al ,,Bistritzer Deutshcer Zeitung”, d[octo]r Ernst Dahinten, la 
graniţa sârbã, într-un avanpost, printr-un bine ţintit glonte”.14 

                                                           
10 Mikael Kroner, ,,Gustav Zikeli, ziarist progresist, militant socialist şi antifascist”, p. 413. Cf. 
Teodor Tanco, ,,Gustav Zikeli pornind de la social-democraţie”, în Virtus Romana Rediviva, volum 
III, ,,Rãdãcini adânci”, Bistriţa, Comitetul de Culturã şi Educaţie Socialistã al Judeţului Bistriţa-
Nãsãud, 1977, p. 276.  
11 S. J. B. N. A. N., Fond Gustav Zikeli (1876-1925), mss., f. 42. 
12 Ibidem, f. 42-43.  
13  Cf. http://cautare-cj.arhivelenationale.ro/cautare-cj/detail.aspx?ID=70964, accesat la 12 Mai 
2017. 
14 S. J. B. N. A. N., Fond Gustav Zikeli (1876-1925), mss., f. 43.  
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Rãmas în spatele frontului din pricina problemelor de sãnãtate, Zikeli se va 
mulţumi sã observe contextul internaţional, sã traducã ştirile şi sã le publice în 
periodicele ,,Wochenschrift” sau ,,Bistritzer Zeitung”, cu care colabora sau le 
edita,15 informând, astfel, cetãţenii, fapt ce i-a adus supravieţuirea periodicelor în 
aceşti ani: ,,Deoarece pe atunci nu exista încã radio, rapoartele de la statul major al armatei 
erau telegrafiate zilnic, trimise la avocatura orãşeneascã a fiecãrui comitat. Ziarul nostru a venit în 
legãturã cu avocatura orãşeneascã de aici, pentru a publica rapoartele zilnice. În fiecare dimineaţã, 
un membru al comisiei sau un lucrãtor al ziarului mergea la avocatura orãşeneascã şi scria 
telegramele. Apoi le traduceam, le publicam şi le vindeam pe stradã. Aveam şi foarte mulţi 
abonaţi pentru telegrame”.16 În pauzele de redacţie, el va purta corespondenţe şi va 
descrie starea frontului, dar şi alte aspecte în paginile jurnalului sãu. Un pasaj 
interesant, cu o uşoarã notã comicã, va fi generat de ameninţarea invaziei ruseşti în 
Bistriţa din perioada de început a rãzboiului. Ea este descrisã într-un mod 
interesant de cãtre autor: ,,Chiar de la începutul rãzboiului, Bistriţa a avut şi ea întâmplarea 
sa de rãzboi, în orice caz, într-un fel mai mult tragic-comic. Într-o dupã-amiazã de marţi a anului 
1914, s-a anunţat prin intermediul bãtãilor de tobã cã inamicul era în apropiere şi cine voia sã 
fugã, putea folosi trenul. Trenurile erau gata de plecare. La o ofensivã, ruşii au intrat în Bucovina 
de sud. Târgul sãptãmânal se ţinea pe atunci în Markplatz. A început un talmeş-balmeş 
nebunesc în piaţã. Ţãrãncile venite cu produsele lor de vânzare şi-au strâns legumele, au lãsat mai 
mult de jumãtate pe loc şi au fugit la cãruţele lor pe jos spre Heidendorf sau spre satele 
înconjurãtoare. Gara era plinã de orãşeni şi ţãrani, care erau pregãtiţi sã fugã. Mulţi cetãţeni şi-
au închiriat cãruţe ţãrãneşti şi plecau ca înnebuniţi din Bistriţa. Dupã amiazã, mersul la garã a 
devenit aproape o primejdie de viaţã. Oamenii se înghesuiau, se împingeau, fiecare dorea sã urce 
primul în tren. Înspre searã, s-a auzit cã luptele se dãdeau pe Treppiger Hohe. S-ar fi auzit şi 
împuşcãturi. Noaptea a trecut, inamicul nu a venit. A apãrut o dezmeticire generalã. Eu am 
rãmas desigur cu toatã familia la Bistriţa. În dimineaţa celeilalte zile s-a dovedit cã totul a fost o 
alarmã falsã, datã în orice caz din ordinul comitelui de atunci, deci din parte oficialã. Comitele a 
fost înlocuit în postul sãu. În zilnic publicatele telegrame, precum şi în urmãtoarele numere ale 
ziarelor, am pedepsit graba autoritãţilor şi purtarea preotului evanghelic. A pãrãsit printre primii 
oraşul cu o cãruţã şi şi-a pãrãsit turma. Aşa cum s-a dovedit în zilele urmãtoare, ruşii au 
înaintat atunci pânã la Vatra Dornei, care este la optzeci de k[ilo]m[etri] depãrtare de Bistriţa. 
În partea de nord a Transilvaniei nu a avut loc nici o luptã pe întreaga perioadã a rãzboiului. În 
schimb, în timpul luptelor din Galiţia şi Bucovina, o întreagã ceatã de refugiaţi a ajuns în Bistriţa 
şi în împrejurimi”.17 

Alãturi de acestea, volumul dactilografiat conţine şi alte informaţii 
privitoare la istoria frontului, evoluţia lui, dar şi alte chestiuni similare. Ca om de 
presã, Zikeli avea legãturile lui, care-i permiteau sã afle informaţii noi şi proaspete. 

                                                           
15 Cf. Teodor Tanco, ,,Gustav Zikeli pornind de la social-democraţie”, p. 276.  
16 S. J. B. N. A. N., Fond Gustav Zikeli (1876-1925), mss., f. 44.  
17 Ibidem, f. 43-44. 
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Dacã în paginile ziarului ele treceau filtrate, în paginile propriilor lui însemnãri, 
acestea se gãsesc prezentate aşa cum le percepea el, fapt ce dã o valoare aparte 
lucrãrii. Înspre finele rãzboiului, Zikeli va iniţia şi publicarea ziarului ,,Die 
Volkswacht”,18 fapt ce-i va ocupa mai mult timp, dând în acelaşi timp pe faţã 
concepţiile sale socialiste, şi fãcând ca autobiografia sã rãmânã în plan secund. 

Spre deosebire de însemnãrile lui Gustav Zikeli, detaliate, corect scrise, cu 
oarecare valenţe literare, ce conţin uneori chiar menţionarea surselor din care s-a 
informat autorul, cele ale lui Vasile Mãgheruşan sunt mult mai lacunare, 
constituindu-se adesea într-o aridã înşiruire de nume de localitãţi. Autorul lor, 
originar, dupã toate probabilitãţile, din Nimigea de Sus,19 este, în comparaţie cu 
Zikeli, un combatant ce participã la activitatea de pe front, fiind luat prizonier. Din 
nefericire, pregãtirea culturalã precarã, nu-i permite sã descrie pe larg nici locurile, 
nici experienţele prin care trece, aşa cum au fãcut-o alţi contemporani ai lui, cãzuţi 
prizonieri.20 Documentul, conţinând memoriile lui, este pãstrat de Anton Coşbuc, 
ajungând, astfel, datoritã grijii lui, în pãstrarea Serviciului Judeţean Bistriţa-Nãsãud 
al Arhivelor Naţionale.21 Cele cinci pagini de carnet ce conţin însemnãri dintre anii 
1915-1918, sunt uneori delimitate cronologic prin intermediul unor repere cu 
valoare religioasã, precum ,,începutul Postului Crãciunului”, fapt ce aratã cã cel care 
scrie era un credincios practicant. 

Într-o lume cu mobilitate redusã, itinerarul caporalului Vasile Mãgheruşan 
este unul de-a dreptul impresionant. Poate tocmai faptul cã a conştientizat acest 
lucru îl face sã prezinte, deşi lacunar, numele tuturor localitãţilor prin care trece, şi 
uneori sã încerce chiar descrierea lor. Iatã, de exemplu, cum descrie prima parte a 
prizonieratului sãu: ,,Aicea (la Şemislu, n. n.), am şezut pânã în sãptãmâna Rusaliilor, apoi 

                                                           
18 ,,Primul numãr al ziarului apare la 25 decembrie 1918, specificând în subtitlu, cã este organul social-democraţiei 
bistriţene (,,Zeitweise erscheinendes Organ der Bistritzer Sozial-Demokratie”). Deja la 22 decembrie 1918, în cadrul 
adunãrii generale, la care se citise, în limba românã şi germanã, programul partidului, se luase hotãrârea ca sã se 
cumpere ziarul local ,,Bistritzer Zeitung”, pentru ca organul social democraţiei bistriţene sã aparã sãptãmânal!”. A se 
vedea: Mihail Kroner, ,,O filã din mişcarea muncitoreascã din Bistriţa-ziarul social-democrat”, în File 
de istorie, numãr I, 1971, p. 52. 
19  Cf. http://cautare-cj.arhivelenationale.ro/cautare-cj/detail.aspx?ID=206368, accesat la 12 Mai 
2017. 
20 Un astfel de exemplu poate fi considerat colonelul Anchidim Şoldea, comandantul Regimentului 
301 de Honvezi care, rãnit şi luat prizonier, va deceda în urma unei intervenţii chirurgicale ce-şi 
propunea tratarea suferinţei lui de la piciorul bolnav. El va lãsa, însã, în urmã douã caiete cu 
însemnãri, în care descrie destul de amplu viaţa lui din prizonierat, subliniind în acelaşi timp şi 
sentimentele pe care i le creazã anumite momente. Pentru mai multe informaţii cu privire la viaţa şi 
activitatea lui, a se vedea, pe lângã materialul nostru, citat mai sus, şi: S. J. B. N. A. N., Fond Colecţia 
personalã Anchidim Şoldea, dosar II, f. 13-26, f. 29-76; Ibidem, dosar II-14, f. 1-86; Ibidem, Fond 
Administraţia fondurilor grãnicereşti nãsãudene, dosar nr. 1314, f. 1-12; Vasile Şioldea, Arborele genealogic al 
familiei Şioldea. Origini şi istoric,  Nãsãud, s. n., 2013. 
21 Ibidem, Fond Anton Coşbuc, dosar 274, f. 8-13. 
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am rãmas în Rusia în Ufa. Acolo am şezut 6 sãptãmâni în spital, apoi am mers în Aziia. În 
Turchestan am şezut pânã la resaria de Postul Crãciunului,22 în anul 1915. Apoi am mers la 
Traieschi. Acolo am şezut pânã la Ilie Prooroc, în 13 August, apoi am venit înapoi în Rusia în 
gubernul Perm. În ziua de probojenie am sosit în Tughil”.23 

La fel de succinte sunt şi însemnãrile urmãtoare. Abia câteva pagini mai 
încolo, autorul va încerca sã se exprime mai pe larg, depãşind stadiul simplei 
enumerãri de locaţii. Atunci, de fapt, el reia cele prezentate anterior,  detaliindu-le 
parţial şi încercând sã încropeascã un text omogen din punct de vedere narativ: 
,,Prizonieri în Anul 1915 în 22 Marte în Tşemislu. Acolo am şezut pânã în s[ãp]tãmâna 
Rusaliilor fãrã nime cunoscut, apoi am mers în Rusia şi Ufa. Am şezut 6 sãptãmâni în spital, 
ap[o]i am mers în Aziia, în Turchestan. Am şezut pânã la resaria de postu Crãciunului. Mai 
departe am mers în Troieschi lager. Acolo am şezut pânã la Sfântu Ilie p. c. în 1916, apoi am 
venit înapoi în Rusia. În Permschi Gubern am sosit în Turghil în ziua de probijenie. Acolo am 
stat numai o sãptãmânã. Am mers în Uş-pojva 4 s[ãp]tãmâni, în Maicor 3 sãptãmâni, la 
Condraş Partie 2 luni, iarã la Maicor am şezut 6  luni în bolniţã. În 1 iunie am mers în 
Şulicanski. În 8 Iunie am mers în Vsa. În ziua de sânziene 1917 am sosit la Ţivili în 
Ştepanovam am şezut 7 luni. În 8 februar[ie] 1918 am mers în Osa la Lagher; am şezut pânã 
în 5 August”.24 

Deşi se manifestã cu parcimonie atunci când e vorba de a oferi informaţii, 
însemnãrile lui Vasile Mãgheruşan sunt totuşi importante. Ele aratã cum a evoluat 
frontul rusesc între anii 1915-1918, cãci, e de presupus cã prizonierii se deplasau în 
funcţie de acesta, însoţind armata în peregrinãrile şi campaniile ei. În plus, faptul cã 
autorul noteazã perioadele în care a stat în fiecare loc aratã cât a durat fiecare 
campanie (de exemplu, 5 sãptãmâni la Odesa, în anul 1918, în condiţiile în care, 
grupul de prizonieri a pornit de acolo la 5 august).25 Faptul cã acesta încearcã sã 
înşire, pe pagina a unsprezecea a însemnãrilor sale alfabetul chirilic şi câteva 
cuvinte ruseşti,26 deconspirã dorinţa sa de a se adapta mediului în care se afla, de a-i 
cunoaşte limba şi de a-i aprofunda obieciurile. 

Iatã, aşadar, douã mãrturii inedite, de valoare perifericã, dar totuşi nu 
lipsite de importanţã, privitoare la istoria zonei Nãsãudului şi a Bistriţei în timpul 
Primului Rãzboi Mondial. Dacã cel de-al doilea poate fi uşor clasificat în rândurile 
,,memorialisticii mãrunte”, 27  cel dintâi poate fi cu certitudine plasat în rândul 
memoriilor clasice, ce descriu, însã, viaţa de rãzboi din spatele frontului. Nivelul 

                                                           
22 Începutul Postului Crãciunului. 
23 Ibidem, f. 8, 9. 
24 Ibidem, f. 11.  
25 Ibidem, f. 12.  
26 Ibidem, f. 11. 
27 Cf. Mihai-Octavian Groza, ,,Pagini din ,,memorialistica mãruntã” a Primului Rãzboi Mondial. 
Însemnãrile lui Radu Mãrgean”, în Astra Salvensis, an II, numãr 3, 2014, p. 88.  
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cultural al autorilor lor, informaţiile pe care le aveau, dar şi preocupãrile lor 
constituie, dupã cum am putut observa, elemente care determinã calitatea scrisului 
lor şi transformã însemnãrile pe care le-au lãsat în surse mai mult sau mai puţin 
importante pentru cercetarea contemporanã.  

Pentru spaţiul Bistriţei şi al Nãsãudului, ele sunt de o importanţã capitalã, 
contribuind, alãturi de memoriile lui Anchidim Şoldea, cele ale lui Albert Porkolab, 
dar şi alte documente similare, la reconstituirea istoriei acestei zone şi a activitãţii 
oamenilor ei în timpul conflagraţiei mondiale. 
 
 

Two Unique Perspectives on the First World War: 
the Journal of Gustav Zikeli and the Notes of Vasile Mãgheruşan 

 
(Abstract) 

 
In this research, the author presents, in a comparative way, two important manuscripts 

about the First World War. The first one belongs to the Saxon Gustav Zikeli, important personality 
of the cultural environment from Bistriţa, editor of some German newspapers and representative of 
the socialism from there and it is a part of his memoirs, published in German in 1989, but still 
unpublished in the Romanian version (a little bit different to the first one). The second one consists 
on brief notes of the caporal Vasile Mãgheruşan about his experience as prisoner in Russia between 
1915 and 1918. Both of them, even if they are different as content, because of the cultural 
competence of their authors, of the context and of the information sources, are important for the 
research dedicated to this topic, because they offer interesting information about it and shows how 
the people from Bistriţa-Nãsãud County acted during it. Putting together with the notes of Albert 
Porkolab and Anchidim Şoldea, they may consist of an important book of memories from this 
period.  

Keywords: diary, daily notes, Russia, Bistriţa, local history, newspaper. 
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ANEXÃ DOCUMENTARÃ 

 
Însemnãrile caporalului Vasile Mãgheruşan (1915-1918)28 

 
1915 

 
Aicea am şezut pânã în sãptãmâna Rusaliilor, apoi am rãmas în Rusia în 

Ufa. Acolo am şezut 6 sãptãmâni în spital, apoi am mers în Aziia. În Turchestan 
am şezut pânã la resaria de Postul Crãciunului, în anul 1915. Apoi am mers la 
Traieschi. Acolo am şezut pânã la Ilie Prooroc, în 13 August, apoi am venit înapoi 
în Rusia în gubernul Perm. În ziua de probojenie29 am sosit în Tughil. 
 

1916 
 
În Tughil- [1] sãptãmânã. 
În Popva-1 lunã. 
În Maicov-3 sãptãmâni. 
În Candras-2 luni. 
Bolniţa-6 luni. 

 
1917 

 
1 iunie am mers în Sulicamis. 
8 iunie am mers în Ussa în anul 1917. 
În ziua de Sânziene anu 1917 am sosit la Ţivili în Ştepanova Veselianca. 

Am şezut 7 luni. 
 

Februarie 1918 
 
Am sosit în Ussa la Lagher.  
Prizonieri în Anul 1915 în 22 Marte în Tşemislu. Acolo am şezut pânã în 

s[ãp]tãmâna Rusaliilor fãrã nime cunoscut, apoi am mers în Rusia şi Ufa. Am şezut 
6 sãptãmâni în spital, ap[o]i am mers în Aziia, în Turchestan. Am şezut pânã la 
resaria de postu Crãciunului. Mai departe am mers în Troieschi lager. Acolo am 
şezut pânã la Sfântu Ilie p. c. în 1916, apoi am venit înapoi în Rusia. În Permschi 
Gubern am sosit în Turghil în ziua de probijenie. Acolo am stat numai o 

                                                           
28 Transcrierea textului s-a fãcut dupã: S. J. B. N. A. N., Fond Anton Coşbuc, dosar 274, f. 8-13. 
29 Termen arhaic ce denumeşte sãrbãtoarea ,,Schimbãrii la Faţã”, prãznuitã în Biserica Ortodoxã şi 
în cea Catolicã la data de 6 august. 
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sãptãmânã. Am mers în Uş-pojva 4 s[ãp]tãmâni, în Maicor 3 sãptãmâni, la Condraş 
Partie 2 luni, iarã la Maicor am şezut 6  luni în bolniţã. În 1 iunie am mers în 
Şulicanski. În 8 Iunie am mers în Vsa. În ziua de Sânziene 1917 am sosit la Ţivili în 
Ştepanovam am şezut 7 luni. În 8 februar 1918 am mers în Osa la Lagher; am 
şezut pânã în 5 August.  

19 A[ugus]t Orşu. În 23 August am sosit în lagher în (ilizibil). 
Pornit din Ossa în 5 August a[nul] 1918.  
1. Ossa  5 s[ãptãmâni] Vladimir Zmilinsc. 
2. Perm. 
3. Valagdoc. 
5. Iaroslav. 
6. Moscova. 
7 Smolinsc. 
8 Urşa. 
9. Minsc. 
10. Baranovici. 
11. Kobilien. 
12. Brest. 
13. Lagher 404-Lubişor sosit în 23 August, pornit din lagher L[agãrul] 404 

în 12 August Marţi.  
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FOR UNITY AND NATION. THE PEOPLE OF 
HUNEDOARA IN THE GREAT WAR 

 
PhD. Associate Professor Florin Dobrei 

,,Eftimie Murgu” University, Reşiţa 
 

Year 1914 was a turning point in Europe’s history, marking the debut of 
the First World War or the Great War (1914-1918). 1  Attached to Hungary, 
Transylvania was dragged in a fight that did not belong to it; August 15th/28th, 1916, 
namely the date of Romania’s entry into the war joining the forces of the Entente, 
was a real drama for the Transylvanian Romanians, since the brethren on the two 
peaks of the Carpathians were not on the same side of the barricade, but fighting 
one against another. 

In Hunedoara, a county located in the south-west of Transylvania, the 
impact of the war was deeply felt, too. Except for the fights in the Jiu Valley and 
the southern part of the Land of Haţeg in August-September 1916,2 the rest of the 
territory did not know the horrors of the armed clashes directly. However, 
thousands of people from Hunedoara were enrolled on a huge front stretching 
from Galicia to northern Italy.3 The whole area was heavily militarized, particular 
attention being paid to the Mureş corridor. The General Headquarters of the 
German Ninth Army led by General Erich von Falkenhayn was established in 
Deva for a short while, starting with September 16th, 1916.4 

The presence of foreign troops, the large number of the wounded and 
prisoners meant a huge maintenance effort for Hunedoara. The requisites of food, 
cereals, livestock and fodder (in March 1918, the sub-prefect of Hunedoara 
admitted that ,,there is no more reserve, nothing that can be requisitioned on the territory of the 
county”),5 jobbery, which led to the appearance of a large number of wealthy people 
overnight, the lack of labour force in agriculture due to forced conscription and 

                                                           
1 Iuliu-Marius Morariu, ,,O mãrturie din Ţara Nãsãudului despre Primul Rãzboi Mondial. Jurnalul 
colonelului Anchidim Şoldea”, în Rodica Groza (editor), Sebeş, timp regãsit. Lucrãrile Conferinţei ,,100 de 
ani de la declanşarea Primului Rãzboi Mondial. Contribuţia sebeşenilor la rãzboi şi Marea Unire (5 decembrie 
2014)”, Sebeş, Emma Books Printing Press, 2014, p. 87. 
2 In extenso: Alexandru Niculescu, Luptele de la Jiu. 1916, Bucharest, Military Printing Press, 1976.  
3 Ioachim Lazãr, Nicolae Cerişer, Hunedoara şi Marea Unire. Contribuţia românilor din Ţinutul Pãdurenilor şi 
zona Hunedoarei la realizarea Unirii, Alba-Iulia, Altip Printing Press, 2009, pp. 12-39. 
4 Victor Şuiaga, Deva. Contribuţii monografice, volume I, Deva, Emia Printing Press, 2012, pp. 117-118. 
5 Ion Frãţilã, „Prefectura Judeţului Hunedoara”, in Sargetia. Acta Mvsei Devensis, no. VIII, 1971, p. 254. 
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direction towards the metallurgical sector only,6 as well as the harsh measures of the 
Hungarian Government towards any national manifestations-the restriction of the 
,,ASTRA” divisions,7 the creation of the ,,cultural area” in 1917 (the state transfer 
of all Romanian schools in the south of the county), 8  the prohibition of 
publications and assemblies,9 etc., caused intense reactions within the society of 
Hunedoara. 

Faced with the aggressive regime, many intellectuals crossed the mountains, 
militating from Bucharest, from Iaşi or from abroad, without giving up claims, the 
leadership of the ,,Romanian National Party” announced that it was suspending its 
activity during the war, for the recognition the right to national self-determination; 
among them were publicists Ioan Moţa (sent to the United States to make known 
the Romanian desiderata to the American public opinion) and Sebastian 
Bornemisa, both of Orãştie.10 Those who were left at home had such an excessive 
tax burden that in the scripts of the authorities there were about 78.000 ,,starving 
people”.11 Many were banished from their home settlements, investigated, beaten, 
confined in the concentration camps of Sopron, Wperd, Ruszt and Szent Margit, or 
sentenced to years of imprisonment in the prisons of Cluj, Timişoara, Caransebeş, 
Deva12 etc. 

Due to mass desertions, the 64th Infantry Regiment of Orãştie was moved 
to Vienna; instead, the 82nd Infantry Regiment was brought from Odorhei, made up 
of Szekler elements, hostile to the Romanians.13 The soldiers not caught, helped by 
peasants, made up the armed squads called ,,Green Companies” or ,,Green Forest”, 
reviving the old outlawry by their manner of operation. Although the Statutory Law 
was instituted against them in 1915, the Command of the VI Army Body of Sibiu 

                                                           
6 Ion Lungu (editor), Din trecutul de luptã al ţãrãnimii hunedorene, Deva, 1967, pp. 230-234; Dumitru 
Gãlãţan-Jieţ, Tiberiu Svoboda, Petrila în oglinda timpului, Petrila, Confluence Printing Press, 2009, p. 65. 
7 Dorin Goţia, „Din corespondenţa preoţilor români rãspânditori de culturã naţionalã pe fronturile şi 
spitalele Primului Rãzboi Mondial”, in Mitropolia Ardealului, year XXVI, no. 7-9, 1981, p. 713. 
8 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 3rd ed., volume III, Iaşi, Trinitas Printing Press, 
2008, p. 283.  
9 Gheorghe Platon (editor), Istoria românilor, volume VII/2, De la Independenţã la marea Unire. 1878-1918, 
Bucharest, Romanian Academy Printing Press, 2003, p. 470. 
10 Vasile Netea, „Lupta emigraţiei transilvãnene pentru desãvârşirea unitãţii de stat a României”, in 
Revista de Istorie, no. 6, 1968, pp. 1145-1162.  
11 Ion Lungu (editor), Din trecutul de luptã, pp. 230-234.  
12 Vasile Netea, O zi din istoria Transilvaniei-1 Decembrie 1918, Bucharest, Albatros Printing Press, 1970, 
pp. 55-56; Victor Şuiaga, Hunedorenii la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, Deva, 1993, pp. 13-14; 
Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii, volume III, pp. 380-381; Ioachim Lazãr, Românii din sud-vestul 
Transilvaniei şi Marea Unire. Ţara Haţegului şi Valea Jiului, Deva, Emia Printing Press, 2007, pp. 14-29, 
235-267. 
13 Victor Şuiaga, Hunedorenii la Marea Unire, p. 13; Dorin Petresc, Ioan Lãzãrescu, Istoria  Regimentului 
Cezar şi Regesc numãrul 64 Orãştie (1860-1918), Deva, Corvin Printing Press, 2004, p. 134. 
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established the capital punishment for deserters and those who supported them, as 
well as the deletion of their families from the lists of those receiving state aids from 
the state, the ,,rogues” of Hunedoara could not be annihilated; in November 1918 
they were reported in the town of Densuş.14 The great contribution of Hunedoara 
soldiers was, however, the participation in the Transylvanian volunteer bodies 
recruited from the Romanian prisoners in the camps of Ukraine, Italy and France 
to the war for Romania’s reunification.15 

Throughout this time, the Church of Hunedoara had its share of passion. 
Immediately after August 15th/28th, 1916, the Hungarian authorities arrested and 
deported dozens of clergy and confessional teachers accused of espionage and 
collaborationism in favour of Romania; others were conscripted on the front or 
even killed.16 Thus, in August-September, several clergy were removed from their 
parishes by gendarmes; some fled inside Transylvania, others south of the 
Carpathians. The testimony of Hunedoara priest Sebastian Stanca (a parish priest in 
Sebeş at that time), a witness of the events, is eloquent: ,,From the very first day, the 
gendarmerie’s vigilance in the Romanian villages from Braşov to Vârşeţ broke in. The first who 
were sacrificed were the priests. Most of them were picked up in the middle of the night, chained, 
lifted at the threat of bayonets, taken tens of kilometres on a country road, from village to village, 
slapped and mocked; others were taken in plain daylight on the streets of Hungarian and Saxon 
cities, booed and spit by the audience”.17 

Among those who took the bitter road of exile, we mention: Ioan Duma 
from Petroşani, Teofil Ioanovici from Petroşani-Livezeni, Ioan Arad from Petrila-
Poieni, Simion Suciu from Petrila-Lunca, Sebastian Rusan from Vulcan, Victor 
Şandru from Lupeni, archpriest Cornel Popescu from Haţeg, Ioan Cocora from 
Boholt, Iuliu Josan from Brâznic, archpriest Iosif Morariu from Dobra, Aurelian 
Oprean from Mihãieşti, Victor Sãlãgean from Sãcãmaş, Emanuil Şuiaga from 
Lãpuşnic, Gheorghe Copos from Cristur, Dumitru Berariu from Almaşu Mic, 
Dragutin Blidariu from Almaşu Sec (Orthodox), Ion Dragolea from Vulcan 
(Greek-Catholic)18 etc. The most famous of the ,,fugitives” of those times was 
journalist Ioan Moţa from Orãştie, sent in 1917 from Bucharest to America, 
together with Vasile Lucaciu and Vasile Stoica, to make known the claims of the 

                                                           
14 Ion Lungu (editor), Din trecutul de luptã, pp. 236-237; Constantin Enea, „Aspecte ale descompunerii 
armatei austro-ungare (dezertãri şi rãscoale ale soldaţilor din Transilvania 1914-1918)”, in Acta Mvsei 
Napocensis, no. V, 1968, pp. 280-282. 
15 Victor Şuiaga, Hunedorenii la Marea Unire, p. 14; Ioachim Lazãr, Românii din sud-vestul Transilvaniei, pp. 
32-37. 
16 Mircea Pãcurariu, Politica statului ungar faţã de Biserica româneascã din Transilvania în perioada dualismului 
(1867-1918), Sibiu, Archdiocese Printing Press, 1986, pp. 179-180. 
17 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii din Ardeal la rãsboiul pentru întregirea neamului (1916-1919), Cluj, 
1925, p. 9. 
18 Ibidem, p. 170. 
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Romanian people to the allies; in March-December 1918 he worked in the editorial 
office of the newspaper ,,Cuvânt Moldovenesc” in Chişinãu, being one of the 
fervent advocates of Bessarabia’s unification with ,,Motherland”.19 

Those left in the midst of the faithful had to endure robberies and great 
humiliation. The destruction of the parochial goods amounted to huge sums. 
Greek-Catholic priest Ioan Bora of Petros was deprived of goods worth 31.460 
crowns; other impaired clergy were Ioachim Cerbicean junior from Nucşoara 
(Orthodox), Nicolae Gârbea from Baru Mare, Petru Popescu from Paroş-Peştera 
(Greek-Catholic) etc. In the memorial of Vicar Teofil Crişan of Haţeg it is 
described how ,,the occupation of Bucharest by the Central Armed Forces was celebrated with 
great display; here [Haţeg] it was ordered to toll the bells in all the churches, then lumination in the 
whole city, and the mayor of that time, Musznai Bela, summoned all the priests and intellectuals to 
the town hall and, in front of everyone, mocked and insulted the Romanian people, calling it a 
people of bastards and gypsies”.20 

More than 50 priests had to endure unimaginable suffering. Orthodox 
priest Avram Stanca of Petroşani, who, when the Jiu Valley was taken over by the 
Romanian Army, provided information to the occupant mentioning King 
Ferdinand I at the Divine Liturgy, was arrested and, on a chilly night in October, 
was made to walk for 40 kilometres by the Hungarian gendarmes, dressed in 
summer clothes and with his head uncovered; this caused him to lose his eyesight 
forever; he died in Sebeş on December 24, 1916, in the house of his son, priest 
Sebastian Stanca, who was at that time deported to Ruszt in the Hungarian 
steppe.21 Orthodox Priest Teofil Pãcurariu of the Nandru Valley was arrested on 
October 2, 1916 and sentenced by the Tribunal of the Soldiers’ Division of Cluj to 
12 years in prison because he declared to two Wallachians in Nandru-Vale: ,,Have 
you heard that God helped us? Our army is now in Sebeşu Sãsesc and, with God’s help, it will be 
here in a few days, and then we get rid of the oppressors, for we have no shortage of them”. 
Following the appeal tried at the Court of Appeal of the Soldiers’ Division in 
Budapest, his sentence was reduced to five years in prison. He served his sentence 
in Cluj until November 1918, but he died the following year because of the torture 
suffered.22 

However, the list of those arrested or deported is much more numerous. 
Among the Orthodox clergy, we mention the following: Ioan Budoiu from 

                                                           
19 Grigorie N. Popescu, Preoţimea românã şi întregirea neamului, volume II, Bucharest, 1940, pp. 131-134; 
Mircea Pãcurariu, Politica statului ungar, pp. 279-282; Maria Razba, Personalitãţi hunedorene. Oameni de 
culturã, artã, ştiinţã, tehnicã şi sport (secolele XV-XX). Dicţionar, Deva, Emia Printing Press, 2004, pp. 352-
353. 
20 Ioachim Lazãr, Românii din sud-vestul Transilvaniei, p. 11, 14-15. 
21 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii, p. 107, 123-124. 
22 Mircea Pãcurariu, „Un preot hunedorean luptãtor pentru unitatea naţionalã”, in Mitropolia Banatului, 
year XXX, no. 10-12, 1980, pp. 725-729. 
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Câmpuri-Surduc (in Odorhei and Cluj, between 1st November 1916 and 10th March 
1917), Adam Lula from Biscaria-Simeria (in Cluj, between September 26th, 1916 
and February 20th, 1917) Octavian Piso from Silvaşu de Sus (in Szeged from 
September to November 1916), Victor Şandru from Lupeni (hospitalized between 
28th August 1916 and 1st May 1918 in Nezsider and Sopron, then with forced 
residence in Forãu, Bihor County), Petru Armean from Ohaba de sub Piatrã (in 
Budapest for 9 months), Mihai Munteanu from Federi (in Budapest for 9 months), 
Ioachim Cerbiceanu from Nucşoara (in Budapest for 9 months), Nicolae 
Cerbiceanu from Sãlaşu de Sus (in Budapest for 9 months), Atanasie Daju from 
Fizeşti (in Budapest for 9 months), Silviu Andrica from Sârbi (in Sopronnyek for 3 
months), Nicolae Pop from Ormindea (in Lakompak or Sopronnyek, between 9th 
September 1916 and 10th February 1917), Nicolae Popa from Porcurea/Vãlişoara 
today (deported to Sopron from September 1916 to September 1917), Constantin 
Tisu from Peştera (in Teiuş and Cluj between September 28th and November 15th, 
1916, and in Kabold and Sopronnyek from November 16th, 1916 to April 15th, 
1917), Petru Todoran from Curechiu (deported to Sopron between September 12th, 
1916 and October 12th, 1917), Pompiliu Popovici from Chitid (deported to Sopron 
between 28th August 1916 and July 1917), Alexandru Gherman from Pricaz 
(deported to Sopron), Ioan Şuşman from Silvaşu de Jos (in Nezsider), Ioan Fãrcaş 
from Bãieşti (in Budapest for 9 months), Archpriest Cornel Popescu from Haţeg 
(in Nezsider and Sopronnyek), Petru Lula from Bobâlna, Manasie Iar from Totia, 
Ioan Preda from Petrila (in Oradea between 22nd September 1914 and 22nd July 
1915), Ioan Traian from Iscroni-Aninoasa (arrested and sentenced to death, but 
subsequently acquitted), Eftimie Costescu from Boiu, Adrian Ungur from Reea etc. 
The same suffering was endured by numerous Greek-Catholic priests from 
Hunedoara: Sigismund Vladislav of Paros (in Szeged between September and 
November 1916), Aurel Mãrilã from Silvaşu de Jos (in Nezsider and Sopronnyek), 
Ioan Bora from Petros (in Cluj, between August and September 1916, then 
deported to Nagymárton for 6 months with his wife and child), Gheorghe Todoran 
from Paroşeni-Vulcan (in Cluj between September 1st, 1916 and October 1918), 
monks Leon Manu and Augustin Pop from Prislop Monastery (in Szeged in 1917-
1918; dead shortly after liberation), Izidor Saturn from Merişor (in Nagymárton, 
between 29th August 1916 and 15th March 1917), Ioan Pepenariu from Bãrbãtenii 
de Sus-Lupeni (in Sopronnyek for 18 months), Ioan Bocãniciu from Pui (in 
Nezsider for 5 and a half months), Nicolae Brânzeu from Vulcan (for 6 months), 
Nicolae Zugrav from Lupeni (arrested twice in 1916-1918, then sent to forced 
residence in Comloşu Mare, Timiş County), Vicar Teofil Crişan from Haţeg (in 
Nezsider and Sopron), Vasile Bora from Coroieşti (in Budapest for 9 months), Ioan 
Munteanu from Uricani (arrested in August/September 1916 and killed in 
detention), Nicolae Cãrbea from Baru Mare (in Budapest, for 9 months), George 
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Nicula from Râu Alb (in Budapest for 9 months), Ioan Dãnescu from Zãvoi (in 
Budapest for 9 months), Emil Todoran from Şerel (in Budapest for 9 months), 
Ioan Suciu from Galaţi (in Budapest for 9 months), Petru Cheţan from Densuş (in 
Nezsider and Sopron), Vasile Comes from Şerel (in Nezsider and Sopron), Petru 
Conda from Pãucineşti (deported to Nezsider and Sopron), Septimiu Ionaş from 
Toteşti (deported to Nezsider and Sopron), Aurel Iubaş from Ciula Mare (deported 
to Nezsider and Sopron), Aron Mihãescu from Fãrcãdin (deported to Nezsider and 
Sopron), Emil Vladislav from Sãlaşu de Sus (in Budapest  for 9 months), Iustin 
Bora from Bucova (today in Caraş-Severin County in Nezsider and Sopron), Iacob 
Niculescu from Tuştea (deported to Nezsider and Sopron), Valer Paveloni from 
Bãuţaru Inferior (today in Caraş-Severin County, deported to Nezsider and 
Sopron), Silviu Popa from Cârneşti (deported to Nezsider and Sopron), Silviu 
Simonetti from Peşteana (deported to Nezsider and Sopron), Liviu Vârvoni from 
Peşteniţa (deported to Nezsider and Sopron), Mihail Şoproni from Hãţãgel 
(deported to Nezsider and Sopron) etc.23 

The treatment they were subjected to was inhuman; Hunedoara priest 
Sebastian Stanca describes the drama of that period: ,,The dungeons of Cluj, Târgu-
Mureş, Odorhei and Szeged were filled with priests, and the threatening motto <Pahod na 
Sopron!> was like a lullaby of a little owl [...] In these prisons, the Romanian priests were 
degraded like as the most oppressed animals, along with all the robbers, vagabonds, thieves, rogues, 
gypsies and prostitutes. They slept on empty planks without any bedding. Once or twice a year they 
were given an armful of straw which soon became garbage. Insects of all kinds gnawed with 
millions. Everyone had lice [...] The diet varied according to the type of prison, but in most cases 
only once a day a piece of brown dry bread [...] More worrying, however, was the treatment during 
investigations. Enchained, with chains cutting deep into the flesh, the detainees were dragged to the 
instructional court. The inquiries were accompanied by clouts, punches, nudges and mistreatment. 
The poor martyrs returned to the cells with their fingers crushed by hammers, their legs full of the 
gendarmes’ boots heel plates, with deep wounds in their chests, arms and back, full of blood, their 
cheeks swollen and full of bruises, their nails and hair pulled out, with their heads full of lumps and 
bumps. Many of them were carried, tortured and more dead than alive, and were thrown with wild 
swearing in the middle of the cell like unnecessary carcasses. In this Golgotha of 1914-1919 the 
priests were outlawed as follows: 308 priests were locked up, 86 were imprisoned, 4 clergy were 
killed, 4 were sentenced to hanging, 5 died in prison, 7 were exiled, and 35 suffering. In total 487 

                                                           
23 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii, passim; Grigorie N. Popescu, Preoţimea românã, II, pp. 134-
142; Mircea Pãcurariu, Politica statului ungar, pp. 260-275; Idem, „Preoţimea hunedoreanã sprijinitoare 
a nãzuinţelor poporului în cursul veacurilor”, in Mitropolia Banatului, year XVIII, no. 10-12, 1968, pp. 
104-105; Ioachim Lazãr, Românii din sud-vestul Transilvaniei, pp. 20-29, 235-267. 
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priests. No priestesses were exempt; 19 were detained, imprisoned, exiled and sentenced to 15 years 
in prison”.24 

A contemporary testimony is also that of Greek-Catholic vicar Teofil 
Crişan of Haţeg: ,,Thus, directives were given that Haţeg parish and the entire valley of Haţeg 
should be evacuated of the population from the age of 15 to the age of 55. All men were gathered by 
the gendarmes and soldiers and returned to Haţeg, then embarked in freight wagons and all of 
them, priests, doctors and intellectuals, taken to Nezsider, near Lake Fertö, and locked up with 
the Serb fugitives and prisoners. Here they were exposed to very harsh and inhuman treatment, 
being forced to sleep on planks, to eat those badly prepared dishes, and for breakfast there was nettle 
soup, no one being allowed to bring anything inside, not even if they paid for it with their own 
money. After five weeks of suffering, they were taken to Sopron, where they were declared free, but 
they were not allowed to leave the city. That’s how we spent three weeks here, then we were allowed 
to go back home, where we got at the end of October; the number of those locked up was over 3000 
men”.25 

Several clergymen were enrolled in the Austro-Hungarian army as priest-
confessors 26  and sent on various fronts, especially in Galicia and Italy. Thus, 
Orthodox priest Ioan Dãncilã from Râpa Râmeţului Parish (today Valea Mãnãstirii, 
Alba County), born in Mânerãu (Hunedoara County), on 2nd/14th June 1889 was 
conscripted as a military priest between 1915 and 1918, as captain on the Italian 
front; in the same capacity, in April-August 1919 he accompanied the Romanian 
army in the ,,Tisza Campaign” for the destruction of Bela Kun’s Hungarian 
Bolshevism.27  Orthodox priest Laurenţiu Curea from Deva was conscripted as 
captain between 1915 and 1918, serving a Romanian armed corps in Prague; there 
he organized a choir, giving several artistic performances. On March 7th, 1916 he 
asked the Central Committee of Astra in Sibiu to send 100 copies of the Alphabet 
Book and several books of prayer and literature required by the Romanian soldiers 
from the hospitals in the capital of the Czech Republic; 200 copies were made 
available, accompanied by 4 packs of cards. In the autumn of 1918 he played an 
active role in forming the ,,Horea Corps-Romanian Legion in Prague”, involved in 

                                                           
24 Sebastian Stanca, Carmen saeculare. Preoţimea românã din Ardeal în slujba idealului naţional, Cluj, 1927, pp. 
15-17; for more details see: Mihai-Octavian Groza, ,,Din istoria mai puţin cunoscutã a Marelui 
Rãzboi. Instituirea ,,graniţei culturale”, arestarea, încarcerarea şi deportarea preoţilor români 
transilvãneni în Ungaria (1916-1918)”, in Astra Salvensis, year III, no. 6, 2015, pp. 43-61; Mihai-
Octavian Groza, Diana-Maria Dãian, ,,Displacements of Populations in the Years of the Great War. 
The Arrest, the Incarceration and the Deportation of the Romanian Transylvanian Priests in the 
West Hungary (1916-1918)”, in Robert Mieczkowski (editor), Między Geopolityką a Emigracją, Warsaw, 
Armagraf Printing Press, 2016, pp. 11-32. 
25 Ioachim Lazãr, Românii din sud-vestul Transilvaniei, pp. 13-14. 
26 Iuliu-Marius Morariu, ,,Monahismul catolic francez în timpul Primului Rãzboi Mondial”, in Astra 
Sabesiensis, no. 1, 2015, p. 139. 
27 Maria Razba, Personalitãţi hunedorene, p. 143. 
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the Czech revolution that broke out on October 28th.28 Other priests participating 
on the battlefields of Italy, Poland and Russia were Sebastian Rusan of Vulcan, 
Silviu Andrica of Sârbi (locked up on a prison camp), Serafim Berariu of Veţel-
Vulcez, Avram Botici of Hãrţãgani, Alexandru Stoica of Fizeş, Ioan Ignaton of 
Ormindea (Orthodox), George Fireza of Uricani, Ioan Bejan of Mintia (Greek-
Catholic) etc.29 

In the ,,Report of the Military Attache Bureau of the Romanian Legation 
from Rome to the General Secretariat of the Ministry of War” in Bucharest, 
bearing the date of September 14th, 1919, a short profile of another Hunedoara 
confessor is made: ,,Priest Felea Ioan [Irineu Felea, the brother of the better-known Orthodox 
theologian Ilarion Felea from Valea Bradului]. Through the imposing way he does the divine 
service and the beautiful sermons he delivers, he truly honours our clergy. This priest also 
distinguishes himself due to his patriotic feelings and his love for the soldiers. He is a true parable 
for his comrades, representing our clergy with the most praiseworthy dignity”.30 A participant in 
the struggles on the western frontier of Austro-Hungary, the future protosingelos 
was in the autumn of 1918 among those who organized the Romanian Volunteer 
Legion of Italy, made up of former Transylvanian prisoners willing to fight for the 
country’s reunification. After the war, in 1919-1923, he worked in Rome as a 
representative of the Red Cross of Romania, entrusted by the Government from 
Bucharest with bringing home the bones of the Romanian soldiers from Ardeal 
and Bucovina fallen into battle on foreign territory or with the arrangement of 
suitable cemeteries for them. On his return, he was appointed chairperson of the 
,,Association of Transylvanian Volunteers from World War I”.31 

The elementary Romanian schools, set up and financially supported by the 
Church did not escape the ,,vigilance” of the Hungarian authorities, the outbreak of 
the First World War, and especially the disastrous withdrawal of the Romanian 
Army in the autumn-winter of 1916 being considered a good opportunity to finally 
resolve this ,,problem”. As such, a first measure was to conscript on the front not 
fewer than 357 teachers; other 158 were declared fit. In other words, more than 
two-thirds of them, namely 515 teachers of the total 763, were sent to sacrifice for a 

                                                           
28 Victor Şuiaga, Consiliul Naţional Român din Deva. 1918-1919, Deva, 1994, pp. 85-86; Dorin Goţia, 
„Din corespondenţa preoţilor români rãspânditori de culturã naţionalã pe fronturile şi spitalele 
Primului Rãzboi Mondial”, in Mitropolia Ardealului, year XXVI, no. 7-9, 1981, p. 624, n. 3. 
29  Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii, passim; Maria Razba, Personalitãţi hunedorene, p. 201, 263; 
Nicolae Edroiu (editor), Comuna Veţel. Studiu monografic complex, Cluj-Napoca, Eurodidact Printing 
Press, 2002, p. 98; Cosmin Panţuru, Viaţa bisericeascã a românilor din parohia ortodoxã Bejan-Mintia. Istorie, 
culturã, administraţie parohialã, Arad, „Aurel Vlaicu” Universitary Printing Press, 2010, p. 57. 
30 Gheorghe Nicolescu, Gheorghe Dobrescu, Andrei Nicolescu, Preoţi în lupta pentru Marea Unire 
(1916-1919), Bucureşti, 2000, p. 421. 
31 Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, 3rd edition, Sibiu, Andreiana Printing Press, 2014, pp. 
241-242. 



Nr. 3, 2017 
 

181 
 

foreign cause. Of those left behind, many were dragged through ,,resounding” 
processes, and were then convicted, based on fictitious allegations of ,,treason”, to 
years of imprisonment or exile in the counties of Sopron, Zombor and Becicherecu 
Mare.32 

Here are some examples. Teacher Romul Munteanu from Glodghileşti was 
condemned because he spread among the villagers the idea that the big taxes they 
pay would be more lax if Transylvania would unite with Romania. Teacher Nicolae 
Voina of Vaidei was imprisoned in Sibiu because, at the closing ceremony of the 
1915/1916 school year, he would have said before the students: ,,May the Lord do so 
that next year you do not need it anymore [the Hungarian language]!”. Moreover, as he ,,shares 
Dacian-Romanian feelings”, he was considered by the authorities to be ,,incompatible with 
the status of a Hungarian citizen”. At the Deva trial in January 1918, he courageously 
stated that ,,in less than a year we will be able to speak Romanian”. For ,,action against the 
state”, ,,state infidelity” or ,,unpatriotic attitude” teachers Ioan Moga from Vinerea (now 
in Alba County), Ioan Brâncoveanu from Hunedoara and the entire family of 
deceased teacher Gheorghe Şandor from Lupeni were sentenced.33 

The second measure, taken in 1917 at the initiative of the same minister 
Apponyi, aimed at creating a so-called ,,cultural area”, i. e. the transfer of the 
Romanian schools from the southern and eastern frontiers of Transylvania 
(Bistriţa-Nãsãud, Three Chairs, Braşov, Fãgãraş, Târnava Mare, Sibiu, Hunedoara 
and Caraş-Severin) to the state, instead 1600 state primary schools and 800 
kindergartens being in operation. A ,,special commissioner” was appointed in the 
person of Baron Emil Horvath Petrichevich, who was charged with supervising the 
school division. In addition, in July 1918 it was decreed the expropriation of the 
school buildings in the ,,mentioned” area.34 Only December 1st, 1918, to whose 
preparation numerous teachers from Hunedoara contributed, as already mentioned, 
ended these arbitrary measures. 

The political events from the autumn of 1918 found the inhabitants of the 
present Hunedoara County on duty again. Thus, among the artisans of the 
,,Declaration” from Oradea of September 29th/October 12th, 1918 proclaiming the 
independence of the Romanian nation was also Aurel Vlad from Orãştie; he was 
also elected a member on 30th October/12th November 1918 in the newly 
established ,,Central Romanian National Council”, the central body of the 
Romanian struggle for unification. Other inhabitants of Hunedoara were part of 
the Central Command of the Romanian National Guards: Major Alexandru Vlad, 
Captain Moise Rişcuţa etc. A special contribution was made by the 64th Infantry 

                                                           
32 Ioan Matei, Şcoala noastrã şi rãzboiul, Sibiu, 1915, pp. 22-23. 
33 Viorel Lupu, Şcoala hunedoreanã şi Marea Unire. Valenţe educaţionale în perioada 1860-1918 şi contribuţii ale 
slujitorilor şcolii la realizarea Unirii Transilvaniei cu România, Cluj-Napoca, 2008, pp. 143-148. 
34 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii, volume III, pp. 380-382. 
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Regiment of Orãştie, which helped establish the ,,Central Senate of the Romanian 
Officers and Soldiers of Transylvania, Banat and Bucovina” (based in Vienna), with 
an essential role in taking control over Transylvania. 35  In parallel, Romanian 
National Guards and Councils were established in the county: Ilia (November 2nd), 
Brad and Hunedoara (November 5th), Deva and Orãştie (November 7th), Petroşani 
(November 8th) etc.36 

Among the chairpersons, vice-presidents and members of the Romanian 
National Councils were also archpriests Cornel Popescu from Haţeg, Ioan Dobre 
from Deva, Vasile Damian from Brad, Ioan Pop from Hunedoara, Iosif Morariu 
from Dobra, Constantin Moldovan from Ilia, Ioan Popovici from Geoagiu, Ioan 
Duma from Petroşani, Vasile Domşa from Orãştie (Orthodox), Nicolae Munteanu 
from Sarmizegetusa, Nicolae Zugrav from Lupeni and Ioan Jenea from Orãştie 
(Greek-Catholic), respectively priests Serafim Berariu from Vulcez-Veţel, Gheorghe 
Popovici from Sântandrei, Ioan Şuiaga from Teiu, Emanuil Şuiaga from Lãpuşnic, 
Iuliu Josan from Brâznic, Aurelian Oprean from Mihãieşti, Ioan Stan from Socet, 
Ioan Sãlãgean from Sãcãmaş, Nicolae Ticuşan from Bãtrâna, Dimitrie Munduca 
from Fintoag, Ioan Morariu from Lãpugiu de Sus, Andrei Urdea from Tisa, Ioan 
Budoi from Câmpuri-Surduc, Petru Jujan from Glodghileşti, Ioanichie Oprean 
from Boz, Romul Iacob from Gurasada, Longin Popa from Tãtãrãşti, Emanuel 
Simce from Zam, Traian Motora from Vorţa, Stefan Meteş from Boholt, George 
Şerban from Chergheş, George Copos from Cristur, Constantin Dãncilã from 
Mânerãu, Iosif Tilicea from Hãrãu, Alimpiu Oprea from Sãcãrâmb, Emilian Şinca 
from Hondol, Gheorghe Guga from Şoimuş, Nicolae Duma from Vãrmaga, 
Romul Sabãu from Folt, Miron Oprean from Gothatea, Romul Sabãu from Folt, 
Pompiliu Popovici from Chitid, Nicolae Popa from Boşorod, Atanasie Daju from 
Fizeşti, Ioachim Cerbicean junior from Nucşoara, Sebastian Rusan from Vulcan, 
Victor Şandru from Lupeni (all of them Orthodox), Ioan Bejan from Mintia, Ioan 
Butnariu from Bãrbãtenii de Sus-Lupeni, Romul Mioc from Petroşani, Vasile Bora 
from Coroieşti, Gheorghe Nicola from Râu Alb, Ioan Bocãniciu from Pui, Basiliu 
Comes from Şerel, Aurel Mãrilã from Silvaşu de Jos, Silviu Popa from Cârneşti, 
Aron Mihãescu from Lunca Cernii de Sus, Gheorghe Todoran from Paroşeni-
Vulcan, Ioan Maxer from Clopotiva, Ioan Pop from Peşteana, Petru Cheţian from 
Densuş, Petru Conda from Pãucineşti, Iacob Niculescu from Tuştea (all of them 

                                                           
35 Victor Şuiaga, Hunedorenii la Marea Unire, p. 15; Dorin Petresc, Ioan Lãzãrescu, Istoria Regimentului 
cezar şi regesc nr. 64 Orãştie (1860-1918), Deva, Corvin Printing Press, 2004, pp. 157-199. 
36  Aurel Decei, „Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Naţional Român din Deva şi alte 
documente privind comitatul Hunedoara în aniii 1918-1919”, in Sargetia. Acta Mvsei Devensis, no. V, 
1968, p. 311; Vasile Netea, O zi din istoria Transilvaniei, p. 112; Victor Şuiaga, Hunedorenii la Marea Unire, 
p. 15; Ioachim Lazãr, Românii din sud-vestul Transilvaniei, pp. 47-85, 109-183; Ioachim Lazãr, Nicolae 
Cerişer, Hunedoara şi Marea Unire, pp. 51-99, 132-234. 
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Greek Catholic) etc. In addition, clergy Laurenţiu Curea from Deva, Ioan Ignaton 
from Crãciuneşti (Orthodox), Ioan Butnariu from Bãrbãtenii de Sus-Lupeni 
(Greek-Catholic) etc. organized or were part of the headquarters of the Romanian 
National Guards.37 Also, many teachers were among the members of the Romanian 
National Councils and Guards; we mention only a few of them: Ioan Oltean from 
Şerel, Iosif Andrica from Deva, Aron Demian from Orãştie, Ioan Antal, Ioan 
Sântimbrean and Nicolae Igna from Deva etc.38 

About Orthodox Priest Adam Lula of Simeria, in a report prepared by 
Deva Pretor’s Office, it was said that ,,he took part in all the activities for the preparation of 
the Alba-Iulia Assembly and the proclamation of the Unification”.39 And so, in the minutes 
of the ,,National Assembly of Romania” in Ghelari, drawn up on 6th November 
1918, it was stated that ,,Romanian Orthodox local parish, priest Gheorghe Henţea, speaks to 
those present from a high place about the great significance of the present days since the Romanians, 
after a thousand years of slavery under the yoke of the Hungarians, today see themselves freed from 
shameful shackles”, then urging ,,the assistants to act honestly towards all fellow citizens, 
irrespective of their mother tongue, to prove to the world that the Romanians have noble hearts and 
that they follows the prescriptions of Christian laws and precepts, casting bread to those who so far 
have cast stones at them”; among the signatories of the document are priests Axente 
Ţãran from Ghelari (Greek-Catholic) and Teodor Murgãu from Ruda 
(Orthodox).40 

After the failure of the Arad negotiations with the representatives of the 
Hungarian Government held on 13th-14th November 1918 (Victor Bontescu from 
Haţeg took part on behalf of the people of Hunedoara), the Romanian National 
Council launched on November 15th a call to the Transylvanian Romanian nation 
by which it was asked to freely decide its destiny. On November 20th, the decision 
to convoke a Great National Assembly in Alba-Iulia was announced on 1st 
December 1918, to which delegates of all electoral circles, coming from all social 
classes, elected by local communities by universal and equal vote were expected to 
take part. In the days that followed (24th-27th November), in an atmosphere of 
general liveliness, the official, ordinary and substitute delegates were nominated, 

                                                           
37 Ion Frãţilã, Vasile Ionaş, Dumitru Barna, Viorel Vânãtoru (editors), Pentru libertate şi unitate naţionalã. 
Documente hunedorene (1848-1920), Bucureşti, 1990, pp. 375-381; Victor Şuiaga, Hunedorenii la Marea 
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38 Viorel Lupu, Şcoala hunedoreanã şi Marea Unire, p. 155, 172-174. 
39 Ioachim Lazãr, Camelia Stârcescu-Enãchiţã, Monografia oraşului Simeria, Deva, Emia Printing Press, 
2008, p. 80. 
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and the legal representatives of institutions, associations and unions.41 Everywhere, 
the Hungarian landowners, notaries, mayors and gendarmes were disarmed and 
banished; violence recurred in many localities. Confrontations left behind destroyed 
households, devastated offices of institutions, dead, wounded, widows and orphans 
on both sides. The Hungarians, who were in retreat, ordered executions; 20 
peasants were shot in the village of Ohaba while working the field.42 

At the same time, the ,,adhesions” or ,,credentials” were formed through 
which the inhabitants of the towns and villages of Hunedoara expressed their free 
and unanimous desire to join Transylvania to ,,Motherland”. 43  Entitled ,,Our 
decision”, they generally had the following content: ,,The community of the Romanian 
people in the village of [name of settlement], at our own urgency and without any force or lure on 
either side, reveals the burning desire that enlivens the heart of every Romanian and declares that 
the unspoilt desire is: We want to be joined with the Romanian territory of Transylvania, Banat, 
Hungary and Maramureş to the Kingdom of Romania, under the control of His Majesty, King 
Ferdinand! In this decision we lay down everything that our ancestors wanted, everything that 
warms us who are present here, and everything that will always exalt our children and 
grandchildren. So help us God! This decision is entrusted to [names of delegates, date, place and 
subscriptions]”. The illiterate put their finger on the sign of the cross next to their 
name, according to the custom of the age.44 The priests and confessional teachers 
of Hunedoara appeared invariably on all the lists of ,,credentials” sent to Alba-
Iulia.45 

On behalf of the hundreds of thousands of Romanians at home, the 165 
delegates of the Hunedoara lands (ordinary, temporary, legal, representatives of 
financial societies, of the ,,Romanian Women’s Union of Hungary”, of the 
,,Romanian Women’s Meeting in Hunedoara County”, of the ,,Romanian Teachers’ 
Meeting”, the ,,Romanian Society of Tradesmen”, ,,Astra” Cultural Society etc.), 
representing 13,4% of the Transylvanian delegates, shouted in one voice: ,,We want 
to unite with the Country!”. They had the signatures of all the towns and villages in the 

                                                           
41  Paul Abrudan, Mircea Stoia, „Contribuţia hunedorenilor la desãvârşirea unitãţii de stat a 
României”, in Sargetia. Acta Mvsei Devensis, no. XV, 1981, pp. 264-266; Ioachim Lazãr, Românii din sud-
vestul Transilvaniei, pp. 86-89. 
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Ionaş, „Aportul populaţiei din judeţul Hunedoara la unirea Transilvaniei cu România”, in Sargetia. 
Acta Mvsei Devensis, no. XIV, 1979, p. 466; Ion Lungu (editor), Din trecutul de luptã, pp. 242-247; 
Ioachim Lazãr, Românii din sud-vestul Transilvaniei, pp. 43-46; Ioachim Lazãr, Nicolae Cerişer, Hunedoara 
şi Marea Unire, pp. 40-50. 
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45 Ion Frãţilã, Vasile Ionaş, Dumitru Barna, Viorel Vânãtoru (editors), Pentru libertate şi unitate naţionalã, 
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county; 29.431 signatures were preserved from 153 settlements in Hunedoara 
County. The official delegations were led by Francisc Hossu-Longin (for Deva), 
Gheorghe Dubleşiu (for Hunedoara), Victor Bontescu (for Haţeg), lawyer Aurel 
Vlad (for Orãştie), Iosif Ciser (for Petroşani) and lawyer Nicolae Robu (for Baia de 
Criş). Among the delegates, 48 were from Deva, 43 from Haţeg, 24 from Dobra, 
15 from Orãştie, 14 from the Land of Orãştie, 13 from Baia de Criş and 8 from 
Hunedoara; in another clasification, 70 were peasants, 18 craftsmen, 14 teachers, 13 
archpriests, 10 lawyers, 9 priests, 8 housewives, 5 teachers, 5 miners, 3 bank 
directors, 2 doctors, 2 traders, 1 accountant, 1 mayor, 1 owner, 1 public servant and 
1 midwife. Hunedoara inhabitants, as origin, were some delegates from other 
counties: Silviu Dragomir (teacher in Sibiu), Amos Frâncu (lawyer in Cluj), 
Alexandru Vlad (active major in Arad), Adam Groza (priest in Coşteiu Mare), 
Sebastian Stanca (priest in Sebeş), Sebastian Olariu (archpriest in Fãget), Ioan 
Demian (lawyer in Sânnicolau Mare) and Dimitrie Nistor (from Cluj). In 
recognition of the merits of the people of Hunedoara, two of them were elected 
secretaries of the National Assembly Office (Silviu Dragomir and Iosif Ciser) and 
two other members of the Transylvanian Conducting Council (Aurel Vlad and 
Victor Bontescu); among the speakers of the Assembly, as a speaker at one of the 
14 stands installed was Petru Groza from Bãcia.46 

The archpriests designated to represent Hunedoara County officially in 
Alba-Iulia on 1st December 1918 were the following: Vasile Damian from Brad, 
Iosif Morariu from Dobra, Cornel Popescu from Haţeg, Vasile Domşa from 
Orãştie, Ioan Dobre from Deva (represented by priest Dionisie Bobei from 
Petreni), Ioan Popovici from Geoagiu (Orthodox) and Nicolae Bolboca from Baia 
de Criş, Teofil Crişan from Haţeg, Nicolae Munteanu from Sarmizegetusa, Nicolae 
Zugrav from Lupeni, Ioan Pop from Hunedoara, Ioan Stupinean from Bobâlna, 
Ioan Jenea from Orãştie (Greek-Catholic). They were joined by 10 priests: Iosif 
Tilicea from Hãrãu, Mircea Oprea from Certeju de Sus, Miron Oprean from 
Gothatea, Ioan Budoiu from Câmpuri-Surduc, Gheorghe Henţea from Ghelari, 
Zaharia Tilicea from Vaidei (Orthodox) and Valer Muntean from Veţel, Septimius 
Ionaş from Toteşti, Anton Higia and Romul Crişan from Cugir (Greek-Catholic); 
Orthodox clergymen Adam Groza from Totia (priest in Coşteiu Mare-Timiş), 
Sebastian Stanca from Petroşani (priest in Sebeş) and Sebastian Olariu from Burjuc 
(archpriest in Fãget), born in the current county.47 
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Besides the official messengers, many other priests and teachers from 
Hunedoara attended the event, for, according to a contemporary testimony, ,,every 
village with its delegates, with boards stating the name of the village, the leaders of the village in the 
forefront, priests and teachers, each with a huge tricolor flag flying in the wind were present”.48 
Among the teachers we mention the following: Gheorghe Chibelean from 
Herepeia, Augustin Pop-Bociat from Mintia, Adam Popovici from Veţel, Ioan 
Comşa from Leşnic, Traian Lupea from Cugir (today in Alba County), Toma Roşu 
from Dobra, Ioan Popovici from Sântandrei, Petru Incicãu from Brâznic, Andrei 
Ciovicã from Sãcãmaş, Andrei Grecu from Sarmizegetusa, Ioan Cioarã from 
Lupeni, Ioan Branga and Constantin Baicu from Orãştie, Andrei Ludu from 
Hunedoara, Nicolae Creţu from Câmpuri-Surduc etc.49 

Other approximately 20.000 Hunedoara inhabitants, representing one fifth 
of the total number of Romanian participants in the historic Assembly, also ratified 
thorough a plebiscite the decision of uniting Transylvania with ,,Motherland”. For 
the good conduct of the events, a Hunedoara company participated at the request 
of the Romanian National Guard in Alba. With the same enthusiasm, those left at 
home gathered in animated gatherings, sending telegrams of congratulation and 
adhesion to the works of the National Assembly in Alba-Iulia. As it was a Sunday, 
at 10 o’clock the bells of all the churches in the county started to toll, heralding to 
hundreds of thousands of Hunedoara inhabitants the start of the historic gathering; 
the priests blessed those present, preached about the solemnity of the moment, and 
prayed for this new beginning. There were celebrations everywhere.50 

Quartered at a distance, in order to avoid suspicion of military pressure for 
the great event, the 10th Hunters Romanian Army Regiment led by colonel Oprescu 
did not appear in the county until mid-December. On the morning of December 
13th, 1918, the Romanian soldiers received an emotional welcome in the central 
square of Deva. In the course of the same day, from the railway station in Brãnişca, 
a strong Hungarian attack was launched against the Romanian soldiers charged 
with guarding the bridge over the Mureş River; without any Romanian loss, the two 
Hungarian armored trains, it had been tried, unsuccessfully, to stop them in Zam 
and Ilia, were forced to withdraw. After these events, the Romanian Army 
advanced to Zam and Holdea, and on 19th December took over the cities of 
Hunedoara, Haţeg and Petroşani without any incidents; by the end of the month, 
the entire county was under Romanian control.51 
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However, the tribute of blood of the people of Hunedoara continued. In 
the anti-Communist campaign in Hungary in March-August 1919 aimed at the 
abolition of the Bolshevik regime of Bela Kun, other sons of these lands fell (in 
Ţebea a crucifix was raised in memory of the 50 soldiers killed in these fights).52 
Orthodox priest Silviu Andrica from Sârbi re-enrolled in 1919, also participating in 
this new campaign of the Romanian Army.53 

Towards the same consolidation of the unification, in January 1919 priests 
Victor Şandru (Orthodox) from Lupeni and Ioan Butnariu (Greek-Catholic) of 
Lupeni-Bãrbãtenii de Sus, took part in the restoration of order in the Jiu Valley, 
disturbed by the revolt of the Hungarian workers, supporting the ,,Hunters” 10th 
Regiment sent to the area. During the same period, namely in January-February, the 
new Romanian administration of the county was elected and validated, headed by 
prefect Tom Vasinca (1919-1921), lawyer in Pui, former captain of the Romanian 
volunteer corps from the concentration camp of Darniţa (Ukraine). From then on, 
the role of the Romanian National Councils and of the Romanian National Guards 
ceased.54 

The unification, therefore, had been accomplished. It was, of course, 
necessary to take some firm steps to consolidate it. And the people of Hunedoara 
were, this time too, doing their duty. 

 
 

For Unity and Nation.  
The People of Hunedoara in the Great War 
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The year 1914 marked, at the level of the whole of Europe, the onset of a long and bloody 

war; or the ,,Great War”, as it is known in history. As a component part of Hungary at that time, 
Transylvania was therefore dragged in an armed clash that did not belong to it. Thousands of 
inhabitants of the present county of Hunedoara fought with a gun in their hands on a huge front, 
stretching from Galicia to northern Italy. Both the Orthodox and Greek-Catholic Church of 
Hunedoara, through its ministers (priests and teachers from the Romanian confessional schools), had 
its contribution to the passions of those years, as well as to the achievement of the most important 
national goal: the Great Union of Alba-Iulia on 1st December 1918. 
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52 Octavian Floca, Victor Şuiaga, Ghidul judeţului Hunedoara, Deva, 1936, p. 163. 
53 Grigorie N. Popescu, Preoţimea românã, volume II, p. 134, 140-141; Ioachim Lazãr, Românii din sud-
vestul Transilvaniei, p. 230. 
54 Victor Şuiaga, Hunedorenii la Marea Unire, pp. 59-82. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND IMPLICAREA ÎN REALIZAREA MARII 
UNIRI A STUDENŢILOR TEOLOGI ROMÂNI DIN 

TRANSILVANIA, CARE AU STUDIAT LA CERNÃUŢI ÎN PERIOADA 
1875-1918 

 
Dr. Rãzvan Mihai Neagu 
Colegiul Tehnic Turda 

 
Universitatea din Cernãuţi a fost creatã în anul 1875, la distanţã de un secol 

de la intrarea Bucovinei în componenţa Imperiului Habsburgic. 1  Autoritãţile 
imperiale au dorit, astfel, sã întãreascã legãturile dintre centrul vienez şi societatea 
localã cernãuţeanã, înfiinţarea universitãţii servind, astfel, şi propagandei oficiale a 
statului austriac. Pe de altã parte, instituţia de învãţãmânt superior avea ca sarcinã 
sã acopere nevoile educaţionale ale unei zone dinamice economic. Decizia finalã 
de înfiinţare a Universitãţii din Cernãuţi a luat-o împãratul Franz Joseph, care a 
semnat decretul imperial de înfiinţare la Palatul Schönbrunn, la 30 septembrie 
1875. Noua instituţie de învãţãmânt superior a purtat, pânã în anul 1918, numele 
împãratului fondator, ,,Franz Joseph Universität” sau ,,Alma Mater Francisco-
Josephina”.2 Inaugurarea oficialã a cursurilor universitare a avut loc la 4 octombrie 
1875 într-un cadru solemn.3 Universitatea din Cernãuţi era cea mai esticã instituţie 
de învãţãmânt superior din Austria, dar şi cea mai micã.4 Ea a fost conceputã şi 
creatã ca o instituţie germanã, care avea ca scop rãspândirea şi promovarea culturii 
germane într-o provincie (Bucovina) eterogenã din punct de vedere etnic. 
Universitatea din Cernãuţi a fost unul dintre instrumentele politicii de germanizare 
a Bucovinei imaginatã şi pusã în practicã de autoritãţile imperiale vieneze. Primul 
rector al Universitãţii din Cernãuţi a fost juristul Constantin Tomasciuc (1840-
1889), care provenea dintr-o familie mixtã (tatãl era rutean, iar mama româncã).5 

                                                           
1 Gheorghe Platon (coordonator), Istoria Românilor, volum VII, tom II, De la Independenţã la Marea Unire 
(1878-1918), Bucureşti, Editura Enciclopedicã, 2003, p. 550. 
2 Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stãpânirii austriece: 1774-1918, Chişinãu, Editura Civitas, 
2003, p. 223.  
3 Vasile Lipan, Alma Mater Cernautensis, Bucureşti, Editura Farmaceuticã, 1999, p. 3.  
4 Lucian Nastasã, Itinerarii spre lumea savantã. Tineri din spaţiul românesc la studii în strãinãtate (1864-1944), 
Cluj-Napoca, Editura Limes, 2006, p. 34. 
5 Vasile Lipan, Alma Mater Cernautensis, p. 6.  
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Construitã pe tiparul clasic medieval, Universitatea din Cernãuţi a avut, 
iniţial, trei facultãţi: teologie greco-orientalã (ortodoxã), drept şi filosofie.6  Din 
punctul de vedere al organizãrii, instituţia academicã din Cernãuţi înregistra o 
premierã: era singura universitate din Austro-Ungaria care avea o facultate de 
teologie ortodoxã. În cadrul acesteia s-a format elita intelectualã ortodoxã din 
monarhia dualistã şi nu numai. Instituţia de învãţãmânt beneficia de un corp 
profesoral de elitã foarte bine pregãtit, format mai ales din profesori români, dar şi 
ruteni. 

În perioada 1875-1918, la Facultatea de Teologie din cadrul Universitãţii 
din Cernãuţi au fost înmatriculaţi, conform calculelor noastre, un numãr de 65 de 
studenţi români originari din Ungaria (Transilvania, Banat şi Crişana). Dintre 
aceştia, cei mai numeroşi au fost bãnãţenii, 32, în timp ce zece tineri erau originari 
din Crişana, restul, 23, din Transilvania. 

Dacã ne referim la Transilvania, 23 de tineri români originari din aceastã 
regiune au studiat teologia la Cernãuţi în perioada analizatã de noi. Cei mai mulţi 
dintre transilvãneni (cinci), erau originari din comitatul Fãgãraş, urmaţi 
îndeaproape de cei din comitatul Braşov (patru). Câte trei dintre studenţi erau 
originari din comitatele Sibiu, Bistriţa-Nãsãud şi Solnoc-Dãbâca. Doi erau originari 
din comitatul Alba de Jos, în timp ce comitatele Cluj, Mureş-Turda şi Hunedoara 
au fost reprezentate cu câte un student fiecare. Sunt consemnate 22 de localitãţi 
diferite, douã persoane fiind originare din Sãlişte. Deoarece Transilvania este o 
zonã eterogenã din punct de vedere etnic şi confesional, considerãm cã se impune 
o analizã mai aprofundatã a originilor studenţilor proveniţi de aici. Astfel, se 
remarcã faptul cã peste jumãtate (12) dintre studenţii de aici sunt originari din 
sudul Transilvaniei (comitatele Fãgãraş, Sibiu şi Braşov), zonã cu puternice şi 
reprezentative comunitãţi româneşti, în majoritate de confesiune ortodoxã. Din 
estul Transilvaniei provin cei trei studenţi originari din comitatul Bistriţa-Nãsãud, 
precum şi cel din comitatul Mureş-Turda. Transilvania de nord-vest este 
reprezentatã de cei trei studenţi originari din comitatul Solnoc-Dãbâca, precum şi 
de cel din comitatul Cluj. Din zona centralã a Transilvaniei provin cei doi studenţi 
originari din comitatul Alba de Jos, în timp ce un alt student provenea din 
comitatul Hunedoara. 

Marea Unire de la 1918 a reprezentat unul dintre momentele fundamentale 
şi definitorii ale istoriei românilor. Pentru prima datã, majoritatea românilor din 
arealul carpato-danubiano-pontic s-au unit într-un singur stat coerent sub sceptrul 
regelui Ferdinand I Întregitorul. Acest moment a fost rezultatul împrejurãrilor 
favorabile de la sfârşitul anului 1918. Contribuţia pentru împlinirea idealului unirii a 
fost vizibilã atât la nivelul elitei, cât şi al maselor ţãrãneşti. Cum era şi firesc, Marea 

                                                           
6 Nicolae Ciachir, Din istoria Bucovinei (1775-1944), Bucureşti, Editura Oscar Print, 1999, p. 66.  
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Unire a implicat şi condiţionãrile factorilor interni şi externi. Din rândul celor 
interni, vom aminti puternicul curent de opinie pro-unionist, care s-a manifestat în 
România în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-
lea, precum şi mişcarea naţionalã a românilor din Transilvania în care un rol 
fundamental l-au jucat Partidul Naţional Român şi cele douã biserici româneşti 
(cea ortodoxã şi cea greco-catolicã). Dacã facem vorbire despre factorii externi, nu 
se poate trece cu vederea contextul internaţional favorabil acestui eveniment, 
marcat de Primul Rãzboi Mondial (1914-1918) şi destrãmarea, la sfârşitul lui, a 
imperiilor multinaţionale. De asemenea, nu se poate ignora atitudinea favorabilã a 
marilor puteri europene, în special a Franţei, condusã la acea vreme de prim-
ministrul Georges Clemenceau.  

Românii din Transilvania au ştiut sã se organizeze politic şi militar, 
pregãtind, astfel, momentul 1 decembrie 1918. Pentru Marea Adunare Naţionalã 
de la Alba-Iulia au fost aleşi 1228 de delegaţi oficiali, care reprezentau 130 de 
cercuri electorale, din cele 27 de comitate din Transilvania, Banat, Crişana şi 
Maramureş. La Alba-Iulia au fost reprezentate toate pãturile sociale, de la episcopi, 
reprezentanţi ai şcolilor, ai societãţilor culturale, ai partidelor politice româneşti, ai 
meseriaşilor, ai tinerimii universitare pânã la simpli ţãrani îmbrãcaţi în frumosul 
port popular românesc (peste 100.000 de oameni). Este foarte important de 
subliniat caracterul plebiscitar al adunãrii de la Alba-Iulia şi faptul cã Marea Unire 
nu s-a fãcut împotriva cuiva, ea fiind decizia liber exprimatã a majoritãţii româneşti 
din Transilvania, Banat şi Crişana. 

La acest moment important al istoriei româneşti au luat parte şi foştii 
studenţi ai Facultãţii de Teologie din Cernãuţi. Prezenţa lor la Alba-Iulia s-a datorat 
faptului cã mulţi dintre ei au reuşit sã-şi asigure un viitor bun fiind la acea datã 
clerici sau profesori, devenind, astfel, membrii de vazã şi de bazã ai comunitãţilor 
din care fãceau parte. Ei au fost delegaţi de diverse autoritãţi locale (instituţii de 
învãţãmânt, presã, unitãţi ecleziastice) pentru a le reprezenta la Alba-Iulia, fãcând 
parte din cei 1228 de delegaţi aleşi. Dintre ei, Silviu Dragomir a fost desemnat, 
printre alţii, notar al Marii Adunãri Naţionale.7 În continuare, îi vom prezenta, în 
cadrul unui tabel alfabetic, în care vom preciza şi instituţia, care i-a delegat.8 

În cadrul adunãrii naţionale de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918 a fost 
ales un Mare Sfat Naţional, ca organ provizoriu al puterii de stat din Transilvania, 
cu rol legislativ, urmând sã funcţioneze pânã la unirea definitivã cu România. Din 
acest for au fãcut parte şi patru dintre foştii studenţi din Transilvania la Facultatea 

                                                           
7 Ştefan Pascu, Marea Adunare Naţionalã de la Alba Iulia. Încununarea ideii, a tendinţelor şi a luptelor de 
unitate a poporului român, Cluj, s. n., 1968, p. 377.  
8 Ioan I. Şerban, Nicolae Josan, Dicţionarul personalitãţilor unirii, Alba-Iulia, Editura Altip, 2003, passim; 
Ion Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii, volum IX, 
Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1989, pp. 404-405.  
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de Teologie din Cernãuţi. Este vorba despre Silviu Dragomir (profesor la Sibiu), 
Nicolae Bãlan (profesor la Sibiu), Ioan Broşu (profesor la Sibiu) şi Pavel Roşca 
(profesor la Sibiu).9 Profesorul Silviu Dragomir a fost ales notar al Marelui Sfat 
Naţional.10 Prezenţa foştilor absolvenţi ai teologiei de la Cernãuţi nu a fost un fapt 
surprinzãtor. Ei s-au remarcat în activitatea lor ca susţinãtori ai ideii naţionale şi a 
intereselor româneşti, de cele mai multe ori chiar din perioada studenţiei. Fiind 
persoane reprezentative ale comunitãţilor din care au fãcut parte, ei au avut şansa 
sã participe la cel mai important moment al istoriei românilor şi, astfel, sã intre în 
istorie, aducându-şi contribuţia la realizarea unui mãreţ ideal. 

Datele avute la dispoziţie aratã cã, din cei 23 de studenţi teologi români din 
Transilvania, care au studiat la Cernãuţi între anii 1875-1918, 12 au avut contribuţii 
la realizarea Marii Uniri, chiar dacã la nivel local. Ei fac obiectul prezentului 
material. Pentru ceilalţi 11, în stadiul actual al cercetãrilor, nu avem informaţii, care 
sã arate implicarea lor în cel mai important act al istoriei moderne a românilor.11 

 
Implicarea foştilor studenţi teologi 

de la Cernãuţi în Marea Unire 
  

Una dintre cele mai importante figuri ale ortodoxiei româneşti din prima 
jumãtate a secolului al XX-lea a fost Nicolae Bãlan (1882-1955), mitropolitul 
Transilvaniei. El s-a nãscut în localitatea Blãjenii de Sus, comitatul Bistriţa-Nãsãud, 
în familia preotului Vasile Bãlan (1857-1921).12 Viitorul mitropolit şi-a fãcut studiile 
superioare la Facultatea de Teologie din cadrul Universitãţii din Cernãuţi (1900-
1904).13 Nicolae Bãlan a obţinut doctoratul în cadrul aceleiaşi instituţii (1905), iar 
între anii 1904-1905 a urmat cursuri de specializare la facultãţile de teologie 
protestantã şi catolicã a Universitãţii din Breslau (azi Wrocław, Polonia). Într-o 

                                                           
9 Ion Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii, volum IX, pp. 
47-48.  
10 Ştefan Pascu, Marea Adunare Naţionalã, p. 383.  
11 Cei 11 sunt: Virgil Cioban, Ioan Dihon, Gheorghe Enescu, Gheorghe Guiman, Victor Herman, 
Ioan Mãrdan, Constantin Papuc, Alexandru Popşor, George Proca, Ioan Spânu şi Ioan Vodã.  
12 Preotul paroh Vasile Bãlan a murit la începutul anului 1921, la ceremonia funerarã, desfãşuratã în 
25 ianuarie, participând şi fiul sãu mitropolitul Nicolae Bãlan. Cf. Foaia Diecezanã, an XXXVI, numãr 
6, 7 februarie/20 februarie 1921, p. 5.  
13  Mészáros Andor, Szögi László, Varga Júlia, Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom Kisebb 
Egyetemein és Akadémiáin 1789-1919, Budapest, 2014, p. 469; Szögi László, Studenţi români din 
Transilvania la universitãţile din Europa în secolele XVI-XX, Târgu-Mureş, Editura Universitãţii ,,Petru 
Maior”, 2011, p. 166, 190; Cornel Sigmirean, Istoria formãrii intelectualitãţii româneşti din Transilvania şi 
Banat în epoca modernã, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2000, p. 691, 714.  
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primã fazã, Bãlan a fost profesor la Institutul Teologic Sibiu (1905-1920), predând 
discipline precum Dogmatica, Apologetica şi Morala.14 

Nicolae Bãlan şi-a adus o preţioasã contribuţie la realizarea Marii Unirii. În 
preajma marelui eveniment (1918), el a fãcut parte dintr-un comitet de 10 persoane 
(alãturi de avocatul Lucian Borcia, profesorii Silviu Dragomir, Alexandru Lapedatu 
şi alţii), care a avut misiunea sã asigure legãtura dintre Consiliul Naţional Român 
Central şi lumea satelor Transilvaniei, în vederea organizãrii unor structuri similare 
la nivel rural.15 În toamna anului 1918, în contextul evenimentelor care au precedat 
unirea Transilvaniei cu România, Nicolae Bãlan a fost desemnat de Consiliul 
Naţional Român Central din Transilvania sã meargã într-o misiune la Iaşi, acolo 
unde se gãseau refugiate autoritãţile centrale de la Bucureşti.16 A fost însoţit de 
Laurenţiu Oanea din Dej, cãpitanul Victor Precup din Sibiu, E. Crişan şi Toader 
Roxin, ambii din Arad. 17  Scopul principal al misiunii sale a fost informarea 
factorilor de decizie români despre situaţia din Transilvania. A plecat spre capitala 
Moldovei în ziua de 1/14 noiembrie 1918, împreunã cu cãpitanul Victor Precup, şi 
a ajuns la destinaţie în 5/18 noiembrie. Bãlan s-a întâlnit cu generalul Constantin 
Coandã, prim-ministru al guvernului român, cu generalul Constantin Prezan, şeful 
Marelui Stat Major General, precum şi cu o serie de personalitãţi ca Ion I. C. 
Brãtianu sau Nicolae Iorga.18 La 8 noiembrie 1918, profesorul Bãlan a asistat la Iaşi 
la festivitãţile prilejuite de aducerea capului lui Mihai Viteazul de la Kherson, iar în 
sala Teatrului Naţional din capitala Moldovei distinsul profesor transilvãnean a 
ţinut o înãlţãtoare cuvântare.19 

De la Iaşi, Nicolae Bãlan l-a însoţit pe generalul Constantin Prezan la 
Bucureşti, iar apoi la Giurgiu, unde l-a cunoscut pe generalul Henri Mathias 
Berthelot, şeful Misiunii Militare Franceze din România. 20  Deşi a fost ales sã 
reprezinte cercul electoral Nocrich la Marea Adunare Naţionalã din 1 decembrie 
1918,21 Bãlan a ratat marele eveniment al istoriei românilor, ajungând la Alba-Iulia 
abia în seara acelei zile, când momentul unirii era deja consumat.22 

                                                           
14 Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, ediţia a III-a revãzutã şi adãugitã, Sibiu, Editura 
Andreiana, p. 50.   
15 Ion Popescu-Puţuri, Augustin Deac (coordonatori), Unirea Transilvaniei cu România 1 decembrie 1918, 
ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Politicã, 1972, p. 571.  
16 Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, p. 50.   
17 Ion Popescu-Puţuri, Augustin Deac (coordonatori), Unirea Transilvaniei cu România, p. 697.  
18 Ioan Scurtu, Regele Ferdinand I, Bucureşti, Editura Enciclopedicã, 2016, p. 174.  
19 Ibidem, pp. 164-165.  
20 Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, Sibiu, Editura Andreiana, 2015, pp. 405-406. 
21 Ion Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii, volum IX, pp. 
59-60.  
22 Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, p. 406.  
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Personalitate marcantã a Ţãrii Fãgãraşului, Ilie Beleuţã (1878-1972),  s-a 
nãscut la Mândra, comitatul Fãgãraş (azi judeţul Braşov), într-o familie simplã de 
agricultori şi s-a remarcat mai ales ca profesor de teologie. Între anii 1901-1904 a 
studiat la Institutul Teologic din Sibiu,23 iar apoi la Facultatea de Teologie din 
Cernãuţi între anii 1904-1906. Ulterior, Ilie Beleuţã a fost profesor de religie la 
Gimnaziul de Stat din Fãgãraş (1910-1920).24 Din aceastã posturã, el s-a afirmat ca 
unul dintre corifeii mişcãrii naţionale româneşti din comitatul Fãgãraş, care şi-a 
adus preţioasa contribuţie la realizarea Marii Uniri. El a fãcut parte din comitetul 
de conducere al Consiliului Naţional Român din Fãgãraş constituit la 11 noiembrie 
1918.25 Ilie Beleuţã a fost prezent la Marea Adunare Naţionalã de la Alba-Iulia din 
1 decembrie 1918, împreunã cu protopopul Fãgãraşului, Nicolae Borzea şi alţii, în 
cadrul cãreia s-a decis unirea Transilvaniei cu România, reprezentând Reuniunea 
Femeilor Române Ortodoxe din Fãgãraş.26 

O altã personalitate care a studiat teologia la Cernãuţi şi care a contribuit la 
Marea Unire a fost Dumitru Borcia (1877-1946). El s-a nãscut în Mãrginimea 
Sibiului, în localitatea Sãlişte din comitatul Sibiu şi provenea   dintr-o familie cu o 
bogatã tradiţie preoţeascã, adevãratã dinastie clericalã. El  şi-a finalizat studiile 
medii la Gimnaziul Ortodox din Braşov.27 Ulterior, Borcia a optat sã studieze 
teologia, iniţial în cadrul Institutului Teologic din Sibiu (Seminarul Andreian) ale 
cãrui cursuri le-a urmat între anii 1899-1902.28 Dupã absolvirea acestei instituţii, 
Borcia a urmat cursurile Facultãţii de Teologie a Universitãţii din Cernãuţi (1902-
1904). 29  La începutul anului 1906, tânãrul sãliştean este promovat doctor în 
teologie al universitãţii bucovinene, elaborându-şi teza sub îndrumarea 
profesorului Constantin Popovici.30 La momentul Marii Unirii, Borcia era preot 
paroh în localitatea natalã. Animat de profunde sentimente patriotice şi de 

                                                           
23 Eusebiu Roşca, Monografia Institutului Seminarial Teologic-Pedagogic ,,Andreian’’ al Arhidiecezei Gr. Or. 
Române din Transilvania, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1911, p. 164.  
24 Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, p. 64.  
25 Constantin Bãjenaru, Comitatul Fãgãraş (1876-1918), Alba-Iulia, Editura Altip, 2016, p. 273.  
26 Ibidem, p. 278.  
27 Dumitru Peligrad, ,,Dr. Dumitru Borcia (1877-1946) şi despãrţãmântul Sãlişte al ASTREI’’, în 
volumul ASTRA 1861-1950: Asociaţiunea Transilvanã pentru Literatura Românã şi Cultura Poporului 
Român 125 de ani de la înfiinţare, coordonat de Victor V. Grecu, Sibiu, s. n., 1987, p. 223. 
28 Eusebiu Roşca, Monografia Institutului Seminarial, p. 163.  
29 Cornel Sigmirean, Istoria formãrii intelectualitãţii, p. 692; Szögi László, Studenţi români din Transilvania, 
p. 166; Vasile Baltag, ,,Die Doktorschule für Theologie bei der Universität aus Czernowitz (1877-
1918)’’, în Codrul Cosminului, numãr XX, 2014, p. 341; Mészáros Andor, Szögi László, Varga Júlia, 
Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1789-1919, Budapest, 2014, p. 
469; Szabó Miklós, Simon Zsolt, Szögi László, Erdélyiek Külföldi Egyetemjárása 1849-1919 Között, I 
kötet, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2014, p. 131.  
30 Bukowinaer Rundschau, an XXV, numãr 4979, 6 ianuarie 1906, p. 2; Bukowinaer Post, an XIII, numãr 
1862, 6 ianuarie 1906, p. 4; Czernowitzer Allgemeine Zeitung, numãr 601, 5 ianuarie 1906, p. 4.   
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dragostea pentru neam şi ţarã, în toamna anului 1918, preotul Dumitru Borcia a 
depus o neobositã muncã de propagandã naţionalã în satele româneşti din 
Mãrginimea Sibiului, alãturi de Ioan Lupaş şi alţii, aducându-şi, astfel, partea sa de 
contribuţie la unirea Transilvaniei cu România. Borcia s-a numãrat printre cei care 
au semnat documentul ,,Hotãrârea noastrã” din 12/25 noiembrie 1918, prin care 
românii din Sãlişte îşi exprimau adeziunea la unirea Transilvaniei cu România.31 Va 
deveni protopop de Sãlişte, mai apoi profesor al universitãţii clujene. 

Erudit intelectual cu origini braşovene, Ioan Broşu (1886-1943) s-a nãscut 
în localitatea Dârste din comitatul Braşov (azi inclusã în oraşul Braşov) şi provenea 
dintr-o familie cu tradiţie clericalã, tatãl sãu fiind preot de la care a primit o 
temeinicã educaţie creştinã. Tânãrul Ioan a terminat studiile secundare la 
Gimnaziul Ortodox din Braşov, dupã care a urmat cursurile Facultãţii de Teologie 
a universitãţii din capitala Bucovinei între anii 1905-1909.32 Spre sfârşitul anului 
1910 devine doctor în teologie, dupã ce a obţinut rezultate remarcabile la cele douã 
exememe (,,rigoroase”).33 Fiind un student eminent şi având înclinaţie spre studiu, 
Ioan Broşu a urmat mai multe specializãri la universitãţile din Bonn, Berlin, Viena 
şi Roma. 34  Revenit în Transilvania, a obţinut un post de profesor de religie 
(catehet) pentru elevii români de la şcolile catolice şi evanghelice din Sibiu. 

În preajma Marii Uniri, Ioan Broşu s-a implicat în organizarea românilor 
sibieni. La 31 octombrie 1918, în cadrul unei întruniri desfãşurate la Sibiu, 
împreunã cu Nicolae Bãlan, Nicolae Ivan, Silviu Dragomir şi alţii, Ioan Broşu a 
fost ales membru într-un comitet executiv, care avea ca sarcinã principalã pãstrarea 
legãturii cu Consiliul Naţional Român Central. Ioan Broşu a participat la Marea 
Adunare Naţionalã de la Alba-Iulia, ca delegat al presei române din Sibiu. 35 
Ulterior, a fost numit membru în cadrul Marelui Sfat Naţional Român, organul 
provizoriu al puterii de stat din Transilvania cu rol legislativ.36 

O reprezentativã personalitate a Vãii Bârgãului, în prima jumãtate a 
secolului al XX-lea, a fost Andrei Buzdug (1891-1939), care s-a nãscut în 
localitatea Josenii Bârgãului, comitatul Bistriţa-Nãsãud (judeţul Bistriţa-Nãsãud) 

                                                           
31 Dumitru Peligrad, ,,Dr. Dumitru Borcia (1877-1946)”, p. 224.  
32 Szögi László, Studenţi români din Transilvania, p. 167; Mészáros Andor, Szögi László, Varga Júlia, 
Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom, p. 470; Szabó Miklós, Simon Zsolt, Szögi László, Erdélyiek 
Külföldi Egyetemjárása, volum I, p. 151.  
33 Telegraful Român, an LVIII, numãr 129, 27 noiembrie/10 decembrie 1910, p. 541; Vasile Baltag, 
Die Doktorschule für Theologie, p. 342.  
34  Telegraful Român, an LX, numãr 89, 23 august/5 septembrie 1912, p. 367; Szögi László, 
Magyarországi Diákok Németországi Egyetemeken és főiskolákon 1789-1919, Budapest, 2001, p. 179, 198; 
Szögi László, Studenţi români din Transilvania, p. 187, 189. 
35 Ion Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii, volum X, p. 
145.  
36 Ioan I. Şerban, Nicolae Josan, Dicţionarul personalitãţilor unirii, p. 48.  
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într-o familie de preot, tatãl sãu Leon, fiind paroh în localitatea sa natalã.37 Tânãrul 
Andrei şi-a început studiile primare în satul natal, iar ulterior a urmat studiile liceale 
la Gimnaziul Fundaţional din Nãsãud terminându-le cu obţinerea maturitãţii la 
Gimnaziul Superior Greco-Catolic din Blaj.38 A studiat teologia la Cernãuţi între 
anii 1909-1913.39 La 19 iunie 1916, a fost promovat doctor în teologie, susţinându-
şi ultimul examen ,,rigoros” la Suceava, acolo unde era refugiatã Facultatea de 
Teologie din Cernãuţi, dupã ce capitala Bucovinei a fost, din nou, ocupatã de 
armata ţaristã în cadrul Ofensivei Bruşilov.40 Andrei Buzdug a fost ultimul doctor 
în teologie la Cernãuţi, originar din Transilvania, pânã la încheierea Primului 
Rãzboi Mondial. Dupã ce şi-a finalizat studiile şi a dobândit o impresionantã 
culturã teologicã, tânãrul bistriţean a revenit în Transilvania. În ultimii ani ai 
Marelui Rãzboi (1916-1918), Andrei Buzdug şi-a început cariera sacerdotalã, 
pãstorindu-i pe credincioşii din Susenii Bârgãului, în calitate de paroh.41 Datele 
avute la dispoziţie atestã faptul cã Andrei Buzdug a susţinut unirea Transilvaniei cu 
România. Astfel, el a contribuit, la nivel local, la realizarea marelui deziderat al 
istoriei românilor. La 14/27 noiembrie 1918, Buzdug a luat parte la o adunare a 
românilor din cercul electoral al Nãsãudului, desfãşuratã în oraşul omonim, 
condusã de Alexandru Haliţã (preşedinte) şi Victor Motogna (notar).42 La o zi 
distanţã, Sfatul Naţional Român sãtesc din Josenii Bârgãului îl desemneazã pe 
tânãrul teolog sã reprezinte comunitatea localã la Marea Adunare Naţionalã de la 
Alba-Iulia.43 Astfel, Andrei Buzdug a avut şansa şi onoarea sã participe la cel mai 
important moment al istoriei recente a românilor.44 În perioada interbelicã clericul 
bistriţean a fost unul dintre cei care au contribuit cel mai mult la crearea şi 
funcţionarea învãţãmântului teologic din Cluj. 

Eminentã figurã a intelectualitãţii româneşti din Transilvania, Romulus 
Cândea (1886-1973), provenea dintr-o familie de preot, tatãl sãu fiind Ioan 

                                                           
37 Telegraful Român, an LXXII, numãr 56, 27 iulie/9 august 1924, p. 4; Mircea-Gelu Buta, ,,Vlãstarul 
unei familii ilustre, Pr. Prof. Andrei Buzdug (1891-1939)’’, în Anuarul Bârgãuan, an V, numãr 5, 2015, 
p. 165; Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,Corespondenţa mitropolitului Andrei Şaguna cu protopopiatul 
ortodox al Bistriţei’’, în Tabor, an X, numãr 4, 2016, pp. 16-17, nota 11. 
38 Mircea-Gelu Buta, ,,Vlãstarul unei familii”, p. 165.   
39 Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, p. 106; Cornel Sigmirean, Istoria formãrii intelectualitãţii, 
p. 691; Szögi László, Studenţi români din Transilvania, p. 168; Mészáros Andor, Szögi László, Varga 
Júlia, Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom, 471; Szabó Miklós, Simon Zsolt, Szögi László, 
Erdélyiek Külföldi Egyetemjárása, volum I, p. 160.  
40 Telegraful Român, an LXIV, numãr 64, 21 iunie/4 iulie 1916, p. 259; Vasile Baltag, Die Doktorschule 
für Theologie, p. 344.  
41 Mircea-Gelu Buta, ,,Vlãstarul unei familii”, p. 166.  
42 Ion Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii, volum VIII, p. 
79.  
43 Ibidem, p. 82.  
44 Ioan I. Şerban, Nicolae Josan, Dicţionarul personalitãţilor unirii, p. 118.  
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Cândea, protopopul Avrigului. A studiat în cadrul Facultãţii de Teologie Ortodoxã 
din Cernãuţi, între anii 1906-1910. În anul 1912 a obţinut titlul de doctor în 
teologie ,,sub auspiciis Imperatoris”, sintagmã care îi desemna pe cei cu rezultate 
excepţionale. 45  Dupã absolvirea facultãţii s-a specializat la Berlin şi Leipzig, la 
aceastã din urmã universitate fiind promovat doctor în filosofie. 46  Revenit în 
Transilvania, Cândea a urmat cariera didacticã, fiind profesor în cadrul Institutului 
Teologic din Sibiu. El s-a implicat activ în organizarea Marii Uniri. În toamna 
anului 1918 i-a organizat politic pe românii din Mãrginimea Sibiului. Deşi trebuia 
sã participe la Marea Adunare Naţionalã, în calitate de delegat din partea cercului 
electoral Cisnãdie (comitatul Sibiu), Romulus Cândea nu a putut participa din 
cauza stãrii de sãnãtate de la acel moment.47 

Cel care va fi în perioada interbelicã protopopul Devei, Ioan Dobre 
(1875-1928), s-a nãscut la Zãrneşti, comitatul Fãgãraş (azi judeţul Braşov),   într-o 
familie simplã de agricultori. 48  El a terminat studiile secundare la Gimnaziul 
Ortodox din Braşov, iar apoi s-a îndreptat spre Sibiu unde, între anii 1894-1897, a 
studiat la Institutul Teologic.49 Tânãrul Dobre a decis sã-şi completeze studiile 
teologice la Cernãuţi (1899-1901).50 În paralel, tânãrul transilvãnean a urmat şi 
cursurile Facultãţii de Litere şi Filosofie din cadrul universitãţii bucovinene între 
anii 1899-1902.51 La 23 iulie 1904, Dobre a obţinut titlul ştiinţific de doctor în 
teologie la Universitatea din Cernãuţi.52 S-a realizat vocaţional şi profesional o datã 
cu numirea sa ca preot şi protopop al Devei, oficiu pe care l-a îndeplinit între anii 
1909-1928. A fost ales în aceastã demnitate de Consistoriul Arhidiecezan de la 
Sibiu în şedinţa din 1/14 iunie 1909.53 În preajma Marii Uniri el a fost preşedintele 
Consiliului Naţional Român din Deva, creat la 10 noiembrie 1918.54 Deşi a fost 
unul dintre personajele care au contribuit cel mai mult la realizarea Marii Uniri în 
comitatul Hunedoara, protopopul Devei nu a putut participa la marele eveniment 

                                                           
45 Telegraful Român, an LX, numãr 59, 5/18 iunie 1912, p. 239.  
46 Szögi László, Magyarországi Diákok Németországi Egyetemeken, p. 172, 422. 
47 Nicolae Josan, Ioan Pleşa, ,,Reprezentanţii românilor din comitatul Alba Inferioarã la Marea 
Adunare Naţionalã de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918’’, în Apulum, numãr XXVII-XXX, 1990-
1993, p. 546.  
48 Victor I. Şuiaga, Consiliul Naţional Român din Deva 1918-1919, Deva, 1994, p. 83.  
49 Eusebiu Roşca, Monografia Institutului Seminarial, p. 161.  
50 Szögi László, Studenţi români din Transilvania, p. 166; Mészáros Andor, Szögi László, Varga Júlia, 
Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom, p. 469; Szabó Miklós, Simon Zsolt, Szögi László, Erdélyiek 
Külföldi Egyetemjárása, volum I, p. 223.  
51 Cornel Sigmirean, Istoria formãrii intelectualitãţii, p. 693.  
52 Telegraful Român, an LII, numãr 74, 13/26 iulie 1904, p. 299. 
53 Ibidem, numãr 59, 2/15 iunie 1909, p. 247.  
54 Victor I. Şuiaga, Consiliul Naţional Român, p. 26, 32 



Astra Sabesiensis 
 

198 
 

de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918, fiind bolnav. A fost reprezentat de preotul 
D. Bobei din Petreni.55 

Fãrã îndoialã, cea mai importantã personalitate laicã româneascã din 
Transilvania, care a studiat la Facultatea de Teologie din Cernãuţi în perioada 
analizatã de noi a fost marele istoric Silviu Dragomir (1888-1962). Membru 
reprezentativ al şcolii istoriografice româneşti, Silviu Dragomir s-a nãscut în 
localitatea Gurasada, comitatul Hunedoara (azi judeţul Hunedoara) într-o familie 
de vazã a comunitãţii locale, tatãl sãu Simion Dragomir (1851-1907) fiind notar 
cercual, deputat sinodal şi congresual la Sibiu.56 Tânãrul Silviu şi-a finalizat studiile 
medii la Novi Sad (Voivodina, Serbia) în 1905. La sfatul mitropolitului Ioan 
Meţianu, Dragomir a ales sã urmeze teologia la Cernãuţi (1905-1909).57 Pregãtirea 
academicã din capitala Bucovinei, i-a fost încununatã la 21 martie 1910 prin 
obţinerea diplomei de doctor în teologie, sub îndrumarea ilustrului profesor de 
slavisticã, Eugen Kozak. 58  Dupã finalizarea studiilor de la Cernãuţi, Silviu 
Dragomir şi-a completat pregãtirea intelectualã cu stagii de specializare la Viena, 
Karlowitz, Belgrad şi Moscova. 59  Dupã periplul academic european, Silviu 
Dragomir revine în Transilvania   dedicându-şi toatã viaţa şi activitatea carierei 
didactice. Între anii 1911-1919 el a funcţionat ca profesor la Institutul Teologic 
Sibiu. În toamna anului 1918, în cadrul evenimentelor care au premers Marii 
Unirii, Silviu Dragomir a fost un militant activ pentru cauza româneascã la Sibiu. 
El a fãcut parte din Consiliul Naţional Român de la Sibiu, filiala localã a Consiliului 
Naţional Român Central de la Arad.60 La 1 decembrie 1918, Silviu Dragomir a 
participat la Marea Adunare Naţionalã de la Alba-Iulia, care a decis unirea 
Transilvaniei cu România, ca delegat al presei române din Sibiu.61 Profesorul sibian 
a fost ales în conducerea adunãrii, fiind unul dintre secretarii acesteia.62 La o zi 

                                                           
55 Ibidem, p. 84.  
56 Telegraful Român, an LV, numãr 133, 6/19 decembrie 1907, p. 543.  
57 Szögi László, Studenţi români din Transilvania, p. 167, 109; Mészáros Andor, Szögi László, Varga 
Júlia, Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom, p. 471; Szabó Miklós, Simon Zsolt, Szögi László, 
Erdélyiek Külföldi Egyetemjárása, volum I, pp. 229-230; Vasile Baltag, Die Doktorschule für Theologie, p. 
342.  
58 Bukowinaer Post, an XVII, numãr 2515, 22 martie 1910, p. 3; Czernowitzer Allgemeine Zeitung, numãr 
1857, 25 martie 1910, p. 3; Telegraful Român, an LVIII, numãr 28, 13/26 martie 1910, p. 119; Vasile 
Baltag, Die Doktorschule für Theologie, p. 342.  
59 Sorin Şipoş, Silviu Dragomir-istoric, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane/Fundaţia Culturalã 
Românã, 2002, pp. 34-36; Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, p. 451. 
60 Gheorghe Platon (coordonator), Istoria Românilor, volum VII, tom II, p. 511.  
61 Ion Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii, volum X, p. 
145.  
62 Ion Popescu-Puţuri, Augustin Deac (coordonatori), Unirea Transilvaniei cu România, p. 671; Marele 
Rãzboi în memoria bãnãţeanã 1914-1919, antologie, ediţii, studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, 
Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2012, p. 290.  
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dupã marele eveniment (2 decembrie 1918), Dragomir este ales membru al Marelui 
Sfat Naţional Român al Transilvaniei, organ cu rol legislativ.63 A fost unul dintre 
notarii acestui sfat.64 La propunerea sa, a fost trimisã o telegramã regelui Ferdinand 
I al României, prin care monarhul era înştiinţat de decizia luatã la Alba-Iulia.65 
Ulterior, a fãcut parte şi din Consiliul Dirigent al Transilvaniei, fiind numit la 4 
decembrie 1918, secretar general al resortului Propaganda Ziaristicã. 66  Între 1 
decembrie 1919-30 ianuarie 1920, Dragomir a condus Direcţia Învãţãmântului 
Superior din cadrul Resortului Culte şi Instrucţiune Publicã.67 

Fiu de moţ, Ioan Felea (1885-1944) s-a nãscut în satul Ciuruleasa, de 
lângã Abrud, comitatul Alba de Jos (azi judeţul Alba), într-o familie numeroasã, cu 
tradiţie clericalã puternicã, tatãl sãu, Ioan Felea (1857-1922) fiind preot.68 Având 
vocaţie preoţeascã, Ioan Felea s-a îndreptat spre studiul teologiei, primele studii în 
acest domeniu urmându-le la Institutul Teologic din Sibiu (1903-1906).69 Între anii 
1906-1908 a urmat cursurile Facultãţii de Teologie din cadrul Universitãţii din 
Cernãuţi, obţinând doctoratul în anul 1909. 70  Tânãrul Felea a revenit în 
Transilvania, iar iniţial s-a îndreptat spre Sibiu, unde a intrat în administraţia 
bisericeascã, fiind numit arhivar mitropolitan (1910), iar ulterior a funcţionat ca 
profesor de cântãri şi tipic (1911).71 În anul 1913 a fost hirotonit diacon pe seama 
catedralei mitropolitane din Sibiu. În acelaşi an a primit taina preoţiei şi a fost ales 
paroh de Pecica (azi judeţul Arad), unde a pãstorit pânã în anul 1927. Destinul 
acestui preot a fost marcat de prima conflagraţie mondialã, între 1916-1918 fiind 
mobilizat ca preot militar pentru românii ortodocşi din armata austro-ungarã atât 
pe frontul din Galiţia, cât şi pe cel din Italia, având gradul de cãpitan. În preajma 
momentului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, Ioan Felea i-a organizat pe 
românii din zona Pecica.  

Din categoria preoţilor militari a fãcut parte Ilie Hociotã (1876-1966), 
nãscut în Mãrginimea Sibiului, la Sãlişte, comitatul Sibiu.72 A fost fiul învãţãtorului 

                                                           
63 Ioan I. Şerban, Nicolae Josan, Dicţionarul personalitãţilor unirii, p. 48.  
64 Gheorghe Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional unitar român (1918-1920), 
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1985, p. 16. 
65 Ibidem, p. 17.  
66 Ibidem, p. 47.  
67 Ibidem, p. 258.  
68 Telegraful Român, an LXX, numãr 15, 18 februarie/3 martie 1922, p. 3.  
69 Eusebiu Roşca, Monografia Institutului Seminarial, p. 165.  
70 Mészáros Andor, Szögi László, Varga Júlia, Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom, p. 471; 
Vasile Baltag, Die Doktorschule für Theologie, p. 341.  
71 Telegraful Român, an LIX, numãr 77, 23 iulie/5 august 1911, p. 329.  
72 Corneliu Barboricã, ,,Ecouri eminesciene în creaţia poetului slovac Ivan Krasko’’, în Romanoslavica, 
numãr XVIII, 1972, p. 392, nota 4.  
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cu acelaşi nume din localitate. 73  Ilie Hociotã a terminat studiile secundare la 
Gimnaziul Ortodox din Braşov, unde a obţinut certificatul de maturitate în anul 
1897. A decis sã aleagã cariera preoţeascã şi s-a îndreptat spre Institutul Teologic 
din Sibiu (1897-1899).74 Ulterior a învãţat la Facultatea de Teologie a Universitãţii 
din Cernãuţi (1900-1903).75 Revine din Bucovina în Transilvania şi se stabileşte la 
Sibiu, unde va funcţiona ca econom al Institutului Teologic (1903-1906), având 
grijã de chestiunile economice ale acestei instituţii.76 Acest post nu era incompatibil 
cu cel de dascãl, astfel cã, pentru o scurtã perioadã, Hociotã a predat arheologia 
biblicã şi introducerea în teologie (1903-1904).77 În paralel, Hociotã a funcţionat ca 
profesor de religie (catehet) la Gimnaziul Evanghelic din Sibiu pentru copii 
români. În anul 1906 a fost tot catehet, la Cluj.78 Din anul 1907 revine la Sibiu tot 
în postura de catehet.79 

Destinul lui Hociotã va lua o altã turnurã din anul 1912, când a fost 
încadrat în armata cezaro-crãiascã la Regimentul de Infanterie numãr 2 din Braşov 
în calitate de preot militar (,,feldkurat”).80 În anii de sfârşit ai Marelui Rãzboi, Ilie 
Hociotã ajunge la Viena, fiind atestat acolo, conform surselor noastre în anul 
1917. 81  Deşi aflat în capitala imperialã, Hociotã şi-a adus contribuţia la 
evenimentele din preajma Marii Uniri. Astfel, la 31 octombrie 1918, preotul militar 
a participat la adunarea ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena şi a activat în cadrul 
Senatului Militar Român Central, iar la şedinţa acestui for din 1 noiembrie 1918 a 
fost desemnat în cadrul unui birou de informaţii pentru ofiţerii şi soldaţii români 
constituit cu aceastã ocazie. 82  Preotul militar şi-a adus preţioasa contribuţie la 

                                                           
73 Învãţãtorul Ilie Hociotã a trãit între anii 1839-1915, decedând la 1/14 iunie 1915 la Sãlişte, la 76 de 
ani. Cf. Telegraful Român, an LXIII, numãr 58, 4/17 iunie 1915, p. 233.  
74 Eusebiu Roşca, Monografia Institutului Seminarial, p. 162. 
75 Szögi László, Studenţi români din Transilvania, p. 166; Mészáros Andor, Szögi László, Varga Júlia, 
Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom, p. 469; Szabó Miklós, Simon Zsolt, Szögi László, Erdélyiek 
Külföldi Egyetemjárása, volum I, p. 48. 
76 Telegraful Român, an LI, numãr 90, 14/27 august 1903, p. 370; Eusebiu Roşca, Monografia Institutului 
Seminarial, p. 131.  
77 Eusebiu Roşca, Monografia Institutului Seminarial, p. 125.  
78 Tribuna, an X, numãr 169, 10/23 septembrie 1906, p. 6.  
79 Eusebiu Roşca, Monografia Institutului Seminarial, p. 133.  
80 Pester Lloyd (Morgenblatt), an LIX, numãr 259, 2 noiembrie 1912, p. 9; Telegraful Român, an LX, 
numãr 114, 30 octombrie/12 noiembrie 1912, p. 471; Wiener Zeitung, numãr 252, 1 noiembrie 1912, 
p. 18. 
81 ***, Ranglisten des Kaiserlich und Königlichen Heeres, Wien, 1917, p. 1331.  
82 Ion Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii, volum VII, 
1989, p. 69; Mihai-Octavian Groza, Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 
octombrie-27 noiembrie 1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, p. 15, 32; Mihai-Octavian Groza, 
,,Drumul spre Alba-Iulia trece prin Viena. Activitatea Senatului Militar Român Central al Ofiţerilor 
şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918)’’, în volumul Administraţie româneascã 
arãdeanã. Studii şi comunicãri din Banat-Crişana, X, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, 
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organizarea soldaţilor şi ofiţerilor români din Viena, în contextul destrãmãrii 
monarhiei dualiste. La 17 noiembrie 1918 a avut loc sfinţirea steagului de luptã a 
trupelor române din Viena, ceremonie la care a oficiat Sfânta Liturghie şi preotul 
militar Ilie Hociotã.83 Dupã consumarea momentului Marii Uniri, Ilie Hociotã a 
rãmas în continuare la Viena pentru a-i ajuta pe soldaţii români rãniţi aflaţi încã în 
spitalele din fosta capitalã imperialã.  

Unul dintre remarcabilii intelectuali teologi din perioada interbelicã a fost 
Pavel Roşca (1884-1960). De asemenea, el a fost unul dintre puţinii studenţi de la 
Facultatea de Teologie din Cernãuţi, care provenea din Transilvania de nord. S-a 
nãscut în localitatea Sânpetru Almaşului, comitatul Solnoc-Dãbâca (azi judeţul 
Sãlaj), într-o familie preoţeascã. Tânãrul transilvãnean şi-a finalizat studiile medii în 
anul 1903 la Gimnaziul de Stat din Sibiu. Urmând tradiţia familiei, a ales teologia şi 
s-a înscris la facultatea de profil din Cernãuţi, unde a studiat între anii 1903-1907.84 
Ulterior, a urmat o specializare la München.85 În 20 iulie 1908 este promovat 
doctor în teologie la Cernãuţi, elaborându-şi teza sub îndrumarea profesorului 
Eusebiu Popovici.86 Dupã dobândirea acestui titlu academic, Roşca efectueazã  o 
nouã specializare în Germania, la Berlin.87 În anul 1910 obţine un nou titlul de 
doctor în litere şi filosofie la Universitatea din München.88 Între anii 1911-1919, 
Roşca a fost profesor la Institutul Teologic Sibiu.89 Precum mulţi dintre absolvenţii 
teologiei de la Cernãuţi şi Roşca s-a afirmat mai ales pe plan profesional ca un 
dascãl desãvârşit. Cu toate acestea, se pare cã Roşca a fost o fire destul de retrasã.90 
Onisifor Ghibu îşi amintea despre el cã: ,,[...] avea o pregãtire excepţionalã şi multilateralã 
şi era un om cu judecatã şi cu mult bun simţ. Din pãcate, era cam timid şi de nu prea mare 

                                                                                                                                                    
,,Vasile Goldiş” University Press, 2015, pp. 170-171; Vasile Lechinţan, Oficiali de stat români din 
Transilvania (1368-1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2003, p. 152.    
83 Mihai-Octavian Groza, Senatul Militar Român Central, p. 113.  
84 Mészáros Andor, Szögi László, Varga Júlia, Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom, p. 470. În 
aceastã lucrare locul naşterii sale este identificat greşit, ca fiind localitatea Loza, Raionul Irşava, 
Regiunea Transcarpatia, Ucraina, în trecut parte a comitatului Bereg. Precizãm cã aceastã informaţie 
prezentã în lucrarea citatã este falsã. Cel mai probabil confuzia fãcutã de autorii lucrãrii provine din 
asemãnarea numelor celor douã localitãţi în limba maghiarã Füzesszentpéter-Sânpetru Almaşului, 
respectiv Füzesmező-Loza. 
85 Cornel Sigmirean, Istoria formãrii intelectualitãţii, p. 718; Szögi László, Studenţi români din Transilvania, 
p. 199; Szabó Miklós, Simon Zsolt, Szögi László, Erdélyiek Külföldi Egyetemjárása 1849-1919 Között, II 
kötet, Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2014, p. 228.  
86 Bukowinaer Post, an XV, numãr 2255, 23 iulie 1908, p. 4; Czernowitzer Allgemeine Zeitung, numãr 
1358, 22 iulie 1908, p. 5; Telegraful Român, an LVI, numãr 75, 10/23 iulie 1908, p. 309.  
87 Szögi László, Studenţi români din Transilvania, p. 187; Simon Zsolt, Szögi László, Erdélyiek Külföldi 
Egyetemjárása, volum II, p. 228.  
88 Simon Zsolt, Szögi László, Erdélyiek Külföldi Egyetemjárása, volum II, p. 228.  
89 Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, p. 479.  
90 Ibidem, p. 480.  
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iniţiativã”.91 De asemenea, Sextil Puşcariu îi fãcea o caracterizare succintã, care oferã 
o altã imagine asupra personalitãţii sale: ,,[...] pe lângã studiile sale temeinice filosofice, e un 
escelent fiu al neamului sãu, neînfricat, nesfiindu-se sã batã cu pumnul în masã când e nevoie”.92 
Profesorul Pavel Roşca a avut un rol în Marea Unire de la 1 decembrie 1918. 
Astfel, el a avut marele privilegiu de a participa la Marea Adunare Naţionalã de la 
Alba-Iulia, care a decis unirea Transilvaniei cu România, ca delegat al Institutului 
Teologic din Sibiu, secţiunea pedagogicã.93 A fost desemnat în aceastã calitate în 
conferinţa profesorilor secţiunii pedagogice ţinutã la 12/25 noiembrie 1918 la 
Sibiu. La 2 decembrie 1918 Roşca a fost ales membru în Marele Sfat Naţional 
Român al Transilvaniei,94 organul provizoriu al puterii de stat din Transilvania, 
având un rol legislativ.  

Unul dintre clericii braşoveni cei mai reprezentativi a fost Nicolae 
Stinghe (1883-1960). S-a nãscut în oraşul de la poalele Tâmpei şi a absolvit 
Gimnaziul Ortodox din oraşul natal.95 Se pare cã de mic şi-a dat seama de vocaţia 
sa preoţeascã, care i-a fost o constantã a întregii vieţi. Între anii 1902-1905 a urmat 
cursurile Seminarului Andreian din Sibiu.96 Ulterior, pregãtirea sa intelectualã a fost 
desãvârşitã la Facultatea de Teologie din cadrul Universitãţii din Cernãuţi între anii 
1905-1907.97 În anul 1909, Nicolae Stinghe a fost promovat doctor în teologie la 
Universitatea din Cernãuţi, elaborându-şi teza sub îndrumarea profesorului Vasile 
Tarnavschi. 98  Dupã finalizarea studiilor de licenţã, Stinghe se reîntoarce în 
Transilvania. Precum majoritatea absolvenţilor teologiei la Cernãuţi, şi Nicolae 
Stinghe a îmbinat activitatea profesoralã cu vocaţia clericalã. În anul 1912, Nicolae 
Stinghe a fost numit preot paroh la biserica ,,Sfântul Nicolae” din Şcheii 
Braşovului. Stinghe s-a dovedit a fi un apãrãtor al românismului şi un militant 
naţional fervent, motiv pentru care a intrat în atenţia autoritãţilor austro-ungare, 
mai ales în anii Primului Rãzboi Mondial. Soarta i-a rezervat o mare încercare, a 
fost ridicat de autoritãţi chiar din altarul bisericii ,,Sfântul Nicolae” din Şcheii 
Braşovului, iar între 28 august 1916 şi 10 mai 1918 preotul Stinghe cu familia sa, a 

                                                           
91 Onisifor Ghibu, Amintirile unui pedagog militant, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 
2004, p. 108.  
92 Sextil Puşcariu, Memorii, Bucureşti, Editura Minerva, 1978, p. 290.  
93 Ion Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii, volum X, pp. 
101-102.  
94 Ioan I. Şerban, Nicolae Josan, Dicţionarul personalitãţilor unirii, p. 48.  
95 Vasile Oltean, Configuraţia istoricã şi bisericeascã a Braşovului (sec. XIII-XX), Sibiu, Editura Andreiana, 
2010, p. 397.  
96 Eusebiu Roşca, Monografia Institutului Seminarial, p. 165.  
97 Szögi László, Studenţi români din Transilvania, p. 167; Mészáros Andor, Szögi László, Varga Júlia, 
Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom, p. 470; Simon Zsolt, Szögi László, Erdélyiek Külföldi 
Egyetemjárása, volum II, p. 342.  
98 Czernowitzer Allgemeine Zeitung, numãr 1756, 20 noiembrie 1909, p. 3; Vasile Baltag, Die Doktorschule 
für Theologie, p. 342.  
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fost deportat, iniţial la Şopron, iar apoi internat în lagãrul de la Nagymarton (azi 
Mattersburg, Austria).99 Revenit acasã înainte de Marea Unire, lui Stinghe i s-a 
interzis sã mai slujeascã, situaţie care s-a perpetuat pânã spre sfârşitul anului 1918. 
Deşi era supravegheat de autoritãţi, preotul Stinghe a fost unul dintre cei care au 
pregãtit Marea Unire la nivelul comitatului Braşov. La 26 octombrie/8 noiembrie 
1918, el a luat parte la adunarea naţionalã a românilor din Ţara Bârsei, în cadrul 
cãreia s-a constituit Sfatul Naţional Român din Ţara Bârsei, care avea un comitet 
executiv condus de protopopul ortodox Vasile Saftu, din care fãcea parte, ca 
membru, şi preotul Nicolae Stinghe.100 

Foştii studenţi teologi români din Transilvania care au studiat la Cernãuţi, 
au constituit corpul elitar al Bisericii Ortodoxe din interiorul Carpaţilor. Aceştia au 
devenit remarcabile personalitãţi cu importante cariere. Ei au dat dovadã de 
autentice sentimente patriotice, aducându-şi partea lor de contribuţie la realizarea 
Marii Uniri. În acest sens s-au remarcat mai ales Nicolae Bãlan şi Silviu Dragomir. 
Din pãcate, în stadiul actual al cercetãrilor, pentru 11 dintre foştii studenţi în 
capitala Bucovinei, nu existã date despre implicarea lor în realizarea Marii Uniri.   
 
 
Considerations Regarding the Involvement in the Realization of the Great Union of the 
Romanian Theologian Students from Transylvania, who Learned in Cernãuţi between 

1875-1918 
 

(Abstract) 
 

The aim of the current material is that of presenting the contribution to the great 
union of the Romanian theologian students from Transylvania, who learned in Cernãuţi în the 
period between 1875-1918. The chronological boundaries of this study range between 1875-
1918. These years were chosen because they mark capital events: the foundation of the 
University of Cernãuţi and the realization of the Great Union. The universitary registry books 
during this period of time record 23 Romanian students from Transylvania, who chose to 
study theology in Cernãuţi. Most of them turned out to be authentic patriotic spirits, serving 
the community they belonged to as teachers and priests. Our data shows that out of 23, 12 
have contributed at local or regional level to the realization of the Great Union. In late 1918, 
they became active participants in the unionist struggle. On December 1st 1918, some of them 
attended the Great National Assembly in Alba-Iulia that proclaimed the unification of 
Transylvania with Romania. In our opinion, the most important contributions were that of 
Nicolae Bãlan and Silviu Dragomir; Bãlan, who later became orthodox metropolite of 

                                                           
99 Ioan Vlad, ,,Biserica Sfântul Nicolae din Braşov în etapa finalã a luptei pentru Marea Unire (1914-
1918)’’, în Cumidava, numãr XXII-XXIV, 1998-2000, p. 180; 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, Cluj-Napoca/Deva, Editura 
Argonaut/Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2015, p. 112.  
100 Ion Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii, volum VII, 
pp. 173-174.  
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Transylvania, accomplished a mission in Iaşi, assuring the connection between the Central 
National Romanian Council from Transylvania and the Romanian government; Dragomir 
played an important role at Alba-Iulia, being one of the secretaries of the great national 
assembly.  

Keywords: Great Union, intellectual elite, university, Alba-Iulia, Cernãuţi. 
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THE TRANSYLVANIAN SOCIAL-DEMOCRATIC MOVEMENT 
IN THE AUTUMN AND WINTER OF 1918* 

 
Mihai-Octavian Groza, PhD. Diana-Maria Dãian 

,,Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca 
 

Writing about the evolution of the Transylvanian social-democratic 
movement in the autumn and winter of 1918 involves much responsibility and 
precaution of the researcher both because of the lack of the historical sources,1 as 
well as because of the spirit of the political regimes during the last century which 
have projected a negative image on the Transylvanian social-democrats (from 
associates of the communist movement, or ,,opportunists”, to that of ,,traitors of the 
principles of internationalism” and ,,footmen of the bourgeoisie and of the landlords”). 2 
Following a careful and exhaustive analysis of the special literature we become 
aware of the fact that during the last century, in the absence of a historiographical 
project dedicated to this topic,3 we have been dealing with a real justifying, militant 
and politicized discourse,4 an aspect that has made more difficult the historian’s 
work. So, if during a first phase represented by the period of the years 1918-1948, 
we have been coping with a justifying literature, elaborated by the main political 
social-democratic actors (Ioan Clopoţel, Tiron Albani, Ion Flueraş), starting from 

                                                           
* The Romanian version of this study, was published in Gabriela Şerban, Silviu Ferciug (eds.), 
Supremum vale Nicolae Bocşan (1947-2016), Timişoara, Nepsis Printing Press, 2017, pp. 44-61. 
1 As far we know, there is no archive of this political group (the Romanian section of the Social-
Democratic Party from Hungary). At the same time we do not know whether there are any 
documents elaborated by the social-democrats in the Romanian archives, except from the 
memorialist fragments. 
2  For a radiography of the Romanian historiography focused on the political action of the 
Transylvanian Social-Democrats in the autumn and winter of 1918 see: Mihai-Octavian Groza, 
Diana-Maria Dãian, ,,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)”, in 
Astra Sabesiensis, no. 2, 2016, pp. 203-220. 
3  ,,Interviu cu profesorul Nicolae Bocşan”, in Werner Kremm, Rudolf Gräf (eds.), Fenomenul 
muncitoresc şi social-democrat din România. Secolele XVIII-XX. Lucrãrile prezentate la simpozionul de la Reşiţa, 
23-25 mai 1997, Reşiţa, InterGraf Printing Press, 1997, p. 101. 
4 The same situation for the entire historiographical discourse dedicated to the Great Union (see: 
Iacob Mârza, ,,Secvenţe istoriografice româneşti interbelice asupra anului 1918”, in Valer Moga, 
Sorin Arhire (eds.), Anul 1918 în Transilvania şi Europa Central-Esticã. Contribuţii bibliografice şi 
istoriografice, Cluj-Napoca, Center of Transylvanian Studies, 2007, p. 47). 
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1948, the historiographical discourse manipulated by the directions formulated by 
Mihail Roller has contested the position of the social-democrats from the autumn 
and winter of 1918, labeled as ,,the watch dogs of the imperialism”, ,,social-traitors”, 
,,opportunists”, 5  while after the moment 1968, following the direction of the 
historical legitimization of the Romanian Communist Party, to be the testimonies 
of a re-evaluation of this topic. Although after the collapse of the communist 
regime in Romania there have appeared papers dealing with this topic from a 
modern, objective point of view, the folder of the social-democrats’ contribution 
to the fulfillment of the union, as the whole file of the Great Union has not been 
closed. Taking as a starting point these brief constatative reflections, we will aim 
during our study at directing a survey on the main phases that have circumscribed 
the evolution of the social-democratic movement in the autumn and winter of 
1918. Taking into account the published documents, the memoirs and also the 
secondary sources, we will try to outline the transformations scored in the political 
discourse popularized by the Romanian social-democratic leaders, the approach to 
the Romanian National Party from Transylvania and the collaboration with its 
leaders within the Romanian National Central Council, the contribution to the 
organization of the Romanian structures of authority in the industrial areas and to 
the organization of the Great National Assembly from Alba-Iulia, the activity 
developed within the Dirigent Council so as to concentrate at the end of the study 
on the moment of the division of the Transylvanian social-democratic movement 
at the beginning of 1919. 

The outbreak of the First World War and the enactment of the 
mobilization have paralyzed the activity of the Romanian section of the Social-
Democratic Party from Hungary, the largest part of its members being enrolled 
into the Austro-Hungarian army or simply arrested under the charge of ,,having 
instigated against the state and against the army”, while the editorial board of the 
,,Adevãrul”6 journal has interrupted its activity.7 

                                                           
5 Sorin Radu, ,,Internaţionalismul şi principiile naţionale. O perspectivã asupra discursului politic al 
social-democraţilor români din Ungaria (1917-1918)”, in Valer Moga, Sorin Arhire (eds.), Problema 
Transilvaniei în discursul politic de la sfârşitul Primului Rãzboi Mondial, Cluj-Napoca, Center of 
Transylvanian Studies, 2009, p. 117. 
6 ,,Adevãrul” was the official journal of the Transylvanian social-democratic movement, edited in 
Budapest between 1903-1912 (monthly), 1912-1914, 1917-1918 (weekly), since 1919 at Sibiu (for 
more details, see: Georgeta Rãduicã, Nicolin Rãduicã, Dicţionarul presei româneşti (1731-1918), 
Bucharest, Scientific Printing Press, 1995, p. 20; Ioan Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti (1790-
1999), Bucharest, Romanian Cultural Foundation Printing Press, 1996, pp. 10-11; Ioana Nistor, 
,,Adevãrul (Adeverul). Glasul Poporului. O tribunã româneascã pentru unirea tuturor românilor”, in 
Marius Ioan Grec (ed.), 95 de ani de la Marea Unire (culegere de studii). Volum omagial, Arad, ,,Vasile 
Goldiş” University Press, 2013, pp. 157-166). 
7 Florea Grapini, Enea Grapini şi ziua cea mare, Bucharest, ,,Constantin-Titel Petrescu” Foundation, 
1999, p. 56. 
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In the summer of 1917, in the context of the internal issues which the 
Austro-Hungarian monarchy has been dealing with and under the influence of the 
turmoils from Russia, the Romanian section of the Social-Democratic Party from 
Hungary, initially in anonymity, has restarted its activity.8 At the 8th of July, 1918, at 
Budapest, within a conference of the Transylvanian social-democratic movement 
it has been decided to restart the activity, to distribute a manifest to the Romanian 
workers through which they have been asked to organize themselves and also to 
launch subscriptions for the outset of the activity of the ,,Adevãrul” journal.9 Due 
to this conference it has also been brought into debates the issue of the position 
the Romanian social-democrats have had to adopt in what concerns the national 
question from Hungary since the relations between the Romanian section and the 
Social-Democratic Party from Hungary have degenerated on the eve of the war 
outburst and since its development has obstructed the discussions. In the name of 
the Romanian section, Ion Flueraş has elaborated a resolution project which has 
established that the different opinions in what regards the national question could 
not separate the ,,real socialists”, but at the same time has validated the existence of a 
national question in Hungary that could be solved only through the application of 
the principle of the equality in rights.10 

Thanks to the efforts of the members of the Transylvanian social-
democratic movement in the summer and autumn of 1917 it has been collected 
the sum of 3707,16 crowns, money that have allowed to restart the activity of the 
,,Adevãrul” journal on the 1st of October.11 In the first number of the journal there 
has been published an article-manifest entitled ,,What do we want?”, through 
which the Transylvanian social-democrats have presented their requests: equal 
rights for each citizen (,,[…] equal rights for each inhabitant of this country”), the 
confiscation of the large land properties and providing the population with 
possessions (,,[…] the land of the country which today is more than a half in the hand of some 
landlords should be given to the nation so that it should not be obliged to leave the country), the 
introduction of the universal vote (,,[…] the right to vote for each man and woman who 
are 20 years old), measures of social protection (,,[…] the state should take care of the 
nation health, should build hospitals and should form doctors), signing the peace (,,[…] at the 
present after three years of war, of horrible miseries and sufferance we do not ask for anything but 

                                                           
8 Ioan Bolovan, Marius Eppel, 1 decembrie 1918. Contribuţia social-democraţilor la unirea Transilvaniei cu 
România, Cluj-Napoca, Eikon Printing Press, 2008, p. 21. 
9 Sorin Radu, ,,Activitatea politicã a lui Ion Flueraş pânã în anul 1918”, in Apulum, no. XLII/2, 2006, 
p. 365. 
10 Keith Hitchins, ,,Socialiştii români şi problema naţionalã din Ungaria (1903-1918)”, in Idem (ed.), 
Conştiinţã naţionalã şi acţiune politicã la românii din Transilvania (1868-1918), volume I, translated by Sever 
Trifu, Codruţa Trifu, Cluj-Napoca, Dacia Printing Press, 1992, p. 163. 
11 ***, Documente din istoria mişcãrii muncitoreşti din România (1916-1921), Bucharest, Political Printing 
Press, 1966, p. 84. 



Astra Sabesiensis 
 

208 
 

to reach the peace).12 All over 1917 and the following year, the ,,Adevãrul” journal, 
published in a significant edition of 18.000 copies, reaching in particular on the 
battlefield, has informed the Romanian audience about the tensions erupted within 
the Austro-Hungarian monarchy, about the Romanian situation, but also about 
the installation of the Bolshevik regime in Russia.13 

In the context of the military losses scored by the Austro-Hungarian 
monarchy and of the internal tensions, the Romanian section of the Social-
Democratic Party from Hungary has convoked for the 22nd of April-5th of May 
1918 the 9th congress in which 37 representatives from 22 communities have taken 
part.14 Within the conference, Iosif Jumanca has presented a report on the activity 
developed by the Romanian section of the Social-Democratic Party from Hungary 
in the period 21st of October, 1913-1st of May, 1918 through which he has showed 
the great difficulties encountered during the war years (the mobilization, the arrests 
of some members, the interruption of the activity), the phases of the outset of the 
group activity, the raising funds for re-organizing the movement and re-launching 
the ,,Adevãrul” journal, the meetings hold in the month of July 1917 with the 
workers in Budapest, Ocna de Fier, Reşiţa, Dognecea, Petroşani, Ciclova, Anina, 
Ocna Dejului with the purpose of organizing them, as well as the necessity of 
diffusion through new subdivisions in Transylvania and Banat.15 The 9th Romanian 
social-democratic congress has validated a new group leadership, a new central 
committee whose members have been Ion Flueraş, Iosif Jumanca, Tiron Albani, 
Iosif Ciser, Enea Grapini, Ioan Mihuţ, Teodor Moga, Bazil Surdu and Nicolae 
Ignat. 16  In the context of the development of the congress papers, the 
Transylvanian social-democrats have expressed vividly their belief that there is a 
strong, inseparable relation between the fight for social emancipation and the 
national question and they have stated their availability to collaborate with the 
Romanian National Party.17 

Reunited in a special meeting, on the 25th of September 1918, after 
analyzing both the internal situation and also that of the battlefields, the 
Transylvanian social-democrats have reached the conclusion that it is necessary to 
unify the political forces within a national organism. As a result, it has been 
decided to contact the leadership of the Romanian National Party through its 
leaders, deputies in the Parliament from Budapest with the purpose of constituting 

                                                           
12 Ibidem, pp. 63-65. 
13 Sorin Radu, ,,Activitatea politicã a lui Ion Flueraş pânã în anul 1918”, p. 369. 
14 Nicolae Jurca, Istoria social-democraţiei din România, Bucharest, Scientific Printing Press, 1994, p. 90. 
15 ***, Documente din istoria mişcãrii muncitoreşti din România, pp. 77-84. 
16 Sorin Radu, ,,Activitatea politicã a lui Ion Flueraş pânã în anul 1918”, p. 367. 
17 Ioan Bolovan, Marius Eppel, 1 decembrie 1918. Contribuţia social-democraţilor la unirea Transilvaniei cu 
România, p. 21. 
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a national council based on the principle of parity. Enea Grapini has been 
entrusted with this mission, meeting on the 6th of October 1918 Vasile Goldiş, 
Aurel Lazãr, Alexandru Vaida-Voevod and Ştefan Cicio-Pop so as to present them 
his proposal. As a matter of fact, the project has been accepted, the details related 
to the constitution of this national council being established after the convocation 
of the executive committee of the Romanian National Party at Oradea, the social-
democrats being informed about the parliamentary actions planned soon 
afterwards.18 

After the meeting from Oradea, the leaders of the Romanian National 
Party have adopted the so-called ,,Statement regarding the right to auto-
determination of the Romanians from Transylvania”, a statement made public 
within the Parliament from Budapest on the 18th of October 1918 and which has 
proclaimed the right of the Romanian nation to freely decide its destiny. The 
members of the Romanian section of the Social-Democratic Party from Hungary 
have adhered unconditionally at the principles expressed in the text of the 
statement for auto-determination, this fact allowing the two Romanian political 
factions to approach with the intention of a collaboration that has been reached in 
the end.19 

Within a new meeting hold at Budapest on the 29th of October 1918 in 
which Ştefan Cicio-Pop, Teodor Mihali, Alexandru Vaida-Voevod, Aurel Vlad, 
Aurel Lazãr, Ion Flueraş, Tiron Albani, Iosif Jumanca, Enea Grapini and Ioan 
Mihuţ have taken part, following a new request of the social-democrats it has been 
decided to found a national council of the Romanian nation ,,[…] which should exert 
the control over the territories inhabited by the Romanians”.20 

On the 30th of October, at Budapest within a reunion hold at the ,,Cornul 
Vânãtorilor” hotel, the Romanian National Central Council has been founded, 
organized on the principle of parity: six representatives of the Romanian National 
Party and six representatives of the social-democrats. From the Romanian section 
of the Social-Democratic Party from Hungary one can mention Iosif Jumanca21 

                                                           
18 Florea Grapini, ,,Socialiştii şi Marea Unire”, in Magazin Istoric, year XXXII, no. 12 (381), 1998, p. 
18. 
19 Alexandru Roz, ,,Declaraţia de autodeterminare a românilor transilvãneni-Oradea 12 octombrie 
1918”, in Idem (ed.), Marea Unire din 1918, ideal al tuturor românilor 1918-2003, Arad, ,,Vasile Goldiş” 
University Press, 2004, pp. 61-62. 
20 Ion Flueraş, ,,Cum am ajuns la Alba-Iulia”, in Tiron Albani (ed.), Douãzeci de ani de la Unire. 
Monografie comemorativã a unirii, volum I, Cum s-a fãcut Unirea, Oradea, ,,Grafica” Institute of Graphic 
Arts, 1938, p. 167. 
21 Iosif Jumanca (1893-1950), from Folia, Timiş county; typographer (Gheorghe I. Bodea, ,,Iosif 
Jumanca”, in Românul. New Series, no. 6, 1993, p. 1). 
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(typographer), Bazil Surdu22 (machinist), Enea Grapini23 (engineer), Tiron Albani24 
(carpenter), Iosif Renoiu25 (fitter) and Ion Flueraş26 (wheeler).27 So, through the 
foundation of the Romanian National Central Council it has been created an 
organism that has put into practice the statement for auto-determination and that 
has managed to achieve the unity of the two Transylvanian Romanian political 
forces, based on the principles of the right to auto-determination of the people.28 

The moment of the institution of the Romanian National Central Council 
has been emphasized due to a manifest entitled ,,The Revolution has won!”, 
imagined by the social-democrat Iosif Jumanca and published within a special 
edition of the ,,Adevãrul” journal and then multiplied in more than 18.000 copies. 
In its text it has been mentioned as it follows: ,,[…] The Romanian National Council is 
set on the principle ground of the free disposition regarding the nations’ destiny, a principle 
established by the president Wilson as a main condition of the peace and validated by the official 
legacy of the monarchy, by Hungary and also by the Hungarian National Council”.29 

After a couple of days, on the 2nd of November 1918, the Romanian 
National Central Council moved its center at Arad, its own activity being 
developed by only 6 members among which one could mention the social-
democrats Ion Flueraş, Iosif Jumanca, Enea Grapini, the other members being 
active in the territory with the purpose of organizing the councils and the national 
guards, an important role being played by the social-democrats in the industrial, 
working areas from Banat and Hunedoara.30 

Within a special reunion of the Transylvanian social-democrats hold on 
the 4th of November 1918 in which Ion Flueraş, Iosif Ciser, Enea Grapini, Iosif 

                                                           
22 Bazil Surdu (1893-?), from Biertan, Târnava Mare county; machinist (Alexandru Roz, ,,Baziliu 
Surdu-membru al Consiliului Naţional Român Central”, in Românul. New Series, no. 13, 1993, p. 1). 
23 Enea Grapini (1893-1980), from Şanţ, Bistriţa-Nãsãud county; engineer (Alexandru Roz, ,,Enea 
Grapini”, in Românul. New Series, no. 11, 1993, p. 1). 
24 Tiron Albani (1887-1976), from Gârbova de Sus, Lower Alba county; carpenter (Gheorghe I. 
Bodea, ,,Tiron Albani (1887-1976)”, in Românul. New Series, no. 10, 1993, p. 1). 
25 Iosif Renoiu (1888-1977), from Bocşa Montanã, Caraş-Severin county; fitter (Alexandru Roz, 
,,Iosif Renoiu”, in Românul. New Series, no. 8, 1993, p. 1). 
26 Ion Flueraş (1882-1953), from Chereluş, Arad county; wheeler (Traian Moca, ,,Ion Flueraş”, in 
Românul. New Series, no. 4, 1993, p. 1). 
27 Alexandru Roz, Noiembrie 1918. Aradul-capitala Transilvaniei, Arad, ,,Vasile Goldiş” University Press, 
2002, pp. 194-207. 
28  Nicolae Bocşan, Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat, Cluj-Napoca, Universitary 
Printing Press, 1997, p. 232; Dan Demşea, ,,Douã texte inedite despre socialistul Ioan Flueraş (1882-
1953)”, in Studia Universitatis ,,Vasile Goldiş” Arad, no. 4, 1994, p. 37. 
29 Alexandru Roz, ,,Consiliul Naţional Român Central şi acţiunea sa pentru unirea Transilvaniei cu 
România”, in Magazin Istoric, year XXII, no. 12 (261), 1988, p. 15. 
30 Sorin Radu, Ion Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism, Târgovişte, Cetatea de Scaun 
Printing Press, 2012, p. 38. 
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Jumanca, Ioan Mihuţ and Bazil Surdu have taken part, they have established the 
principles and the action directions of the group within the Romanian National 
Central Council: organizing national councils in Transylvania and Banat, 
subordinated to the Romanian National Central Council, the right to represent the 
Romanians and to exert the leading authority over the territories inhabited by 
them, a task assigned to the Romanian National Central Council, organizing 
permanent services in the train stations with the purpose of taking and mobilizing 
the Romanian soldiers who have left the battlefield, instituting at Budapest, in the 
core of the Transylvanian social-democrats a permanent service with the 
responsibility of preparing the contacts with various centers.31 

An important moment has been represented by the outset of the activity 
of the ,,Românul” journal,32 on the 7th of November 1918, becoming the voice of 
the Romanian National Central Council under the leadership of Vasile Goldiş, the 
position of chief-editor being entrusted to the social-democrat Ioan Clopoţel. Due 
to this journal, the documents elaborated or received by the Romanian National 
Central Council, the phases of the political-administrative organization of 
Transylvania and Banat, the convocation of the National Assembly have been 
brought into the attention of the population, being also achieved the mobilization 
of the people with the aim of organizing themselves in councils and national 
guards.33 

Reunited in a special meeting on the 9th of November 1918, the Romanian 
National Central Council has decided the emission of an ultimate note following 
the proposal of the social-democratic members which has been addressed to the 
Hungarian National Council and which has made public the council decision to 
take the control over the territories inhabited by the Romanians from Transylvania 
and Banat (24 counties34 and the Romanian parts from the Bichiş, Cianad and 
Ugocea counties). 35  The social-democrat Enea Grapini has proposed that the 
ultimate note should be written in Hungarian and not in French ,,[…] so as to be 
understood without possible mistakes because of the translations”.36 The ultimate note has 
been sent to the Hungarian National Council through the prefect Varjasy Lajos, 

                                                           
31 Florea Grapini, ,,Socialiştii şi Marea Unire”, p. 18. 
32 The activity of this journal was suppressed on the 12th of March 1916.  
33 Ioan Clopoţel, ,,La Alba-Iulia”, in Steaua. Revistã a Uniunii Scriitorilor, year XIX, no. 226, 1968, p. 15; 
Ion Isaiu, ,,Unirea Transilvaniei cu România”, in Steaua. Revistã a Uniunii Scriitorilor, year XXXIII, no. 
12 (427), 1982, p. 8; Eugen Gagea, ,,Aradul, cetate a Marii Uniri”, in Columna, no. 3, 2014, p. 316. 
34 Torontal, Timiş, Caraş-Severin, Arad, Bihor, Sãtmar, Maramureş, Bistriţa-Nãsãud, Solnoc-Dãbâca, 
Sãlaj, Cluj, Mureş-Turda, Turda-Arieş, Alba Inferioarã, Târnava-Micã, Târnava-Mare, Hunedoara, 
Sibiu, Braşov, Fãgãraş, Trei Scaune, Odorhei and Ciuc. 
35 Alexandru Roz, Consiliul Naţional Român Central şi gãrzile naţionale române din Arad (acte şi documente), 
volume I, Cluj-Napoca, Dacia Printing Press, 1993, p. 176. 
36 Florea Grapini, Enea Grapini şi ziua cea mare, p. 130. 
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the answer being requested for the day of the 12th of November. Since at Belgrade 
there have been hold the debates regarding the armistice with the military 
representatives of the Entente, the Hungarian part has asked for a postponement 
of 12 hours, a Hungarian legacy coordinated by the sociolog Jászi Oszkar, the 
ministry of the nationalities, being expected to arrive at Arad for further 
negotiations.37 

Within the Romanian-Hungarian negotiations hold at Arad in the period 
13th-14th of November 1918, the social-democrats, represented by Ion Flueraş, 
Iosif Jumanca, Enea Grapini (as members of the Romanian National Central 
Council) and Ioan Clopoţel (as press representative) have adopted the same 
position like the representatives of the Romanian National Party, expressing in a 
clear way their option related to the Romanians’ right to decide independently 
their destiny and also to their separation from Hungary.38 Although within the 
discussions the social-democratic members of the Hungarian legacy have stated 
the project elaborated by Jászi Oszkar regarding the creation of ethnic enclaves, 
the Romanian social-democrats have abolished this plan, being considered to be ,,a 
prospect of thievery or a desperate attitude of the Hungarian government”.39 So one can notice 
that in spite of all the proposals, the Transylvanian social-democrats have 
remained concentrated on a position favorable for the national ideal, supporting 
the idea of the separation from Hungary and of the union with Romania, the 
international principles gaining a secondary importance.40 

On the evening of the 14th of November 1918, after the failure of the 
negotiations with the Hungarian legacy, the members of the Romanian National 
Central Council, reunited in a special meeting, have decided to elaborate and 
publish a manifest addressed to the international public opinion (entitled ,,To the 
world nations!”), 41  so as on the 20th of November to be launched the text 
regarding the convocation of the National Assembly from Alba-Iulia.42 According 
to the historian Sorin Radu, the idea of the convocation of a national assembly 
following the model of the assemblies hold at Chişinãu and Cernãuţi, which 
should express the will of the whole Romanian people from Transylvania and 

                                                           
37 Ion Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi unirea Ardealului cu România, Cluj, The Journal ,,Societatea de 
Mâine” Printing Press, 1926, p. 80; Alexandru Roz, ,,Şedinţa Consiliului Naţional Român Central 
din 27 octombrie/9 noiembrie 1918”, in Studia Universitatis ,,Vasile Goldiş” Arad, no. 4, 1994, p. 32. 
38 Sorin Radu, Ion Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism, p. 48. 
39 Tiron Albani, ,,Enclavele lui Jászi”, in Tiron Albani (ed.), Douãzeci de ani de la Unire. Monografie 
comemorativã a unirii, p. 192. 
40 Sorin Radu, ,,Internaţionalismul şi principiile naţionale”, p. 149. 
41 Nicolae Bocşan, Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat, p. 235. 
42 Stelean-Ioan Boia, ,,Marea Unire de la 1918. Locul şi rolul Aradului”, in Marius Ioan Grec (ed.), 
95 de ani de la Marea Unire (culegere de studii). Volum omagial, Arad, ,,Vasile Goldiş” University Press, 
2013, p. 35. 
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Banat, has emerged during the Romanian-Hungarian negotiations and can be 
attributed to the social-democrat Ion Flueraş.43 

After the position adopted within the Romanian-Hungarian negotiations, 
the leaders of the Romanian section of the Social-Democratic Party from Hungary 
have been convoked on the 16th of November 1918 for a debate with the party 
leaders regarding the present situation caused by Transylvania’s and Banat’s 
separation from Hungary. From the part of the Transylvanian social-democrats 
Ion Flueraş, Iosif Jumanca and Enea Grapini have taken part who, rejecting any 
proposal related to the maintenance of the Hungary’s integrity and to the co-
optation in the government (through two ministerial portofolios and many 
positions of prefect) have stated that:      ,,[…] The Romanian socialists have showed that 
the Romanian nation has suffered too much from the imperial leaders so as to be stopped from 
realizing its dream of union and that the socialists can not and do not want to avoid or to let it 
under the domination of those who enslaved it in the past”.44 

In the period in which the social-democrats have taken part in the 
negotiations from Budapest, the Romanian National Central Council has made 
public the manifest entitled ,,To the world nations!”, a move that has caused their 
turmoil because although they have accepted to launch a manifest addressed to the 
international public opinion, they have been not consulted in what regards the date 
of its appearance in the public area. The moment has been rapidly surpassed and 
the ,,Adevãrul” journal has took and published the manifest in its pages.45 

As the leaders of the Romanian National Party, due to the contacts and 
the strong relations with the intellectuals and the largest part of the population, 
have taken the control over the political action, the Romanian social-democrats 
have managed to gain popularity due to their struggle for establishing the 
principles that would be the base for the future declaration of Transylvania’s and 
Banat’s union with Romania.46 Furthermore, they have made considerable efforts 
for organizing the population from the industrial area with the purpose of 
designating the representatives and of participating into the national assembly, an 
action also supported by the ,,Adevãrul” journal.47 

On the 30th of November 1918, the Romanian National Central Council 
has convoked at Alba-Iulia a reunion of the representatives that has established the 
final text of the union resolution and has brought to a common point the different 

                                                           
43 Sorin Radu, Ion Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism, p. 51. 
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45 Ibidem. 
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points of view.48 The debates have referred to the project of resolution elaborated 
by Vasile Goldiş, the social-democrats managing to impose their point of view in 
what regards the revision or the addition of some articles: within the first article 
they have managed to impose the formula ,,states the union of those Romanians and of 
all the territories inhabited by them with Romania” and not with ,,the Romanian Kingdom”, 
considering that ,,the kingdom can be ephemeral, but Romania is eternal”, within the third 
article they have managed to impose the principle of Transylvania’s temporary 
auto-determination as well as the points related to the radical agrary reform (point 
5) and to the ensurance of ,,rights and advantages” for the workers (point 6). 49 
Remembering the development of the reunion from the 30th of November as well 
as the phases of the establishment of the final text of the resolution and the 
contribution of the Transylvanian social-democrats to its elaboration, Ion Flueraş 
has been writing the following lines: ,,[…] within the same assembly it has been voted the 
famous resolution which can be attributed to our insistence, of us the socialists. I have to admit 
however that in general the representatives of the Romanian National Party have not rejected the 
points included in that resolution just that they do not believe in their opportunity. It has been 
objected at the beginning that the constituent assembly of the entire united country could fix the 
principles which the union should be based on. We, the socialists, have asked in an insistent way 
that even before the peace treaty, just in the spotlight of the Conference from Paris to vote for a 
resolution with large democratic principles so as to be known out there that we want to found a 
great Romania based on the ideas of freedom. Moreover, us, the social-democrats too, have 
requested that until the convocation of the constituent assembly of the whole country Transylvania 
should be administered in an autonomous way by us, the Transylvanian people”.50 

The social-democrats, participating into the Great National Assembly 
from Alba-Iulia on the 1st of December 1918 through approximately 180 
delegates, representing more than 70.000 workers from Transylvania and Banat,51 
have provided the assembly with a president, we mean Ion Flueraş, and due to the 
discourses hold by Iosif Jumanca, Emil Isac, Enea Grapini and Eleonora-Lemeny 
Rozvan have made public to the people reunited there the official position 
regarding the union.52 

Thanks to the activity developed for the organization of the workers in the 
autumn and winter of 1918, due to their contribution to the organization and 
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de Scaun Printing Press, 2011, pp. 673-674; Sorin Radu, Ion Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi 
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development of the Great National Assembly and to the elaboration of the union 
resolution, the members of the Transylvanian social-democratic movement can be 
also found within the structures of the new national organisms instituted after the 
1st of December 1918. So, within the Great Romanian National Council there have 
entered 35 social-democrats,53 among whom one can identify the teacher Eleonora 
Lemeny-Rozvan, the unique woman chosen in this organism, 54  while in the 
Dirigent Council there have been co-opted Ion Flueraş (the Resort of Social 
Protection and Hygiene) and Iosif Jumanca (the Industry Resort).55 From this 
position, Flueraş and Jumanca have encouraged the professor Iuliu Moldovan’s 
initiatives regarding the hygiene area, have actively supported the health system, 
have fought for abolishing the corruption from hospitals and for their 
reorganization etc. In spite of all these considerations, the tensions between the 
social-democrats and the majority belonging to the Romanian National Party have 
not ceased to come so that in the month of February, 1919, there has been scored 
the first conflictual episode ending with the suspension of the two social-
democrats, a conflict that has been avoided at the end due to their decision to 
make another thought about the decision.56 Lately, at the beginning of the month 
of August, 1919, after the validation of the new electoral legislation, according to 
which the women and the minorities have not been provided with the right to 
vote, the two social-democratic members of the Dirigent Council as well as the 
members of the Great Romanian National Council have presented their dismissal, 
mentioning the following: ,,[…] because the Great Council does not understand that it has 
the obligation to respect our principles and ideas and because the project of the electoral legislation 
has been submitted to be voted and has been generally accepted in our absence, determined by the 
brutality we have been subjected to, being this procedure not parliamentary, we cannot take part 
any more into the debates”.57 

In the same direction, Ion Flueraş has been co-opted into the Romanian 
legacy sent to the peace discussions from Paris, but after the riot of the 
typographers from Bucharest on the 13th of December 1918 and following its 
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54 Anton Drãgoescu (coordonator), Istoria României. Transilvania, volume II, Cluj-Napoca, ,,George 
Bariţiu” Printing Press, 1997, p. 663. 
55 Sorin Radu, Ion Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism, p. 59. 
56  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, p. 95. 
57 Eugen Glück, Alexandru Roz, Documente din istoria mişcãrii muncitoreşti arãdene (1918-1944), Arad, 
1972, p. 13. 



Astra Sabesiensis 
 

216 
 

suppression by the Romanian army, an action condemned by the Transylvanian 
social-democrats, he has presented his dismissal.58 

On the 2nd of December 1918, the Romanian section of the Social-
Democratic Party from Hungary has moved its nucleus from Budapest to Sibiu 
and has changed its name into the Social-Democratic Party from Transylvania.59 In 
the period between the 19th and 20th of January 1919, at Sibiu, there have been hold 
the congress papers of the new party, on this occasion being also established the 
new program: the organization of the workers, the universal vote, equal rights for 
all the nationalities, the reorganization of the public education, the separation of 
the Church from the state, the confiscation of the Church properties and their 
passage into the community possession.60 

The political action taken by the six social-democratic members of the 
Romanian National Central Council, their support in the union realization, the 
collaboration with the leaders of the Romanian National Party within the Great 
Romanian National Council and within the Dirigent Council have not been 
unanimously accepted and supported by all the members of the Transylvanian 
social-democratic movement. As a result, at the beginning of 1919, from the 
former Romanian section of the Social-Democratic Party from Hungary two 
political factions have come out:  the Romanian International Socialist Faction 
from Transylvania, Banat and Hungary and the Socialist Party from Hungary. 

About the first faction, claiming itself to be ,,the real Romanian socialist 
movement” we know that in the period the 31st of December 1918-the 1st of January 
1919 it has organized a congress at Budapest within which it has been decided to 
exclude the six members of the former Romanian National Central Council from 
the social-democratic movement. In addition to this, the congress has adopted a 
resolution through which it has been formulated a protest against the act from the 
1st of December 1918, being motivated that this has not been an act adopted by 
the real representatives of the Romanian nation and that the welfare of the 
Romanian nation can only be achieved within the Hungarian proletarian state.61 At 
the leadership of this faction, the congress has designated Traian Novac from 
Timişoara, Grigore Gogu from Vienna, Ion G. Dobrescu from Budapest and Ilie 
Cãrãbuş from Arad, characters without any importance for the social-democratic 
movement who have not managed to develop a significant activity, in the end 
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deciding to merge with the Romanian communists’ group from Hungary, a much 
more active and stronger organization.62 

The second faction, that of the Romanian communists, has been active 
both in Transylvania and also in Hungary since the month of November 1918, 
consisting of former Romanian prisoners returned from the Russian camps. At 
Budapest with the support of the Hungarian communist organization and 
seconded by a small dissident socialist group, they have instituted the so-called 
,,Romanian Communist Group” and have launched a manifest in ten points 
through which they have been asking for: the confiscation of the private, 
ecclesiastic, banking, industrial land properties, the demilitarization of the regular 
army, of the gendarmes, of the police and their replacement with peasants and 
workers, the separation of the Church from the state, the investment of the 
workers’ councils with the political authority. 63  According to the launched 
program, the institution of a party following the Bolshevik model from Russia has 
been the leading task of this faction in its activity of abolishing the ,,capitalist 
domination” and of installing a proletarian dictatorship. In the same direction, the 
social-democratic movement that has accepted to collaborate with the leaders of 
the Romanian National Party has been accused of betrayal, being recommended 
that the same treatment should be applied to them as to the Mensheviks from 
Russia. 64  Having as a model the fusion of the Social-Democratic Party from 
Hungary with the Hungarian Communist Party, with the proclamation of the 
Hungarian Soviet Republic on the 21st of March, 1919, the Romanian Communist 
Group merged with the Romanian International Socialist Faction from 
Transylvania, Banat and Hungary, forming the Romanian Socialist Party from 
Hungary. The new group, led by Costicã Athanasiu, Henri Kagan, Iacob 
Creţulescu, Ana Creţulescu, George Avramescu and Iosif Silvãşanu, has greeted 
the proclamation of the new Soviet republic, has joined its activities while its 
members have accepted their enrollment into the Hungarian red army.65 From a 
report elaborated by the royal commissary C. Ionescu dating from the month of 
September 1919 we can find that after the collapse of the Hungarian Soviet 
Republic and after the Romanian armies have entered Budapest, the Romanian 
communist faction has ended its activity, their members findind a refuge at Vienna 
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and then in Soviet Russia.66 Furthermore, from an informative note elaborated by 
the Romanian army on the 7th of August, 1919, we find out that this group has 
counted 71 members67 and that during its activity has managed to attract a number 
of 19 officers and Romanian soldiers, former prisoners in Germany or Russia and 
to determine them to enroll into the red guards from Budapest.68 

According to the historian Sorin Radu, the position adopted by the 
Transylvanian social-democratic leaders in the autumn and winter of 1918 
regarding the support of Transylvania’s union with Romania, the collaboration 
with the leaders of the Romanian National Party within the Romanian National 
Central Council, the Great Romanian National Council and the Dirigent Council 
has invested them with prestige, respect and influence. 69  In spite of all these 
considerations, the Transylvanian social-democratic movement has not managed 
to impose itself as a force on the Romanian political scene; more than that, in 1920 
its leaders (Ion Flueraş, Iosif Jumanca, Grigore Grigorovici), accused of 
opportunism and of the fact that they have not accepted totally the conditions of 
adherence to the Comintern, have been excluded from the party.70 They have 
chosen other political groups so that in 1927, with the re-foundation of the Social-
Democratic Party they should return to the faction until the month of February 

                                                           
66  ***, Tradiţii de solidaritate revoluţionarã româno-ungarã (1884-1946). Documente şi amintiri, Bucharest, 
Political Printing Press, 1979, pp. 116-117. 
67 Ibidem, pp. 106-108: ,,Iacob Creţulescu, George Avramescu, brothers Hoppe, Eskenazy, Atanasiu Costicã, 
Aurel Butzã, Doboş Mihail, Erdély Sándor, Ştefan Suciu, László Victor, Balaş Iosif, Dimanci Ştefan, dr. Mezei, 
Gál Artur, Roter Gustav, George Ivan, George Boieru, Elena Voina, Hintz Ferdinand, Florica Irimeş, Ştefan 
Sturza, Ion Dumitru, Ştefan Baiser, Florica Coppindean, Vasile Dobrescu, Mihail Stroia, Victor Munteanu, Iosif 
Bán, Alexandru Székely, Andrei Alexandru, dr. George Alexici, George Toth, Teodor Suciu, Ignac Vuku, Ilie 
Izdrãilã, George Frumosu, Augustin Mureşan, Iosif Baron, George Ionescu, Emil Mureşan, Iosif Silvãşanu, Ştefan 
Carabas, Ştefan Ana, Gheorghe Dimitrie Alexici, Alexandru Simionescu, Gheorghe Rujan, Vasile Petraşcu, Ella 
Petraşcu, Leopold Schwartz, Emil Simionescu, Rozalia Avramescu, Ioan Hanţa, Ulici Lazãr, Victor Popp, Teodor 
Boroş, Ioan Sambatcan, Aurel Suciu, Mihai Costea, Ana Sligyinsky, Vasile Budisa, Henrich Cagan-Goldman, 
Seil, Seides Herman, Florescu Ornstein, Odesia Kornstein, Costicã Marcu, Laurian Vrabie, Lazãr, András 
Radosavlevici, Aranyasi András”. 
68  Ibidem, pp. 113-115: ,,lieutenant Scarlat Alexandru-Batallion 9 Hunters, sub-lieutenant Buta Gheorghe-
Regiment 2 Hunters, sergent Ionescu Marin-Regiment 2 Hunters, Cahani Avram-Galaţi, Racovski’s former 
adjutant at Odessa, Zilberman Iosif-Regiment 15 Infantry, Timofte Gheorghe-former sailor, Vasile Marin-deserter, 
Niţescu Vasile-Regiment 2 Vâlcea, Sascãu Antal-deserter from the Hungarian Regiment 27 Infantry, Rotariu 
Neculai-Regiment 12 Infantry, Grinberg Iosif-Regiment 11 Siret, Brain Norbert-deserter, Cahani Avram-deserter, 
Muisner Carol-deserter, Dochian Neculai-deserter, Bejan Sotir-from Fulgereşti-Covurlui, Grigore Ioan-from Turnu-
Severin, Gheorghe Constantinescu-from Turnu-Severin, Ioan Anghelescu-from Turnu-Severin”. 
69 Sorin Radu, Ion Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism, p. 60. 
70 ***, Documente din istoria Partidului Comunist din România, volume I, 1917-1922, Bucharest, Printing 
Press for the Political Literature, 1953, pp. 292-296; Costin Feneşan, Sub steag strãin. Comuniştii şi 
Partidul Comunist din România în arhiva Kominternului (1919-1924), Bucharest, Encyclopedic Printing 
Press, 2011, p. 27, 54. 
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1948, when the whole movement has been liquidated as a consequence of its 
fusion with the Romanian Communist Party (transformed into the Romanian 
Party of the Working Class).71 
 
 

The Transylvanian Social-Democratic Movement 
in the Autumn and Winter of 1918 

 
(Abstract) 

 
Our study aims to outline the evolution of the Transylvanian social-democratic movement 

in the autumn and winter of 1918. Based on published documents, memoirs and secondary sources, 
we will try to outline the transformations scored in the political discourse popularized by the 
Romanian social-democratic leaders, the approach to the Romanian National Party from 
Transylvania and the collaboration to its leaders within the Romanian National Central Council, the 
contribution to the organization of the Romanian structures of authority in the industrial areas and 
to the organization of the Great National Assembly from Alba-Iulia, the activity developed within 
the Dirigent Council. At the end of our study we will try to outline the moment of the division of 
the Transylvanian social-democratic movement at the beginning of 1919 (in the Romanian 
International Socialist Faction from Transylvania, Banat and Hungary and the Socialist Party from 
Hungary). All of these, during the interwar period, has invested the social-democrat leaders with 
prestige, respect and influence, although the social-democratic movement has not managed to 
impose itself as a force on the Romanian political scene. 

Keywords: First World War, Great Union, Transylvania, social-democratic movement, 
discourse. 

                                                           
71 Sorin Radu, ,,Documente inedite cu privire la activitatea politicã a lui Ioan Flueraş (1945-1946)”, 
in Arhiva istoricã a României, new series, volume II, no. 1 (3), 2005, pp. 189-190. 
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ANCHETA ASTREI PRIVIND JERTFELE ROMÂNILOR 
TRANSILVÃNENI ÎN PRIMUL RÃZBOI MONDIAL. NOI 

VALORIFICÃRI METODOLOGICE 
 

Dr. Ioan Popa 
Colegiul Naţional ,,Samuel von Brukenthal” Sibiu 

 
Efortul imens depus de ASTRA şi de Directoratul General de Interne al 

Transilvaniei între anii 1921-1922 pentru cuantificarea pierderilor suferite de 
românii transilvãneni în Marele Rãzboi nu a fost însoţit, pânã în prezent, de o 
valorificare istoriograficã pe mãsurã. Coordonatorul anchetei ASTREI, Teodor V. 
Pãcãţian publica, în 1923, metodologia investigaţiei, rezultatele generale ale 
anchetei şi situaţia înregistratã de comunele judeţului Sibiu, exprimându-şi speranţa 
cã, atunci când Asociaţiunea va dispune de fondurile necesare, vor putea fi 
publicate rezultatele centralizate ale tuturor celor 22 de judeţe. 1  Acest demers 
editorial nu s-a produs încã. Impresionantul material documentar administrat de 
ASTRA a intrat, curând, într-un proces de disipare, un nucleu consistent, 
cuprinzând „Centralizatoarele” judeţene şi o mare parte a „Tablourilor 
nominale”/comunale, aflându-se astãzi în custodia Serviciului Judeţean Sibiu al 
Arhivelor Naţionale. Pânã cu câţiva ani în urmã, rezultatele anchetei au pãrut 
interesante doar unor autori de monografii sãteşti,2 apoi au fost fructificate, cu 
rezerve serioase, informaţiile oferite de „Rapoartele” comunale privind revoluţia din 
toamna anului 1918 (Andreea Dãncilã Ineoan, pentru situaţia din judeţul Mureş, 
dupã configuraţia administrativ-teritorialã din 1968). 3  Evidenţierea carenţelor 
anchetei a generat în mediul ştiinţific un reflex de suspiciune şi o atitudine de 
subestimare a valorii documentare a acesteia.4 Datele generale ale anchetei, mai 

                                                           
1 Teodor V. Pãcãţian, „Jertfele Românilor din Ardeal, Bãnat, Crişana, Sãtmar şi Maramurãş, aduse în 
rãsboiul mondial din anii 1914-1918”, în Transilvania, an LIV, numãr 1-2, 1923, p. 48. 
2 Cecilia Gândilã, Nicolae Damian, Pãuca-vatrã de istorie şi legendã, Sibiu, Editura Bucura, 1997, p. 63; 
Cecilia Gândilã, Alãmor-izvor de credinţã şi iubire, Sibiu, Editura Etape, 1998, pp. 117-118; Cecilia 
Gândilã, Armeni-vatrã daco-romanã, Sibiu, Casa de Presã şi Editurã „Tribuna”, 2003, pp. 71-73. 
3 Andreea Dãncilã Ineoan, „Memory of the War and the Revolution in the Mureş County”, în 
Comunication, Context, Interdisciplinarity. Studies and Articles, volum III, Târgu-Mureş, „Petru Maior” 
University Press, 2014, pp. 230-240. 
4 Vezi, spre exemplu, sublinierea caracterului incomplet al evaluãrii la: Ioan Bolovan, Primul Rãzboi 
Mondial şi realitãţile demografice din Transilvania. Familie, moralitate şi raporturi de gen, Cluj-Napoca, Editura 
Şcoala Ardeleanã, 2015, p. 44, 62. Atitudini de scepticism a sesizat chiar coordonatorul anchetei 
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concret numãrul românilor mobilizaţi pe front (449.796) şi în spatele acestuia 
(34.578), au reţinut totuşi atenţia unor cercetãtori consacraţi, precum Liviu Maior,5 
sau aflaţi în proces de afirmare, cum este cazul Ioanei Elena Ignat Kisanovici.6 

Pornind de la premisa cã o mobilizare umanã de asemenea proporţii nu 
poate sã nu producã date relevante, ne-am propus sã repunem ancheta ASTREI în 
circuitul ştiinţific, acolo unde ajunsese pentru scurt timp, datoritã istoricului 
Teodor V. Pãcãţian. Demersul nostru urmãreşte, ca atare, reliefarea punctelor forte 
ale anchetei. Pentru evidenţierea acestora am recurs la un arsenal metodologic 
specific sociologiei, fãcând de la început distincţia între „Tabloul nominal”, 
interpretat drept chestionar standardizat, instrument al unui interviu structurat, şi 
„Raport”, un ghid de interviu aplicat în cadrul unui interviu semistructurat. 
Cercetarea s-a focalizat pe „Tabloul nominal”, respectiv pe „Centralizatoarele” 
judeţene, principala metodã de lucru fiind analiza statisticã. Într-o primã fazã, am 
evidenţiat capacitatea anchetei de a genera coeficienţi valorici relevanţi, recurgând 
la o analizã asupra unui segment socio-profesional bine definit, cel al învãţãtorilor 
(studiu inclus în ,,Anuarul Cercului de Studii Istorice şi Sociale”, numãr XI, 2016, 
sub tipar). Demonstrând viabilitatea ştiinţificã a sursei, am demarat procesul de 
editare a rezultatelor înregistrate de localitãţile cu populaţie româneascã din 
Transilvania. Publicarea rezultatelor nu va urma, însã, configuraţia administrativ-
teritorialã din 1922, ci structura comitatelor surprinsã la nivelul anului 1910. 
Suplimentar, am introdus, cu rol comparativ, datele înregistrate de populaţia 
româneascã la ultimul recensãmânt organizat în cadrul Regatului Ungar. Pentru 
împãrţirea pe comitate şi plãşi am urmat volumul coordonat de Traian Rotariu, 
Recensãmântul din 1910. Transilvania.7 

Scopul analizãrii şi publicãrii datelor înregistrate de localitãţile transilvãnene 
cu populaţie româneascã nu a fost verificarea rezultatelor centralizate de Teodor V. 
Pãcãţian şi publicate în 1923. Aceastã verificare a fost utilizatã, în primul rând, ca 
instrument de control şi abia apoi pentru a depista inerentele erori şi dimensiunile 
acestora. Ţinând cont de faptul cã accesul la toate chestionarele comunale intrate 
în evidenţa Secţiei Istorico-Etnografice a ASTREI, în 1922, pare astãzi imposibil 
de realizat, ca urmare a dispersiei materialului documentar, pentru consecvenţa 
demersului, am acordat credit cifrelor cu care s-a operat în centralizatoarele 
judeţene. Confruntarea chestionarelor cu centralizatoarele, efectuatã, spre exemplu, 

                                                                                                                                                    
ASTREI, Teodor V. Pãcãţian, încã de la proiectarea demersului, în 1921, dar, potrivit acestuia, 
„lucrarea a succes pe deplin” (a se vedea: Teodor V. Pãcãţian, „Jertfele Românilor”, p. 37). 
5 Liviu Maior, Habsburgi şi români. De la loialitatea dinasticã la identitatea naţionalã, Bucureşti, Editura 
Enciclopedicã, 2006, p. 127. 
6  Ioana Elena Ignat Kisanovici, Participare şi mobilizare în Transilvania în Primul Rãzboi Mondial. 
Perspective socio-economice şi demografice, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2015, p. 129. 
7 Traian Rotariu (coordonator), Recensãmântul din 1910. Transilvania, Bucureşti, Editura Staff, 1999. 
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cu acribie în cazul comitatului/judeţului Sibiu, ilustreazã o preluare fidelã a 
informaţiilor din chestionare în centralizatoare, intervenţii semnificative 
consemnându-se în rubrica destinatã populaţiei româneşti, fapt recunoscut în 1923 
de Teodor V. Pãcãţian. Preşedintele Secţiei Istorico-Etnografice a ASTREI, 
motivat de dorinţa de a surprinde cât mai corect dimensiunile comunitãţilor 
româneşti, utilizeazã, ca punct de pornire, datele recensãmântului realizat în 1920, 
de cãtre Direcţia Regionalã a Statisticii de Stat Cluj, dar în confruntarea cu 
chestionarele, multe lipsite de numãrul total al locuitorilor români, opteazã, în 
numeroasele cazuri de neconcordanţã, pentru informaţiile transmise de la nivelul 
comunelor, în cadrul anchetei ASTREI. Cel puţin declarativ. 8  În realitate, 
sârguinciosul cercetãtor a fost copleşit de cantitatea materialului documentar şi a 
ajuns sã penduleze fãrã un criteriu bine definit între datele recensãmântului din 
1920 şi cele ale chestionarelor din 1922. Spre exemplu, chestionarul comunei 
Nocrich (plasa omonimã) înregistreazã 516 români, în timp ce Teodor V. Pãcãţian 
a înscris în centralizatorul judeţului Sibiu doar 277. În Slimnic (plasa Sibiu), 
operatorii de anchetã numãrã 1693 de români, însã, centralizatorul reţine doar 
1382. În schimb, în aceeaşi plasã, la Ruşciori, chestionarul indicã 185 de români, iar 
centralizatorul judeţului Sibiu înscrie 698.9 Exemplele pot continua. Din fericire, 
aceste date, respectiv aceastã rubricã nu afecteazã importanţa demersului ASTREI. 
Tocmai pentru a evita aceste inconsecvenţe surprinse în centralizatoarele judeţelor, 
dar mai ales deoarece considerãm cã o dimensionare justã a pierderilor suferite de 
comunitãţile româneşti se poate obţine prin raportarea la situaţia anterioarã, nu la 
cea posterioarã rãzboiului, am recurs la datele recensãmântului din 1910, aşa cum 
au fost ele publicate în volumul menţionat mai sus, coordonat de Traian Rotariu. 
Este un motiv suplimentar pentru operarea cu realitatea administrativ-teritorialã 
specificã anului 1910. Am pãstrat, totuşi, şi datele oferite de centralizatoarele 
judeţene ale ASTREI. 

Erori s-au strecurat şi în rubricile destinate implicãrii în rãzboi, dar acestea 
sunt rare şi se pot identifica prin utilizarea cheilor de control pentru cele trei 
variabile, care vizeazã numãrul persoanelor implicate în evenimentele conflagraţiei: 
1. „Implicarea în mişcãrile impuse de rãzboi” (rubricile 6-9); 2. „Soarta înduratã în timpul 
rãzboiului” (rubricile 10-15) şi 3. „Ocupaţia civilã a celor implicaţi în mişcãrile impuse de 
rãzboi” (rubricile 18-20). Greşeli imposibil de depistat, în absenţa unei prelucrãri 
paralele a chestionarelor, sunt cele produse prin inversarea, la nivelul aceleiaşi 
localitãţi, a cifrelor unor rubrici alãturate. Un astfel de caz a fost depistat în 
comitatul/judeţul Fãgãraş. În chestionarul comunei Râuşor, plasa Fãgãraş, sunt 

                                                           
8 Teodor V. Pãcãţian, „Jertfele Românilor”, pp. 47-48. 
9 Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale (în continuare, S. J. S. A. N.), Fond „ASTRA”, 
numãr inventar 453, partea structuralã „Listele participanţilor la Primul Rãzboi Mondial”, 1922, 
dosar 11 a, judeţul Sibiu, f. 218, 224, 328; Teodor V. Pãcãţian, „Jertfele Românilor”, pp. 52-53. 
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consemnaţi 8 morţi pe câmpul de luptã şi 12 în spatele acestuia, în timp ce în 
centralizator cele douã rubrici alipite au conţinutul inversat. În cazul depistãrii unor 
astfel de greşeli, am intervenit, astfel încât tabelele oferite cercetãtorilor şi 
publicului larg sã reflecte datele aşa cum au fost ele constatate de respondenţii 
locali ai anului 1922. În pregãtirea volumului cuprinzând datele tuturor localitãţilor 
din cele 22 de comitate ale Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sãtmarului şi 
Maramureşului, punem la dispoziţia celor interesaţi situaţiile înregistrate în 
comitatele Alba de Jos şi Fãgãraş. 
 

Comitatul Alba de Jos 
 

În momentul realizãrii anchetei ASTREI, atât comitatul Alba de Jos, cât şi 
comitatul Fãgãraş îşi pãstreazã structura administrativ-teritorialã din 1910. 
Comitatul Alba de Jos are opt plãşi, cu 175 de comune rurale, şi patru oraşe 
(Abrud, Aiud, Alba-Iulia şi Ocna Sibiului). Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor 
Naţionale deţine centralizatorul judeţului Alba şi chestionarele tuturor comunelor 
rurale şi urbane, cu douã excepţii: localitãţile Medveş, din plasa Ocna Mureş, şi 
Olteni, din plasa Aiud.10 Pentru ultima aşezare menţionatã, care avea statutul de 
cãtun în momentul realizãrii anchetei ASTREI, informaţiile se regãsesc în 
chestionarul comunei aparţinãtoare, Râmeţ. În schimb, dosarul judeţului Alba 
conţine un chestionar încã neidentificat, aparţinând comunei Cãpâlna (fãrã 
precizarea plãşii), alta decât Cãpâlna/Sebeskápolna, respectiv Cãpâlna de 
Jos/Alsókápolna şi Cãpâlna de Sus/Felsőkápolna, ale cãror chestionare se 
pãstreazã în dosarele comitatelor/judeţelor Sibiu (plasa Sebeşul Sãsesc) şi Târnava 
Micã (plasa Hususãu/Valea Lungã, respectiv Diciosânmãrtin/Târnãveni). 

Potrivit centralizatorului ASTREI, populaţia româneascã a celor opt plãşi 
se ridica la 161.057 de locuitori, în timp ce în 1910 erau consemnaţi 160.027 de 
locuitori. Pe front au fost mobilizaţi 25.136 de români din mediul rural al 
comitatului Alba de Jos. 1852 au fost mobilizaţi în spatele frontului, 146 au fost 
arestaţi/internaţi, iar 27 s-au refugiat în România. Pe câmpul de luptã au murit 
2257 de români (8,97% dintre cei mobilizaţi pe front). Alţi 627 şi-au gãsit sfârşitul 
„în temniţã, în pribegie, în spital, în urma bolilor sau rãnilor”, iar 1806 au fost declaraţi 
dispãruţi. În urma morţilor şi dispãruţilor au rãmas 2064 de vãduve şi 4694 de 
orfani. Totalul celor morţi şi dispãruţi (4690) reprezintã 17,26% din totalul 
românilor mobilizaţi, arestaţi sau refugiaţi (27.161). 

În mediul urban, populaţia româneascã numãra 13.981 de suflete, conform 
chestionarelor celor patru oraşe. Recensãmântul din 1910 înregistra 11.456 de 
români. Dintre aceştia, 1364 au fost mobilizaţi pe front, 146 în spatele frontului, 12 

                                                           
10 Ibidem, dosar 1 b, judeţul Alba, 568 file. 
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au fost arestaţi/internaţi, iar 5 s-au refugiat în România. Pe front au murit 111 
(8,13% dintre cei mobilizaţi pe front), iar în spatele frontului 27. Alţi 57 au fost 
declaraţi dispãruţi. Au rãmas 86 de vãduve şi 232 de orfani. Procentul morţilor şi al 
dispãruţilor (195) raportat la totalul mobilizaţilor, arestaţilor şi refugiaţilor (1527) se 
ridicã la 12,77%. 

Analizele statistice indicã o mai mare vulnerabilitate a mediului rural faţã 
de cel urban în faţa pericolelor generate de rãzboi. În mediul rural, gradul de 
mobilizare pe front a fost de 15,70% din totalul populaţiei înregistrate de 
recensãmântul din 1910. În mediul urban, mobilizarea pe front a atins 11,90% din 
populaţia româneascã a anului 1910. Trebuie precizat, cu acest prilej, faptul cã 
realizarea anchetei ASTREI în mediul urban a întâmpinat serioase dificultãţi, 
datoritã lipsei de reacţie a populaţiei.11 Pe de altã parte, analiza chestionarelor a 
dezvãluit existenţa unor consemnãri multiple, inevitabile în pofida indicaţiilor 
ASTREI ca fiecare sã fie „conscris deci în comuna în care îşi are locuinţa în prezent”.12 
Desigur, cele câteva cazuri de consemnãri atât în localitatea de domiciliu din 1914-
1919, cât şi în cea din 1922, nu afecteazã imaginea de ansamblu asupra implicãrii 
românilor în evenimentele Marelui Rãzboi. În aceastã situaţie se regãseşte 
învãţãtorul Nicolae Cristian, mobilizat pe front şi revenit sãnãtos la vatrã. A fost 
consemnat atât în chestionarul comunei natale Doştat, plasa Sângãtin, cât şi în 
chestionarul oraşului Aiud. Un caz aparte este cel al învãţãtorului-soldat Macoveiu 
Cutean din Mogoş, plasa Roşia Montanã. Chestionarul comunei natale Mogoş îl 
înregistreazã la fila 26 ca mort „în temniţã, în pribegie, în spital, în urma bolilor sau 
rãnilor”, cu specificarea cã este „al lui Achim”, iar la fila 32 apare drept „invalid”. 
Şematismul Bisericii Ortodoxe menţioneazã un singur învãţãtor cu acest nume în 
localitatea Mogoş-Micleşti, învãţãtorul fiind în viaţã în 1919.13 Aşadar, cel în cauzã, 
decedat ca urmare a rãnilor suferite în rãzboi, a fost consemnat din neatenţie de 
douã ori, în acelaşi chestionar. 

Datele oferite de categoria socio-profesionalã a învãţãtorilor confirmã atât 
statutul elitist al profesiei de dascãl la începutul secolului al XX-lea, cât şi beneficiile 
asociate acestuia în contextul Primului Rãzboi Mondial. Chestionarele comitatului 
Alba de Jos menţioneazã 104 învãţãtori români în mediul rural şi urban, ceea ce 
reprezintã 0,36% din totalul românilor mobilizaţi, arestaţi/internaţi sau refugiaţi 
(28.688). Pe front au fost mobilizaţi 88 de învãţãtori (0,33% din totalul de 26.500), 
iar în spatele frontului 10 (0,50% din 1998). Raportat la situaţia întregii populaţii a 
comitatului Alba de Jos, se poate constata cã dascãlii au obţinut mai multe 

                                                           
11 Teodor V. Pãcãţian, „Jertfele Românilor”, p. 47. 
12 Ibidem, p. 43. 
13 Şematismul bisericei ortodoxe române din Ungaria şi Transilvania pe anul 1918, Sibiu, Editura şi Tiparul 
Tipografiei Arhidiecezane, f. a., p. 173; Şematismul bisericei ortodoxe române din Ungaria şi Transilvania pe 
anul 1919, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1919, p. 45. 
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dispense la mobilizarea pe front, fiind în schimb solicitaţi mai consistent în spatele 
frontului. 

Rolul de formatori de opinie şi modelatori de caractere le-a adus, însã, 
numeroase neplãceri din partea autoritãţilor maghiare, al cãror nivel de suspiciune 
faţã de fidelitatea civicã şi patrioticã a populaţiei româneşti a atins cote 
ameninţãtoare dupã intrarea României în rãzboi împotriva Austro-Ungariei. 
Mãsurile represive au vizat cu precãdere preoţimea şi dãscãlimea.14 Coeficientul 
învãţãtorilor arestaţi/deportaţi este de nouã ori mai mare (8,74=3,164/0,362) decât 
cel al mobilizaţilor. Chestionarele au înregistrat în comitatul Alba de Jos cinci 
învãţãtori arestaţi/internaţi dintr-un total de 158 de români care au împãrtãşit 
aceeaşi soartã (3,16%): Nicolae Duşa din Alba-Iulia, Ioan Dumitrean din Şard 
(plasa Ighiu), Eugenia Alãmorean din Alãmor (plasa Sângãtin), Mateiu Mãrginean 
din Doştat (plasa Sângãtin) şi George Mitrofan din Oiejdea (plasa Teiuş).15 Ioan 
Dumitrean şi George Mitrofan sunt menţionaţi ca învãţãtori pensionari. Eugenia 
Alãmorean a fost deportatã în Zombor, împreunã cu tatãl sãu, preotul Simion 
Alãmorean, din 12 septembrie 1916 pânã în 24 februarie 1917. Mama învãţãtoarei, 
Elisabeta Alãmorean, originarã din Sibiel (plasa Sãlişte, comitatul Sibiu) s-a refugiat 
în România, iar fratele ei, Octavian (student) a fost mobilizat şi s-a întors sãnãtos 
acasã.16 Un singur învãţãtor din comitatul Alba de Jos este consemnat de ancheta 
ASTREI ca refugiat în România: Remus Lupescu, originar din Roşia de Secaş, 
domiciliat în 1922 în oraşul Aiud.17 Raportat la numãrul românilor refugiaţi din 
comitatul Alba de Jos, 32, procentul este de 3,12%, adicã de nouã ori mai mare 
decât procentul deţinut de categoria învãţãtorilor faţã de totalul românilor implicaţi 
în evenimentele rãzboiului (0,36). 

Variabila definitã de ASTRA drept „Soarta înduratã în timpul rãzboiului” 
confirmã poziţionarea învãţãtorilor într-o zonã cu expunere mai scãzutã la risc. 
Cinci învãţãtori din comitatul Alba de Jos şi-au gãsit sfârşitul în Primul Rãzboi 
Mondial, patru dintre ei pe front (0,16% din totalul morţilor pe front-2368; Vasilie 
Mesaroş din Bãgãu, Ironim Marian şi Teodor Marian din Gârbova de Jos, toţi trei 
din plasa Aiud, şi Alexandru Tenţian, originar din Agriş, învãţãtor în Botez, plasa 
Ocna Mureş), unul în spatele frontului (Macoveiu Cutean din Mogoş, plasa Roşia 
Montanã). Un învãţãtor a fost declarat dispãrut (Ioan Vinerean din Mândra, plasa 

                                                           
14 Liviu Maior, Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni şi basarabeni în rãzboi (1914-1916), Cluj-Napoca, 
Editura Şcoala Ardeleanã, 2016, p. 111 ş. a. 
15 S. J. S. A. N., Fond „ASTRA”, numãr inventar 453, partea structuralã „Listele participanţilor la 
Primul Rãzboi Mondial”, 1922, dosar 1 b, judeţul Alba, f. 74, 244, 295, 301, 437. 
16 Ibidem, f. 295; Mircea Pãcurariu, Politica statului ungar faţã de Biserica româneascã din Transilvania în 
perioada dualismului (1867-1918), Sibiu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, 1986, p. 266. 
17 S. J. S. A. N., Fond „ASTRA”, numãr inventar 453, partea structuralã „Listele participanţilor la 
Primul Rãzboi Mondial”, 1922, dosar 1 b, judeţul Alba, f. 147. 
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Sângãtin). Procentul învãţãtorilor morţi şi dispãruţi este de trei ori mai mic decât 
cel deţinut de categoria „Învãţãtori” la nivelul comitatului: 0,12% (6 învãţãtori din 
totalul de 4885 de români morţi şi dispãruţi) faţã de 0,36%. În urma învãţãtorilor 
morţi şi dispãruţi au rãmas trei vãduve (0,13%=3/2150 vãduve) şi zece orfani 
(0,20%=10/4926 orfani). Vasilie Mesaroş era tatãl a cinci copii, Ion Vinerean avea 
patru copii, iar Alexandru Tenţian un copil. 

Categoria „Studenţi”, componentã a segmentului elitist al societãţii, la 
începutul secolului al XX-lea, înregistreazã coeficienţi în conformitate cu specificul 
şi rolul sãu social. Pentru uniformizare, am inclus în aceastã categorie şi elevii 
gimnaziali, cãrora în limbaj popular li se spunea „studenţi”. Chestionarele comunale 
ale anchetei ASTREI utilizeazã, cu precãdere, statutul de „student”, fãrã alte 
precizãri. Foarte rar se consemneazã „student universitar”. Mult mai frecvente sunt 
menţiunile de tipul „teolog”, „medicinist”, „student în drept” ş. a. Chestionarele 
comitatului Alba de Jos oferã numele a 53 de studenţi şi doi gimnazişti. Numãrul 
mic al studenţilor pare sã indice un deficit de înregistrare, o explicaţie posibilã fiind 
legatã de problema temporalã ridicatã la atribuirea acestui statut asociat unei 
perioade care, în mod normal, nu depãşeşte durata desfãşurãrii Primului Rãzboi 
Mondial. Raportat la numãrul românilor implicaţi direct în evenimentele 
rãzboiului, în comitatul Alba de Jos studenţii deţin un procent de 0,19%. La nivelul 
pierderilor de vieţi omeneşti (5 morţi pe front, 2 în spatele frontului, un dispãrut), 
procentul scade la 0,16%, cu toate cã mobilizarea pe front a fost impresionantã: 54 
din 55 (98,18%). Singurul student care nu a luat drumul frontului era teolog şi 
cãzuse victimã represiunii politice, fiind consemnat ca arestat/internat. Este vorba 
de Eugen Mãrginean din Vingard, plasa Sângãtin.18 Dintre cei cinci studenţi morţi 
pe front, unul, Danil Şandru din Ungurei, plasa Sângãtin, a cãzut în 1919, în luptele 
de pe Tisa. Dupã studenţii morţi nu au plâns vãduve sau orfani, doar pãrinţi, fraţi, 
surori şi, eventual, iubite. 

Nivelul studiilor a facilitat accesul studenţilor la grade militare superioare, 
35 dintre cei 54 de mobilizaţi fãcând parte din categoria ofiţerilor (64,81%), fie ca 
sublocotenenţi (30), fie ca locotenenţi (5). Acest fapt a fost însoţit şi de o 
recompensare peste media populaţiei româneşti mobilizate: 16 studenţi decoraţi 
dintr-un total de 2647 de militari români aflaţi în aceastã situaţie (0,60%). 

Categoria „Preoţi” este slab reprezentatã în chestionarele comitatului Alba 
de Jos. Dintre cei 22 de preoţi consemnaţi, 12 au fost arestaţi/deportaţi, unul s-a 
refugiat în România, şase au luat contact cu realitãţile frontului, iar trei au fost 
mobilizaţi pe loc. Preotul Ioan Ursa din Meteş, plasa Ighiu, a fost înregistrat de 
respondenţi ca mobilizat pe loc, cu toate cã a trecut şi prin experienţa internãrii. În 
analizele statistice i-am pãstrat status-ul fixat de respondenţi. Procentele arestaţilor 

                                                           
18 Ibidem, f. 305. 
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şi refugiaţilor depãşesc cu mult procentul de reprezentare categorialã (7,59%, 
respectiv 3,12% faţã de 0,07%), confirmând statutul de lideri ai comunitãţilor 
rurale deţinut de reprezentanţii clerului, dar şi nivelul ridicat de expunere la risc în 
faţa mecanismelor represive ale autoritãţilor guvernamentale maghiare. Ilustrãm 
subcategoria clerului oprimat cu figura preotului ortodox Iosif Gomboş (1863-
1926), originar din Vidra Superioarã. A frecventat Seminarul Andreian din Sibiu, 
între anii 1883-1886, remarcându-se în cadrul Societãţii de Lecturã „Andrei 
Şaguna”. A publicat în revista manuscrisã ,,Musa” o poezie popularã închinatã lui 
Horea. În timpul studiilor teologice, a fost coleg de an cu Vasile Duma din Sãcalu 
de Pãdure, viitorul protopop de Reghin (1912-1923) şi episcop al Argeşului (1923-
1936), sub numele de Nichita, cu Nicolae Clonţa din Viştea Superioarã, ulterior 
preot în Beclean (plasa/comuna Fãgãraş), refugiat în Moldova, apoi în America de 
Nord, în perioada septembrie 1916-1919, şi cu Sergiu Medean din Alba-Iulia, 
paroh şi protopop de Sebeş/Szászsebes (din 1890/1896), deportat în Ruszt şi 
Şopron, din 29 august 1916 pânã în 13 martie 1917. Formarea spiritualã şi 
naţionalã a acestor clerici a primit impulsuri puternice în anii petrecuţi la Sibiu, în 
atmosfera Seminarului Andreian şi a internatului acestuia, Societatea de Lecturã şi 
revista ,,Musa” oferind teologilor şi pedagogilor un cadru prielnic de manifestare. 
Peste ani, foştii colegi de studenţie, ajunşi cãlãuze duhovniceşti şi naţional-politice 
ale diverselor comunitãţi rurale şi urbane româneşti, vor deveni din nou colegi, de 
data aceasta în suferinţã, ca urmare a acţiunilor represive ale autoritãţilor maghiare. 
Afirmat în câmpul disputelor naţionale încã din anii studenţiei, Iosif Gomboş se va 
profila ca fruntaş al luptei românilor pentru demnitate şi dreptate. Dupã absolvirea 
studiilor, va activa ca învãţãtor în localitatea natalã (1888-1899). În 1894 participã, 
alãturi de alţi 500 de moţi din Vidra de Sus, la manifestaţia de susţinere a 
memorandiştilor, la Cluj. Ca preot paroh va pãstori comunitãţile ortodoxe din 
Abrud-Sat (1901-1921) şi Câmpeni (1922-1926), în ultima localitate îndeplinind şi 
funcţia de protopop. În anii Primului Rãzboi Mondial va fi arestat (2 octombrie 
1916) şi închis la Cluj, Seghedin şi Rabold, timp de un an şi jumãtate.19 

                                                           
19 Ibidem, f. 51 (chestionarul comunei Abrud Sat; în mod eronat, aceastã localitate este indicatã de 
respondenţi drept locul naşterii preotului Iosif Gomboş); Iosif Gomboş, „Versul lui Horea (poesie 
poporala) adunatã de Iosif Gomboş”, în Musa, an XIII, numãr 13, 1883, pp. 154-156; an XIV, 
numãr 14, 1884, pp. 160-161; Eusebiu R. Roşca, Monografia Institutului Seminarial Teologic-Pedagogic 
„Andreian” al Arhidiecezei Gr. Or. Române din Transilvania, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 
1911, p. 157; Şematismul bisericei ortodoxe române din Ungaria şi Transilvania, 1888, p. 54; Ibidem, 1890, p. 
74; Ibidem, 1895, p. 73; Ibidem, 1896, pp. 72-73; Ibidem, 1899, p. 55; Ibidem, 1900, p. 55; Ibidem, 1901, p. 
48; Ibidem, 1921, p. 73; Ibidem, 1922, pp. 76-77; Mircea Pãcurariu, Politica statului ungar, p. 262 (Iosif 
Gomboş), 270 (Sergiu Medean), 278 (Nicolae Clonţa); Ioan Popa, Revista Musa. Un martor al 
sentimentelor naţionale româneşti în perioada dualistã, Sibiu, Editura Techno Media, 2012, passim (toţi cei 
patru studenţi teologi menţionaţi au articole cu tematicã folclorico-etnograficã şi/sau naţionalã 
publicate în revista ,,Musa”); www.crestinortodox.ro/dictionarul-teologilor-romani/nichita-duma-

http://www.crestinortodox.ro/dictionarul-teologilor-romani/nichita-duma-84537.html
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Dintre preoţii omişi de ancheta ASTREI îi amintim pe Dimitrie Goia, 
paroh în Sohodol, deportat în Borisfalva-Şopron (2 septembrie 1916-ianuarie 
1917), apoi închis în Alba-Iulia, pânã în 8 iulie 1917, şi pe Ioan Teculescu, 
protopopul de Alba-Iulia, închis acolo din septembrie 1916 pânã în decembrie 
1917. 20  Confruntarea datelor anchetei ASTREI cu rezultatele investigaţiei 
întreprinse de Mircea Pãcurariu la sfârşitul secolului trecut asupra preoţilor români 
ardeleni şi bãnãţeni arestaţi/deportaţi şi/sau refugiaţi în anii Primului Rãzboi 
Mondial ar indica dimensiunile deficienţei anchetei ASTREI pe acest segment 
socio-profesional şi ar lãrgi lista preoţilor care au avut de suferit în rãzboi, deoarece 
ancheta demonstreazã, la rândul sãu, limitele celei mai actualizate statistici în acest 
domeniu (Mircea Pãcurariu, Politica statului ungar faţã de Biserica româneascã din 
Transilvania în perioada dualismului (1867-1918), 1986, pp. 260-282). Limitele vizeazã 
cu precãdere, dar nu exclusiv, clerul greco-catolic (investigaţiile statistice fiind 
realizate în mediul ortodox), dupã cum se va arãta în studiile viitoare consacrate 
acestei teme. Dintre cei 13 (14 cu Ioan Ursa) preoţi arestaţi/deportaţi sau refugiaţi 
menţionaţi în chestionarele comitatului Alba de Jos, unul singur nu este înscris în 
statistica realizatã de Mircea Pãcurariu: Ioan Tocaciu, originar din Sâncraiu, preot 
greco-catolic în Rãdeşti, plasa Aiud, refugiat în România.21 Statistica întocmitã de 
Mircea Pãcurariu poate fi îmbunãtãţitã şi calitativ, spre exemplu cu informaţia 
referitoare la decesul preotului greco-catolic Corneliu Hulpuş din Alãmor, plasa 
Sângãtin, absent din lista „Preoţilor ardeleni morţi la scurt timp dupã eliberare, în urma 
suferinţelor îndurate în închisori sau în deportare”.22 

Alãturi de conturarea status-ului diferitelor categorii socio-profesionale în 
contextul desfãşurãrii Primului Rãzboi Mondial, ancheta ASTREI face posibilã şi o 
analizã a pierderilor suferite de comunitãţile româneşti în urma rãzboiului. Din 
acest punct de vedere, sursa documentarã are valoare de unicat, oferind o imagine 
de ansamblu asupra Transilvaniei, cu multiple perspective analitice şi interpretative.  

În comitatul Alba de Jos, spre exemplu, pierderile înregistrate în timpul 
rãzboiului (morţi şi dispãruţi) reprezintã 2,84% din populaţia înregistratã de 
recensãmântul anului 1910. Procentul mediului rural este de 2,93%, iar cel al 
mediului urban de 1,70%. Cea mai afectatã unitate administrativ-teritorialã a fost 

                                                                                                                                                    
84537.html, accesat la 14 Noiembrie 2016; Eugen Goia, „Preotul Iosif Gomboş-dascãl şi preot de 
cuget şi simţire româneascã”, în http://www.dacoromania-alba.ro/nr55/preotul_iosif 
_gombos.htm, accesat la 14 Noiembrie 2016. Nicolae Clonţa şi Sergiu Medean nu sunt menţionaţi 
în ancheta ASTREI (chestionarele comitatului Fãgãraş, respectiv Sibiu). 
20 Mircea Pãcurariu, Politica statului ungar, p. 262 (Dimitrie Goia), 265 (Ioan Teculescu). 
21 S. J. S. A. N., Fond „ASTRA”, numãr inventar 453, partea structuralã „Listele participanţilor la 
Primul Rãzboi Mondial”, 1922, dosar 1 b, judeţul Alba, f. 87. 
22 Ibidem, f. 293; Mircea Pãcurariu, Politica statului ungar, p. 276; Cecilia Gândilã, Alãmor-izvor de credinţã 
şi iubire, p. 47: preotul Cornel Hulpuş a decedat în anul 1920. 

http://www.crestinortodox.ro/dictionarul-teologilor-romani/nichita-duma-84537.html
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plasa Vinţu de Jos, pierderile umane ridicându-se la 3,56% din populaţia 
consemnatã în 1910 (tabel 1). 
 

Tabel 1: Pierderile umane înregistrate în comitatul  
Alba de Jos în Primul Rãzboi Mondial 

 

Unitatea administrativã 
Populaţia în 1910 

(nr. locuitori) 
Morţi şi dispãruţi 

% morţi/dispãruţi din 
populaţia anului 1910 

Plasa Vinţu de Jos 26131 931 3,56 

Plasa Sângãtin 17.471 558 3,19 

Plasa Ighiu 20.303 606 2,98 

Total mediul rural Alba 
de Jos 

160.027 4690 2,93 

Plasa Ocna Mureş 18.319 530 2,89 

Plasa Aiud 18.213 522 2,86 

Comitatul Alba de Jos 171.483 4885 2,84 

Plasa Blaj 19.431 536 2,75 

Plasa Roşia Montanã 21.531 556 2,58 

Plasa Teiuş 18.628 451 2,42 

Total mediul urban 
Alba de Jos 

11.456 195 1,7 

  

Identificarea localitãţilor/comunitãţilor cu situaţii semnificativ diferite faţã 
de procentul înregistrat la nivelul comitatului poate furniza explicaţii asupra relaţiei 
dintre mediul socio-cultural de provenienţã al militarilor şi nivelul de expunere la 
risc în cazul unui rãzboi de masã cum a fost Marele Rãzboi. Analiza de faţã a luat 
în considerare localitãţile cu pierderi mai mari de 5% şi mai mici de 1%. În prima 
categorie, se regãsesc 13 localitãţi/comunitãţi din comitatul Alba de Jos, situaţia 
cea mai grea fiind surprinsã în cazul comunitãţii româneşti din Iştihaza (plasa Ocna 
Mureş): trei morţi la un numãr de 33 de locuitori (9,09%). În 1910, în aceastã 
localitate, maghiarii reprezentau 91,98% din populaţie (436/474). Alãturi de 
români şi maghiari mai trãiau aici doi germani şi trei vorbitori de altã limbã 
maternã, cel mai probabil evrei, întrucât situaţia religioasã a localitãţii indicã 
prezenţa a trei izraeliţi.23 Cele 13 localitãţi au o medie de 487,61 de locuitori, medie 
specificã satelor mici transilvãnene.24 Media morţilor şi dispãruţilor este de 26,3 
(tabel 2). 

                                                           
23 Traian Rotariu (coordonator), Recensãmântul din 1910. Transilvania, pp. 408-409. 
24 Ioan Bolovan, Transilvania între revoluţia de la 1848 şi unirea din 1918. Contribuţii demografice, Cluj-
Napoca, Fundaţia Culturalã Românã/Centrul de Studii Transilvane, 2000, p. 95. Autorul utilizeazã 
urmãtoarea clasificare a satelor transilvãnene: foarte mici: sub 200 de locuitori; mici: 200-499 de 
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Tabel 2: Localitãţile comitatului Alba de Jos în care s-au înregistrat pierderi 

mai mari de 5% din populaţia anului 1910 
 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Populaţia în 1910 

(nr. locuitori) 
Morţi şi 
dispãruţi 

% 
morţi/dispãruţi 
din populaţia 
anului 1910 

1 Iştihaza/Istvánháza 33 3 9,09 

2 Limba, Dumbrava/Lombfalva 361 23 6,37 

3 Lopadea Nouã/Magyarlapád 34 2 5,88 

4 
Cisteiu de 
Mureş/Magyarcsesztve 

411 24 5,83 

5 Turdaş/Oláhtordos 664 37 5,57 

6 Blandiana/Maroskarna 894 49 5,48 

7 Rãchişel, Rachiş/Oláhrákos 203 11 5,41 

8 Peţelca/Paczalka 610 33 5,40 

9 Şoimuş/Magyarsolymos 76 4 5,26 

10 Hening/Henningfalva 1075 56 5,20 

11 Pãgida/Kisapahida 367 19 5,17 

12 Cãptãlan//Maroskáptalan 515 26 5,04 

13 Miceşti/Ompolykisfalud 1096 55 5,01 

Media 487,61 26,3 5,39 

Suma 6339 342 5,39 

  

Dintre cele 17 localitãţi/comunitãţi cu pierderi mai mici de 1%, patru nu 
au avut niciun mort sau dispãrut. Media locuitorilor este de 1219,88, specificã 
satelor mari transilvãnene, iar cea a morţilor şi dispãruţilor de 7,64 (tabel 3). 

 

  

                                                                                                                                                    
locuitori; mijlocii: 500-999 de locuitori; mari: 1000-1999 de locuitori şi foarte mari: peste 2000 de 
locuitori. 
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Tabel 3: Localitãţile comitatului Alba de Jos în care s-au înregistrat pierderi 
mai mici de 1% din populaţia anului 1910 

 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Populaţia în 1910 

(nr. locuitori) 
Morţi şi 
dispãruţi 

% 
morţi/dispãruţi 
din populaţia 
anului 1910 

1 Cuci/Kutyfalva 105 1 0,95 

2 Ighiu/Magyarigen 1117 10 0,89 

3 Abrud-Sat/Abrudfalva 4619 40 0,86 

4 Hopârta/Háporton 812 6 0,73 

5 Gãbud/Gábod 687 5 0,72 

6 Blaj/Balázsfalva 1560 11 0,70 

7 Alba Iulia/Gyulafehérvár 5170 36 0,69 

8 Întregalde/Havasgáld 1674 11 0,65 

9 Beldiu/Marosbéld 357 2 0,56 

10 Mesentea/Kismindszent 248 1 0,40 

11 Ţelna/Czelna 1074 4 0,37 

12 Gârbova de Sus/Felsőorbó 824 2 0,24 

13 Asinip/Asszonynépe 510 1 0,19 

14 Bichiş/Magyarbükkös 47 0 0 

15 Medveş/Nagymedvés 2 0 0 

16 
Uioara, Ocna 
Mureş/Marosújvár 

1845 0 0 

17 Ozd/Magyarózd 87 0 0 

Media 1219,88 7,64 0,62 

Suma 20738 130 0,62 

  

În cazul comitatului Alba de Jos, asocierea cadrului demografic originar cu 
pierderile suferite în rãzboi face tentantã schema localitate/comunitate micã-
pierderi mari, localitate/comunitate mare-pierderi mici, însã, realitatea este ceva 
mai complexã, în ambele categorii, atât în cea cu pierderi mari, cât şi în cea cu 
pierderi mici, existând localitãţi/comunitãţi foarte mici (3, respectiv 4), mici (4, 
respectiv 2), mijlocii (4, respectiv 4) şi mari (2, respectiv 5). Localitãţi foarte mari 
sunt consemnate doar în categoria cu pierderi mai mici de 1%. Una dintre cele 
douã localitãţi aflate în aceastã situaţie este oraşul Alba-Iulia, pentru care trebuie sã 
avem anumite rezerve, indicate în tabelul 3 prin caracterele italice. Cu toate acestea, 
lacunele chestionarelor urbane nu pot modifica parametrii de bazã ai mediului 
social respectiv. Restrângerea analizei la mediul rural coboarã media populaţiei 
celor 16 aşezãri cu pierderi sub 1% la 973 de locuitori, o medie specificã aşezãrilor 
mijlocii, aproape de limita aşezãrilor mari. 
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Comitatul Fãgãraş 

 
Comitatul Fãgãraş cuprindea, în 1910, patru plãşi cu 86 de comune rurale 

şi un oraş (Fãgãraş). La Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale se pãstreazã 
chestionarele tuturor localitãţilor comitatului/judeţului.25 Pentru comuna Sâmbãta 
de Sus a fost întocmit un singur chestionar, în momentul realizãrii anchetei 
ASTREI comunele Sâmbãta de Sus Rãsãriteanã şi Sâmbãta de Sus Apuseanã, 
distincte la 1910, fiind unificate. 

Centralizatorul comitatului/judeţului Fãgãraş indicã pentru cele patru plãşi 
o populaţie româneascã de 83.660 de suflete, însã, rezultatul conţine o greşealã de 
însumare la pagina I (27.002 în loc de 26.902 români),26 astfel încât cifra corectã, 
conform datelor furnizate de centralizator, este de 83.560 de români. 
Recensãmântul din 1910 înregistra în cele 86 de comune 82.262 de români. În anii 
Primului Rãzboi Mondial, 12.092 de români au fost mobilizaţi pe front, 1329 în 
spatele frontului, 205 au fost arestaţi/deportaţi, iar 605 s-au refugiat în România. 
Pe câmpul de luptã au pierit 1242 dintre cei mobilizaţi activ (10,27%), iar „în 
temniţã, în pribegie, în spital, în urma bolilor sau rãnilor” şi-au gãsit sfârşitul alţi 373 de 
români fãgãrãşeni. Dispãruţi au fost declaraţi 786. În urma morţilor şi dispãruţilor 
au rãmas 1152 de vãduve şi 2289 de orfani. Ponderea românilor fãgãrãşeni morţi şi 
dispãruţi (2401) se ridicã la 16,87% din totalul românilor mobilizaţi, 
arestaţi/deportaţi sau refugiaţi (14.231). 

În oraşul Fãgãraş, recensãmântul din 1910 surprinde 2174 de români, iar 
chestionarul ASTREI indicã 2900 de reprezentanţi ai acestei etnii. Pe front au fost 
mobilizaţi 262 de români, în spatele frontului 17, patru au fost arestaţi/deportaţi, 
iar cinci s-au refugiat în România. 12 români fãgãrãşeni au murit în luptã (4,58% 
dintre cei mobilizaţi pe front), unul „în temniţã, în pribegie, în spital, în urma bolilor sau 
rãnilor” şi 13 au fost declaraţi dispãruţi. Morţii şi dispãruţii au lãsat în urma lor 26 
de vãduve şi 27 de orfani. Ponderea morţilor şi dispãruţilor (26) este de 9,02% din 
totalul mobilizaţilor, arestaţilor şi refugiaţilor (288). 

În cazul comitatului Fãgãraş, analiza comparativã a datelor statistice indicã 
o discrepanţã evidentã între mediul urban şi cel rural, ultimul fiind mult mai afectat 
de rãzboi. La nivelul mobilizãrii pe front, populaţia ruralã înregistreazã un procent 
de 14,69% faţã de totalul consemnat în 1910 (12.092/82.262), în timp ce în mediul 
urban procentul este de 12,05% (262/2174). 

Categoria socio-profesionalã a învãţãtorilor este reflectatã în ancheta 
ASTREI prin intermediul a 133 de nume, ceea ce înseamnã un coeficient 

                                                           
25 S. J. S. A. N., Fond „ASTRA”, numãr inventar 453, partea structuralã „Listele participanţilor la 
Primul Rãzboi Mondial”, 1922, dosar 7 a, judeţul Fãgãraş, 311 file. 
26 Ibidem, f. 2. 
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categorial de 0,91% (133/14.519), raportat la totalitatea românilor fãgãrãşeni din 
mediul rural şi urban implicaţi direct în evenimentele rãzboiului. Mobilizarea pe 
front şi în spatele frontului confirmã caracteristicile categoriei: 0,79% (98/12.354), 
respectiv 1,11% (15/1346). Expunerea la represiunea politicã nu oferã surprize: 
coeficientul arestaţilor/deportaţilor (2,39%=5/209) şi cel al refugiaţilor 
(2,45%=15/610) sunt de peste douã ori şi jumãtate mai mari decât cel categorial 
(2,62, respectiv 2,69). Variabila „Soarta înduratã în timpul rãzboiului” pãstreazã 
principalele coordonate ale categoriei. Coeficientul categorial (0,91%) este aproape 
dublu faţã de cel al învãţãtorilor morţi şi dispãruţi (0,53%=13/2427; 7 învãţãtori 
morţi pe câmpul de luptã, 4 în spatele frontului şi doi dispãruţi). La nivelul 
categoriei socio-profesionale, ponderea învãţãtorilor morţi şi dispãruţi în rãzboi 
este de 9,77% (13/133). Impresioneazã coeficientul învãţãtorilor rãniţi, 1,59% (16 
învãţãtori din 1001 români fãgãrãşeni cu acest status), şi cel al învãţãtorilor invalizi, 
1,51% (12/793), fapt care coboarã coeficientul învãţãtorilor reveniţi sãnãtoşi la 
vatrã (0,89%=92/10.298) sub cel categorial. Cifrele statistice sunt o pledoarie 
pentru asumarea de cãtre învãţãtori a rolului elitist pe front, conform aşteptãrilor 
„gloatei”. În luptã, învãţãtorii au constituit un model de curaj şi combativitate pentru 
soldaţii-ţãrani aflaţi sub comanda lor. 

Categoriile „Studenţi” şi „Preoţi” sunt mult mai bine reprezentate în 
chestionarele comitatului Fãgãraş. Pentru „Studenţi”, coeficientul de reprezentare 
categorialã este de 0,43% (63/14.519), iar pentru „Preoţi” de 0,31% (46/14.519). 
Categoria „Studenţi” include trei elevi şi un absolvent de liceu  Doi studenţi au fost 
consemnaţi cu status-uri duble: mobilizat pe front/refugiat, mobilizat pe 
loc/refugiat. În analizele statistice s-a ţinut cont de opţiunea respondenţilor: 
Tiberiu Spârcheş din Zãrneşti înscris şi ca mobilizat pe front cu gradul de 
sublocotenent a fost socotit ca refugiat fiind, de altfel, singurul român cu acest 
status consemnat în chestionarul localitãţii.27 În schimb, Gheorghe Ittu din Şinca 
Nouã a fost înregistrat în chestionarul comunei natale doar cu status-ul de 
mobilizat pe loc, consemnându-se în rubrica „Observaţii” faptul cã „a fost şi 
refugiat”. 28  Coeficientul studenţilor mobilizaţi pe front (0,38%=48/12.354) este 
inferior celui de reprezentare categorialã (0,43%), dar coeficientul studenţilor 
refugiaţi (1,63%=10/610) este de patru ori mai mare (3,79). Ponderea studenţilor 
morţi şi dispãruţi în rãzboi este de 6,34% (4/63; doi morţi pe front şi doi dispãruţi) 
din totalul studenţilor mobilizaţi, arestaţi/deportaţi şi refugiaţi, cu mult sub 
procentul înregistrat la nivelul întregii populaţii româneşti din comitatul Fãgãraş: 
16,71% (2.427/14.519). Aproape 60% dintre studenţii români fãgãrãşeni s-au 
întors din rãzboi cu gradul de ofiţer (sublocotenent, locotenent, cãpitan). Relaţia 

                                                           
27 Ibidem, f. 301 (comuna Zãrneşti). 
28 Ibidem, f. 214 (comuna Şinca Nouã). 
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dintre nivelul de studii, ierarhia militarã şi gradul de expunere la risc în timpul 
rãzboiului este evidentã. 

În privinţa preoţilor din comitatul Fãgãraş, impresioneazã numãrul celor 
refugiaţi în România: 35 dintre cei 46 menţionaţi în ancheta ASTREI (76,08%). De 
fapt, chestionarele anchetei menţioneazã 47 de preoţi, dar unul dintre aceştia, Emil 
Stanislav din Lisa, şi-a efectuat studiile teologice la Blaj dupã încheierea 
rãzboiului. 29  Atribuirea statutului de preot pentru perioada rãzboiului este o 
greşealã a respondenţilor comunei Lisa. În analizele statistice, nu a fost inclus acest 
preot greco-catolic. Coeficientul preoţilor refugiaţi (5,73%=35/610) este de peste 
optsprezece ori mai mare decât cel de reprezentare categorialã (0,31%). Alţi opt 
preoţi au fost arestaţi sau deportaţi, coeficientul acestei subcategorii 
(3,82%=8/209) fiind de douãsprezece ori mai mare decât cel înregistrat de 
categoria socio-profesionalã a preoţilor. În schimb, coeficientul preoţilor români 
fãgãrãşeni mobilizaţi pe front (0,02%=3/12.354) este de aproape şaisprezece ori 
mai mic decât cel de reprezentare categorialã. Ponderea preoţilor morţi şi dispãruţi 
în rãzboi este de 0,12% din totalul românilor fãgãrãşeni morţi şi dispãruţi (3/2427), 
coeficientul fiind de aproape trei ori mai mic decât cel categorial (2,58). Simpla 
lecturare a acestor coeficienţi evidenţiazã specificul categoriei socio-profesionale a 
preoţilor: risc scãzut la mobilizarea pe front, nivel ridicat de expunere la presiunea 
şi represiunea politicã. 

Nouã dintre cei 43 de preoţi arestaţi/deportaţi şi/sau refugiaţi menţionaţi 
de ancheta ASTREI nu sunt incluşi în statistica elaboratã de Mircea Pãcurariu 
(patru greco-catolici, cinci în curs de identificare). Identificarea unora dintre aceştia 
s-a fãcut cu ajutorul Şematismului bisericii greco-catolice pe anul 191130 şi al monografiei 
consacrate de Constantin Stan, în perioada interbelicã, şcolilor din judeţul 
Fãgãraş.31 Dintre preoţii omişi de ancheta ASTREI, îi amintim aici pe preotul 
greco-catolic Nicolae Munteanu din Lisa şi preotul ortodox Ilarie Gonţea din 
Şimon. Primul a fost arestat în 1916 şi a murit în detenţie, la Cluj, în martie 1917, 

                                                           
29 Emil Stanislav a fost student la Blaj, în anii 1918-1922, şi a activat în cadrul Societãţii de Lecturã 
,,I. M. Clain”; Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale, Fond „Societatea de lecturã a 
studenţilor teologi din Blaj «Inochentie Micu Clain»”, numãr inventar 103, dosar 161, „Procese 
verbale 1913-1932”, f. 118, 122, 145; S. J. S. A. N., Fond „ASTRA”, numãr inventar 453, partea 
structuralã „Listele participanţilor la Primul Rãzboi Mondial”, 1922, dosar 7 a, judeţul Fãgãraş, f. 98 
(comuna Lisa). 
30 Şematismul veneratului cler al Arhidiecezei Mitropolitane Greco-Catolice Române de Alba-Iulia şi Fãgãraş pe 
anul 1911, Blaj, Tipografia Seminarului Teologic Gr. Cat., 1911. 
31 Constantin Stan, Şcoala poporanã din Fãgãraş şi de pe Târnave, volum I, Fãgãraşul, Sibiu, Institutul de 
Arte Grafice „Dacia Traianã”, 1928. 



Astra Sabesiensis 
 

236 
 

lãsând în urma sa o vãduvã şi şapte orfani.32 Ilarie Gonţea şi-a manifestat cu mult 
curaj crezul naţional încã din anii studenţiei (1898-1901), la Sibiu, ca membru al 
Societãţii de Lecturã „Andrei Şaguna”. Într-un articol publicat în 1900, în revista 
manuscrisã ,,Musa”, tânãrul teolog îşi exprima speranţa în unirea politicã a 
românilor: „Politiceşte suntem desbinaţi, naţionalicesce însã formãm un trup, în care curge 
acelaşi sânge, a cãrui inimã e cuprinsã de aceleaşi sentimente şi mai pre sus de tóte un suflet 
cuprinde aceleaşi gândiri şi aspiraţiuni. Basaţi pe acestea şi încrezuţi în consciinţa de sine, precum 
şi în puterea de vitalitate a poporului nostru, ne putem considera ca o naţiune ce are de îndeplinit o 
mare misiune: unirea politicã [subliniat în original, n. n.]. La lucru deci, cãci al nostru-i 
viitoriul”.33 La Sibiu, Ilarie Gonţea a fost coleg de generaţie cu Sebastian Stanca 
(1878-1947) din Petroşani, arestat de autoritãţile maghiare în 1916, pe când era 
preot în Sebeşul Sãsesc. Dupã rãzboi, Sebastian Stanca a editat un volum consacrat 
Contribuţiei preoţimii române din Ardeal la rãzboiul pentru întregirea neamului (1916-1919) 
(1925).34  Ilarie Gonţea a fost preot în Ţânţari, azi Dumbrãviţa (plasa Şercaia, 
comuna Fãgãraş), din 1902 pânã în 1941. În perioada septembrie-decembrie 1916 
s-a refugiat în România. Revenit în Ţânţari, a fost arestat în ianuarie 1917 şi deţinut 
la Fãgãraş, Târgu-Mureş şi Cluj, pânã în aprilie 1918. Vãduv, a fost eliberat la 
moartea unuia dintre cei patru copii, impunându-i-se domiciliu obligatoriu pânã la 
revoluţia din octombrie 1918.35 În 18 noiembrie/1 decembrie 1918, pãrintele Ilarie 
Gonţea participa, la Alba-Iulia, la marele moment unionist, în calitate de membru 
supleant al Marii Adunãri Naţionale, ales în circumscripţia Fãgãraşului.36 

Pierderile suferite de populaţia comitatului Fãgãraş (morţi şi dispãruţi) în 
anii Primului Rãzboi Mondial se ridicã la 2,87% din locuitorii înregistraţi la 
recensãmântul din 1910. Cea mai afectatã unitate teritorial-administrativã a 
comitatului a fost plasa Bran, cu un procent de pierderi de 3,27%. În mediul rural, 
pierderile de vieţi omeneşti reprezintã 2,91% din populaţia anului 1910, în timp ce 
în mediul urban, reprezentat doar de oraşul Fãgãraş, pierderile au fost semnificativ 
mai mici, doar 1,19% din populaţie (tabel 4). Reiterãm afirmaţia cã rezervele 
cercetãtorului faţã de datele anchetei ASTREI privind mediul urban privesc doar 
nuanţe ale discursului statistic, fãrã sã se punã în discuţie redefinirea conţinutului. 

 
  

                                                           
32 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, 
Cluj-Napoca/Deva, Editura Argonaut/Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2015, p. 122. 
33 Ilarie Gonţea, „Starea Românilor dupã anul 1700 şi redeşteptarea lor naţionalã”, în Musa, an 
XXIX, numãr 12, 1899/1900, pp. 212-213. 
34 Volumul a fost reeditat în anul 2015. 
35 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române, p. 85; Ioan Popa, Dimensiuni etno-identitare şi naţional-
politice în spaţiul şcolar sud-transilvãnean 1849-1918, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2013, p. 260. 
36 Ioan Mândrea, „1918 în Ţara Fãgãraşului”, în Cumidava, an XII, numãr 1, 1980, p. 297. 
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Tabel 4: Pierderile umane înregistrate în comitatul  
Fãgãraş în Primul Rãzboi Mondial 

 

Unitatea 
administrativã 

Populaţia în 1910 
(nr. locuitori) 

Morţi şi dispãruţi 
% morţi/dispãruţi 

din populaţia anului 
1910 

Plasa Bran 19.088 625 3,27 

Plasa Şercaia 20.884 661 3,16 

Total mediul rural 
Fãgãraş 

82.262 2401 2,91 

Comitatul Fãgãraş 84.436 2427 2,87 

Plasa Fãgãraş 20.694 570 2,75 

Plasa Arpaşu de Jos 21.596 545 2,52 

Oraşul Fãgãraş 2174 26 1,19 

Trei localitãţi au avut pierderi mai mari de 5% din populaţia anului 1910. 
Sunt douã sate mari şi unul mic, cu o medie de 1042 de locuitori, specificã satelor 
mari. Media morţilor şi dispãruţilor este de 56 (tabel 5). 

 
Tabel 5: Localitãţile comitatului Fãgãraş în care s-au înregistrat  

pierderi mai mari de 5% din populaţia anului 1910 

 
Nr. 
crt. 

Localitatea 
Populaţia în 1910 

(nr. locuitori) 
Morţi şi dispãruţi 

% morţi/dispãruţi 
din populaţia anului 

1910 

1 
Tohanu 
Vechi/Ótohán 

1607 87 5,41 

2 Lupşa/Lupsa 242 13 5,37 

3 Holbav/Holbák 1277 68 5,32 

Media 1042 56 5,37 

Suma 3126 168 5,37 

  

Pierderi de vieţi omeneşti mai mici de 1% din populaţia anului 1910    s-au 
înregistrat în patru localitãţi ale comitatului Fãgãraş. Dupã dimensiuni, douã sunt 
sate mari, unul mijlociu şi unul mic. Media locuitorilor este de 886,25, specificã 
satelor mijlocii, iar cea a morţilor şi dispãruţilor de 4 (tabel 6). 
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Tabel 6: Localitãţile comitatului Fãgãraş în care s-au înregistrat  
pierderi mai mici de 1% din populaţia anului 1910 

 
Nr. 
crt. 

Localitatea 
Populaţia în 1910 

(nr. locuitori) 
Morţi şi dispãruţi 

% morţi/dispãruţi din 
populaţia anului 1910 

1 
Nou 
Român/Oláhújfalu 

764 7 0,91 

2 Beclean/Betlen 1041 6 0,57 

3 Lisa/Lisza 1461 3 0,20 

4 Luţa/Lucza 279 0 0 

Media 886,25 4 0,45 

Suma 3545 16 0,45 

  

Relaţia statisticã stabilitã la nivelul celor douã grupe de localitãţi, cea cu 
pierderi de peste 5% şi cea cu pierderi sub 1%, indicã schema localitãţi/comunitãţi 
mari-pierderi mari, localitãţi/comunitãţi mijlocii-pierderi mici. 

Câteva analize comparative şi concluzii. Cele douã comitate analizate 
în contextul Primului Rãzboi Mondial, pe baza informaţiilor furnizate de ancheta 
ASTREI, prezintã mecanisme şi evoluţii sociale asemãnãtoare, cu unele nuanţãri 
specifice poziţionãrii geografice. Preoţii, învãţãtorii şi studenţii îşi valorificã statutul 
elitist deţinut la începutul secolului al XX-lea, beneficiind de o expunere mai 
scãzutã la riscurile rãzboiului, de accesul mai facil la gradele de subofiţeri şi ofiţeri, 
în momentul mobilizãrii pe front, şi de o recompensare mai consistentã a meritelor 
militare. Statutul de lideri comunitari şi rolul de formatori de opinie asociate 
preoţilor şi învãţãtorilor au determinat o vulnerabilizare a acestor categorii socio-
profesionale în faţa acţiunii sistemului represiv al statului naţional unitar maghiar. 
Sustragerea de la consecinţele nefaste ale acestei asocieri a luat forma refugiului în 
România, întreprindere mult mai facilã în cazul comitatului Fãgãraş, aflat la 
frontiera cu Regatul României. 

Relaţia dintre orizontul experienţei sociale şi nivelul pierderilor de vieţi 
omeneşti este demonstratã de diferenţele majore înregistrate între mediul rural şi 
cel urban. Calificarea profesionalã şi „comisioanele” au jucat un rol important în 
momentul mobilizãrii, crescând şansele repartizãrii în unitãţile auxiliare. 37 
Multilingvismul împãrãţiei austro-ungare a devenit o povarã a armatei acesteia, 
creând adevãrate bariere de comunicare între ofiţeri şi soldaţi.38 În comitatele Alba 
de Jos şi Fãgãraş, pierderile de vieţi omeneşti (morţi, dispãruţi), raportate la 

                                                           
37 Ioana Elena Ignat Kisanovici, Participare şi mobilizare în Transilvania, p. 126, 129; Liviu Maior, Doi ani 
mai devreme, p. 192. 
38 Vezi abordarea acestei probleme la Liviu Maior, Doi ani mai devreme, pp. 193-196. 
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populaţia anului 1910, au aproape aceleaşi dimensiuni: 2,84%, respectiv 2,87%. 
Populaţia comitatului Alba de Jos era în 1910 de 2,03 ori mai mare decât cea a 
comitatului Fãgãraş (171.483/84.436 locuitori), iar diferenţa dintre numãrul 
morţilor şi al dispãruţilor în rãzboi este de 2,01 ori mai mare în favoarea 
comitatului Alba de Jos. Indicatorii statistici evidenţiazã un nivel superior de 
pierderi în cazul comitatului Fãgãraş, comparativ cu Alba de Jos, însã, diferenţele 
aproape insesizabile (0,02; 0,03%) pot fi puse, cel puţin parţial, pe seama 
meticulozitãţii completãrii chestionarelor în cadrul anchetei ASTREI, numãrul 
inferior de preoţi, învãţãtori şi studenţi consemnaţi în chestionarele comitatului 
Alba de Jos, comitat cu o populaţie dublã faţã de cea a comitatului Fãgãraş, fiind 
un argument în acest sens. 

Analizele prezentate mai sus demonstreazã cã „tablourile nominale” întocmite 
în cadrul anchetei ASTREI au valoarea unor chestionare standardizate, capabile sã 
genereze indicatori statistici relevanţi, cu o marjã de eroare scãzutã datoritã 
dimensiunilor populaţiei vizate. Publicarea datelor pe localitãţi poate stimula o serie 
de analize asupra relaţiei dintre mediul socio-cultural şi riscurile rãzboiului. O altã 
direcţie interesantã de abordare, care trimite, însã, la studierea chestionarelor 
comunale, este cea referitoare la relaţia dintre statutul socio-profesional şi 
provocãrile rãzboiului. Abordarea cantitativã, cu un instrumentar metodologic 
specific sociologiei, poate fi calibratã calitativ prin recursul la literatura 
memorialisticã a Marelui Rãzboi. 
 
 

ASTRA’s Investigation Regarding the Sacrificies of the Romanians from Transylvania in 
the First World War. New Methodological Approches 

 
(Abstract) 

 
The involvement of the Transylvanian Romanians in the First World War has become the 

object of a complex research organized by the Transylvanian Association for the Romanian 
Literature and for the Culture of the Romanian Nation in collaboration with the Transylvanian 
General Directorate of Interior. The research developed between the period 1921-1922 was divided 
into two methodologically and thematically distinct components. A standard survey entitled 
„Nominal board” has captured the involvement of the Romanian population in the events of the 
Great War (the mobilization, the arrest, the refuge in Romania, the deaths, the injured people, the 
invalids, the missing persons, the people who turned back home, the military distinctions, the 
widows, the orphans). As information of personal identity the research has used the first and second 
name, the place of the birth and the profession. The centralized information belonging to the 
Romanian comunities from the 22 counties situated in Transylvania, Banat, Crişana and Maramureş 
have been published by the president of ASTRA’s historical section, Teodor V. Pãcãţian, in the year 
1923. The second component of ASTRA’s research, an interview guideline entitled „Report” has 
investigated the volontary contributions of the Romanian population, its damages and the events 
scored in the autumn of the year 1918. This component has entered the historiographical circuit 
during the last years due to the contribution of the researcher from Cluj, Andreea Dãncilã Ineoan. 
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The present article emphasizes new possibilities of developping the first component, predominantly 
quantitative through statistical and qualitative investigations, the last approach being facilitated by 
the nominal registration of the statistic individuals and by the insertion of the section entitled 
„Observations”. The directions taken into consideration by the present analytical discourse are the 
following: 1) publishing the results of ASTRA’s research identified within each Transylvanian 
Romanian comunity after the territorial-administrative division during the 1910 census whose 
information we provide so as to emphasize once more the loss of human lives caused by the war; 2) 
emphasizing some socio-professional profiles as reported to the dangers brought by the war context 
at the beginning of the 20th century; 3) identifying and realizing lists of individuals belonging to the 
Romanian elite (e. g. priests, scholars); 4) outlining relations between the socio-cultural sphere, the 
dangers and the sufferance. Reported to the preparation of a volume dedicated to the entire 
Transylvania, the present article provides the interested researchers with important information 
regarding the Romanian population living in the Alba de Jos and Fãgãraş counties. 

Keywords: ASTRA’s investigation, Alba de Jos county, Fãgãraş county, First World War, 
nominal board, Transylvania. 
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Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Oana Mihaela Tãmaş 
(coordonatori), World War I. The Other Face of the War, Cluj-Napoca, 
Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitarã Clujeanã, 2016, 477 p.: 
 

Anul 2014 a deschis seria manifestãrilor şi iniţiativelor 
editoriale dedicate comemorãrii celor o sutã de ani de la 
izbucnirea Primului Rãzboi Mondial, conflict care a provocat 
moartea a peste zece milioane de oameni, drame, suferinţe şi 
traume resimţite pânã în zilele noastre, dar şi reconfigurarea 
hãrţii politice europene, prin destrãmarea marilor imperii 
multinaţionale şi formarea statelor naţionale. Sub semnul acestei 
comemorãri, au fost organizate mai multe expoziţii tematice, 
lansãri de carte, iar sub auspiciile unor instituţii academice sau asociaţii non-
guvernamentale, s-au desfãşurat lucrãrile mai multor conferinţe ştiinţifice, 
majoritatea finalizate cu editarea unui volum de studii (dintre care amintim, 
selectiv: Colocviile ,,Vasile Moga”, ediţia a II-a-,,Quo vadis Europa? Primul Rãzboi 
Mondial: istorie, culturã, mentalitãţi (1914-1918)”-12 decembrie 2015 şi ediţia a 
III-a: ,,Românii în anii Marelui Rãzboi (1914-1919). Experienţã şi memorie”-26 
noiembrie 2016, desfãşurate sub egida Despãrţãmântului ASTRA ,,Vasile Moga” 
Sebeş, Universitãţii ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi a Institutului de Istorie 
Ecleziasticã ,,Nicolae Bocşan” Cluj-Napoca; Conferinţa Internaţionalã ,,Romania 
between Allies and Enemies. 100 Years after the Entry into the War”-14-15 aprilie 
2016, desfãşuratã sub egida Universitãţii ,,Alexandru Ioan Cuza” şi a Centrului 
Cultural German Iaşi, în urma cãreia a rezultat volumul ,,The Unknown War” from 
Eastern Europe. Romania between Allies and Enemies (1916-1918), coordonat de 
Claudiu-Lucian Topor şi Alexander Rubel; Simpozionul ,,98 de ani de la Unirea 
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România”-29 noiembrie 
2016, sub egida Muzeului Naţional al Banatului Timişoara; Conferinţa Naţionalã 
,,Portrete de luptãtori pentru Unire”-23 august 2017, desfãşuratã sub egida 
Asociaţiei ,,Ştefan Cicio Pop” Arad etc.). Pe aceeaşi linie, sub egida Universitãţii 
,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, în 2014 şi 2015, au fost organizate douã conferinţe, 
cu participare naţionalã şi internaţionalã (,,Primul Rãzboi Mondial. Perspectivã 
istoricã şi istoriograficã”-3-5 iunie 2014 şi ,,World War I. The Other Face of the 
War”-12-14 octombrie 2015), în urma cãrora a rezultat volumul Primul Rãzboi 
Mondial. Perspectivã istoricã şi istoriograficã (Cluj-Napoca, Centrul de Studii 
Transilvane/Presa Universitarã Clujeanã, 2015), precum şi cel supus atenţiei 
noastre, coordonat de istoricii Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner şi 
Oana Mihaela Tãmaş. 
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Reunind 33 de studii, semnate de 42 de cercetãtori afiliaţi unor instituţii 
academice din ţarã şi strãinãtate (Germania, Austria, Italia, Franţa, Republica 
Moldova, Ucraina, Polonia), volumul este împãrţit în trei mari secţiuni (,,Political 
thought and memory”, ,,Nationalism” şi ,,Civil Society”), precedate de un cuvânt 
introductiv al coordonatorilor (p. 7) şi urmate de o listã a autorilor (pp. 475-477) în 
care sunt prezentate afilierea instituţionalã, titlul academic şi datele de contact ale 
acestora. 

Volumul este deschis printr-un cuvânt introductiv al coordonatorilor 
(p. 7), care prezintã, într-o manierã succintã, motivaţia publicãrii acestei 
culegeri de studii, precum şi structura acesteia. 

Cum afirmam în rândurile de mai sus, lucrarea este împãrţitã în trei 
mari secţiuni, în cadrul fiecãreia fiind grupate mai multe studii, dupã cum 
urmeazã: ,,Political thought and memory” (cu studiile: ,,France and the 
Romanian Public Opinion at the Beginning of the Great War”, semnat de 
Hadrian Gorun de la Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu; ,,An 
Intellectual during the Neutrality Period: C. I. Istrati”, semnat de Raluca Tomi 
de la Institutul de Istorie Naţionalã ,,Nicolae Iorga” Bucureşti; ,,Vox Clamantis 
in Deserto: The German and French Peace Movements and the Difficult 
Dream of Peace during the Great War”, semnat de Marius-Mircea Mitrache de 
la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; ,,A Highly Contested Future: 
French and German Governmental Plans for Alsace-Lorraine in the First 
World War Contribution”, semnat de Joseph Schmauch de la Universitatea din 
Lorraine; ,,Political Discourse as Romania Entered World War I: An Analysis 
of the Speeches Given in the Chamber of Deputies, 1916”, semnat de Mihnea-
Simion Stoica de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; ,,Sketches from 
the Activity of Romanian MPs in the Parliament of Hungary during World War 
I”, semnat de Vlad Popovici de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; 
,,Bridging the Gap: Romanian Parliamentary Elite in Aid of their Communities 
during the First World War”, semnat de Ovidiu Emil Iudean de la 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; ,,Sequences of the First World War 
in the Press: Transylvanian Romanians between Ethnicity and Politics before 
the Great Union”, semnat de Mihaela Mehedinţi-Beiean de la Universitatea 
,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; ,,Romania’s Neutrality in the Eyes of Banat 
Intellectuals (1914-1916)”, semnat de Ioana Mihaela Bonda şi Oana Mihaela 
Tãmaş de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; ,,My Participation in 
the First World War: The Manuscript Diary of the Transylvanian Saxon, Otto 
Folberth”, semnat de Mircea-Gheorghe Abrudan de la Universitatea ,,Babeş-
Bolyai” Cluj-Napoca; ,,Russian Images and Impressions in the Correspondence 
Between the Refugee Hortensia Cosma-Goga and Octavian Goga (January-
April 1917)”, semnat de Mihai D. Drecin de la Universitatea din Oradea; 
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,,Transylvania and Banat in the Autumn and Winter of 1918: ,,The 
Revolutionary Violence” as Reflected in Memoirs”, semnat de Mihai-Octavian 
Groza de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; ,,Orphans, Widows 
and Invalids in Transylvania during and after the Great War: Statistical 
Contributions Concerning Bistriţa-Nãsãud County”, semnat de Ioan Bolovan 
de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi Adrian Onofreiu de la 
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Bistriţa-Nãsãud; ,,Italian Military Deaths 
in the WWI: National Estimates and Regional Differences”, semnat de Alessio 
Fornasim, Marco Breschi, Nelu Dan şi Matteo Manfredini de la Universitatea 
din Udine), ,,Nationalism” (cu studiile: ,,Interethnic Relations and the 
Attitude Towards War as Reflected in the Cluj Press in the Spring and Summer 
of 1914”, semnat de József Lukács de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca; ,,Between the Game and the War: Children’s Patriotism in Odessa 
during the Great War (1914-1917)”, semnat de Dzhumyha Yevhen de la 
Universitatea ,,I. I. Mechnikov” Odessa; ,,Romania in 1915: National Interest 
in Neutrality Years: Between Press Bribery, Royal Hopes and Popular 
Expectations”, semnat de Alina-Oana Şmigun de la Universitatea din 
Bucureşti; ,,Rumors, Fear, Anxiety, War? Social Mood and Situation at the 
Beginning of the First World War in Smaller Towns in West Galicia”, de la 
Universitatea ,,Jagiellonia” Cracovia; ,,Loyalties and Disloyalties: The Question 
of Treason and Collaboration in the First World War and the Ruthenian 
Irredenta”, semnat de Marc Stegherr de la Universitatea ,,Ludwig Maximilian” 
München; ,,Nationalism at Work: Justifying World War One”, semnat de 
Cãtãlin Turliuc de la Filiala Iaşi a Academiei Române; ,,The Soldier’s 
Relationship with the ,,Home Front” Captured in the Romanian War Songs”, 
semnat de Iulia-Dorina Stanciu de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca; ,,WWI and the Radicalization of Nationalism: The Case of the 
Transylvanian Pedagogist Onisifor Ghibu”, semnat de Stefano Santoro de la 
Universitatea din Trieste) şi ,,Civil Society” (cu studiile: ,,The Assassination in 
Sarajevo Reflected in Gazeta de Transilvania”, semnat de Rãducu Ruşeţ şi Tiberiu 
Iordan de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; ,,Children during a 
Time of War: A Transylvanian Perpective on World War I”, semnat de Ana 
Victoria Sima şi Mirela Andrei Popa de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca; ,,And there was Still War: Transylvania in 1915 between Propaganda 
and Donations”, semnat de Valeria Soroştineanu de la Universitatea ,,Lucian 
Blaga” Sibiu; ,,By Word and Example: Mobilizing People through the Circulars 
Issued by the Romanian Greek-Catholic Church in Transylvania (1915)”, 
semnat de Diana Covaci de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; ,,A 
significant Success of the Preparations for War in Romania in 1915: The Book 
War Surgery by Iacob Iacobovici”, semnat de Cristian Bârsu de la Universitatea 
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de Medicinã şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca; ,,The Joint 
Distribution Committee and the Relief of Russian Jews”, semnat de Giuseppe 
Motta de la Universitatea ,,Sapienza” Roma; ,,Between Sadness and Agony: 
Disease and Death behind the Front Line”, semnat de Dana-Emilia Câmpean 
şi Maria Aurelia Diaconu de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; 
,,Sending Greetings during the Great War”, semnat de Mária Lupescu Makó şi 
Radu Mârza de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; ,,A Devoted 
Friend and Ally, Henry Mathias Berthelot: The Image of the French General 
Presented in the Românul Newspaper”, semnat de Carmen Ţâgşorean de la 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; ,,A Different Face of the War: 
Romanian Habsburg Military Chaplains on the Home Front”, semnat de 
Ionela Zaharia de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; ,,The Activity 
of Police Forces in Bessarabia during World War I”, semnat de Igor Chiosa de 
la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova). 

Analizând titlurile enumerate, putem constata cu uşurinţã cã prima 
secţiune este rezervatã etapelor care au dus la declanşarea Marelui Rãzboi, 
acţiunilor diplomatice şi strategiilor politico-militare, precum şi anumitor 
aspecte ale conflictului reflectate în memoria colectivã, cea de-a doua mesajului 
promovat de cele douã tabere, relaţiilor interetnice, planurilor naţionale şi 
relaţiei soldaţilor cu cei rãmaşi acasã, iar cea de-a treia aspectelor de viaţã 
cotidianã. Toate acestea în încercarea de a demonstra preocuparea faţã de 
studierea istoriei Primului Rãzboi Mondial, precum şi faptul cã noua generaţie 
de istorici, a cãrei reprezentanţi semneazã majoritatea materialelor publicate în 
cuprinsul prezentului volum, este cea care va aduce un ,,suflu nou” în 
recuperarea diferitelor aspecte ale conflictului (p. 7). 

Din cele prezentate mai sus, se poate observa cã volumul World War I. 
The Other Face of the War, coordonat de istoricii Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, 
Harald Heppner şi Oana Mihaela Tãmaş, vine sã întregeascã seria contribuţiilor 
individuale, mult prea lungã pentru a fi enumeratã, a volumelor colective şi a 
revistelor cu tematici dedicate istoriei Marelui Rãzboi şi Marii Uniri. Publicarea 
studiilor exclusiv în limba englezã reprezintã punctul forte al volumului, care 
contribuie şi va contribui la diseminarea rezultatelor în rândul comunitãţii 
academice internaţionale. 

Un alt punct forte al volumului îl reprezintã aşezarea elegantã a textului 
în paginã, grafia, coperta atrãgãtoare (care reproduce o carte poştalã, pãstratã în 
colecţiile Serviciului Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale), reproducerea 
ilustraţiilor şi tipãritura de calitate, elemente care îndeamnã la o lecturã 
imediatã. 

Reunind 33 de studii, grupate în trei secţiuni şi semnate de 42 de 
cercetãtori, volumul World War I. The Other Face of the War, coordonat de 
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istoricii Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner şi Oana Mihaela Tãmaş, 
reprezintã o veritabilã contribuţie istoriograficã, necesarã revigorãrii cercetãrii 
referitoare la Primul Rãzboi Mondial şi Marea Unire, cu atât mai mult cu cât ne 
apropiem cu paşi repezi de momentul celebrãrii centenarului României Mari. 
Din acest motiv, îi felicitãm pe cei 42 de autori, precum şi pe cei patru 
coordonatori, care şi-au dat mâna pentru apariţia acestui volum, care 
completeazã, redeschide sau reevalueazã anumite dosare al Primului Rãzboi 
Mondial. 

 
Mihai-Octavian GROZA 

 
 

Ioana Elena Ignat, Viaţa cotidianã în Fãgãraş în anul 1916: însemnãrile 
vicarului Iacob Popa, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2011, 183 
p.: 

 
Centenarul Primului Rãzboi Mondial a marcat, cum era 

de aşteptat, nu numai istoriografia europeanã, ci şi cea 
româneascã, mai mulţi istorici români canalizându-şi cercetãrile 
asupra evenimentului care a schimbat harta Europei şi pe cea a 
patriei noastre în mod decisiv. Titlurile publicate pe acest subiect 
acoperã, în mare mãsurã, genul memorialistic, şi anume jurnale, 
însemnãri, note zilnice, memorii, amintiri. Aceste lucrãri ne 
descoperã dimensiunea sau condiţia umanã în timpul conflagraţiei, viaţa soldaţilor 
de pe front şi a celor din spatele acestuia, viaţa cotidianã a civililor, experienţele 
oamenilor care au fost marcaţi de desfãşurarea Marelui Rãzboi. 

Ioana Elena Ignat, doctor în istorie al Facultãţii de Istorie şi Filosofie din 
cadrul Universitãţii ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, a preîntâmpinat centenarul 
Marelui Rãzboi în istoriografia româneascã prin publicarea, în cursul stagiului ei 
doctoral, a însemnãrilor inedite ale vicarului greco-catolic Iacob Popa al 
Fãgãraşului din cursul anului 1916. Lucrarea reprezintã o sursã fundamentalã 
pentru cunoaşterea vieţii cotidiene din Fãgãraş în al treilea an de rãzboi, 
încadrându-se în memorialistica româneascã a Primului Rãzboi Mondial. Notele 
vicarului au fost redactate în Registrul Oficiului parohial greco-catolic din Fãgãraş, 
pe anul 1916, în forma unei cronici parohiale zilnice, ţinute între 1 ianuarie şi 6 
octombrie 1916. 

Prima parte a însemnãrilor urmeazã un calapod standard care grupeazã 
informaţii referitoare la serviciile divine publice, la numãrul persoanelor care au 
primit Sfintele Taine (Botez, Spovedanie, Împãrtãşanie, Cununie, Maslu), la 
numãrul diferitelor ierurgii bisericeşti sãvârşite (sfeştanii, înmormântãri, paraclise, 
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vizite pastorale la bolnavi), precum şi la tema predicilor duminicale şi din zilele de 
sãrbãtoare. Odatã cu intrarea României în rãzboi, în 15/28 august 1916, notele 
zilnice ale vicarului sporesc cantitativ, pãrintele Iacob Popa adãugând informaţiilor 
pastorale standard numeroase detalii despre populaţia civilã din oraş, despre modul 
în care aceasta a perceput declaraţia de rãzboi a României, despre mãsurile 
administraţiei maghiare, despre declanşarea exodului populaţiei neromâneşti, 
precum şi despre poziţia adoptatã de autoritãţi faţã de români. Prima însemnare, 
care iese din tiparul pastoral standard, dateazã din 18 august 1916, cu zece zile 
înaintea veştii intrãrii României în rãzboi, când vicarul greco-catolic descrie 
puternicul şoc emoţional trãit de întreaga comunitate din Fãgãraş în momentul 
rechiziţionãrii clopotelor de la toate bisericile din oraş. Pãrintele Iacob Popa reţine 
momentul dramatic în felul urmãtor: „[...] Joi în 17/VIII a f. adus p. armatã clopotul 
mijlociu al bisericii de 135 klgr., 6 soldaţi l-au demontat lãsându-l în jos pe treptele spirale ale 
turnului legat de o funie groasã. Tot atunci au f. duse clopotele şi de la celelalte biserici din 
Fãgãraş. Clopotele au f. transportate la garã cu automobile de povarã militare aşa de mari şi grele 
încât se cutremurã pãmântul sub ele. Aveau roţi masive de fier. Cu aceleaşi automobile au fost 
aduse tot azi clopotele din satele din jur. Înainte de demontare la bis. gr. cat. din Fãgãraş au fost 
trase pe lung toate trei clopotele laolaltã. La vestea despre dusul clopotelor s-a adunat la bisericã 
mult popor, mai ales femei şi copii, care au acoperit cu flori clopotul ce pleacã petrecându-l cu 
privirile înlãcrimate cât a ţinut drumul pânã la garã. Cele 2 clopote rãmase au fost trase 
încontinuu ca semn al despãrţirii jalnice de fratele lor” (p. 131). 

Al doilea şoc emoţional cu puternice reverberaţii sociale asupra întregii 
populaţii civile din Fãgãraş a fost intrarea României în rãzboi de partea Antantei şi 
trecerea munţilor de cãtre armata românã. Luni, 28 august 1916, vicarul Iacob 
Popa preciza cã „[...] toatã lumea era foarte alarmatã. Mulţi pachetaserã şi o fac gata de 
plecare”, iar la dispoziţia comitelui suprem au plecat „[...] foarte mulţi domni unguri şi 
jidani în noaptea aceea cu cãruţele peste Galaţi cãtre Sighişoara” (p. 137). Aşa se face cã, în 
urmãtoarea zi, marţi 29 august 1916, vicarul Iacob Popa constata cã „[...] oraşul e 
foarte liniştit şi pustiu. Pe oricare stradã te porţi tu azi singur. Se vede cã în noaptea trecutã 
deodatã cu oficianţii au plecat aproape toţi strãinii-neromâni” (p. 137). Exodul autoritãţilor 
şi al civililor maghiari şi germani a lãsat Fãgãraşul într-un vid de putere şi autoritate, 
însemnãrile vicarului fiind explicite în acest sens: „[...] în oraş nu e nici un jandarm, nice 
poliţist, nice un oficiant decât submatriculantul civil Ancorin” (p. 138), cei rãmaşi pe loc 
neştiind nimic despre operaţiunile militare sau despre evenimentele din apropiere: 
„[...] Despre starea operaţiunilor militare nu ştim nimic. Se aude cã azi românii ar fi fost în 
Tohanul vechiu.  N-avem nici o gazetã, nici o informaţiune, e posibil... Toate bolţile sunt închise, 
în piaţã nu se vinde şi nu se cumpãrã nimic. Femeile celor duşi la armatã au rãmas fãrã ajutor de 
la stat, n-or avea ce mânca” (p. 138).  

Cu toate cã nu relateazã, în mod explicit, starea generatã de aceste 
evenimente, vicarul Iacob Popa lasã sã se înţeleagã cã atmosfera din Fãgãraş şi 
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împrejurimi în zilele ulterioare intrãrii României în rãzboi a fost una caracterizatã 
de panica oficialitãţilor, a maghiarilor, evreilor şi saşilor, respectiv una marcatã de 
bucuria şi de entuziasmul românilor chiar dacã elita lor a avut de suferit o serie de 
repercursiuni din partea autoritãţilor prin arestarea mai multor preoţi, avocaţi, 
notari, profesori sau simpli ţãrani acuzaţi de trãdare şi simpatizare cu inamicul şi 
agresorul statului austro-ungar.  

Atitudinea vicarului Iacob Popa faţã de România şi de armata românã este 
emblematicã pentru felul în care românii ardeleni au perceput trupele române 
pãtrunse în Transilvania. În acest sens, în data de 15 septembrie 1916, când trupele 
române au intrat în oraş, pãrintele vicar deschidea însemnãrile zilnice prin 
cuvintele: „[...] Zi memorabilã, în care a intrat armata românã în Fãgãraş” şi le încheia 
triumfal precizând cã „[...] înaintarea armatei române pe toate linia” fusese una 
„glorioasã” (pp. 156-157). Douã zile mai târziu vicarul nota cã a început sã-l 
pomeneascã „[...] la Sfânta Liturghie pre M. S. Regele Ferdinand I”, alţi preoţi din 
împrejurimi procedând la fel, unii, precum cel din Galaţi  aşteptându-l pe regele 
Ferdinand al României cu „flori” la marginea localitãţii (p. 177), de unde reiese 
adeziunea preoţimii române pentru cauza naţionalã româneascã, afirmatã de Iacob 
Popa explicit în nota din 30 septembrie 1916, când preciza cã trupele române nu 
erau ocupante, ci eliberatoare, subliniind cã „[...] cel mai bun rezultat al rãzboiului 
pentru neamul românesc ar fi dacã cei din România cu noi ardelenii ne vom nivelã împrumutat, 
luând unii de la alţii însuşirile cele bune” (p. 178). Oficiind slujba de înmormântare a 
şase soldaţi români decedaţi în spitalul orãşenesc, pãrintele Iacob Popa a reiterat 
explicit cauza unitãţii naţionale româneşti pentru care se jertfiserã aceşti militari, 
precizând în „scurta cuvântare” ţinutã cu acea ocazie cã „[...] repausaţii au adus cea mai 
mare jertfã, ce o puteau aduce jertfindu-şi viaţa pentru cauza cea mare a eliberãrii şi unirii şi 
întregirii neamului românesc [...] De altã parte sã nu uitãm, cã ei sunt din numãrul eroilor fãrã 
nume care cu miile remân în pãmântul scump al Ardealului dezrobit” (pp. 179-180). Vorbele 
preotului nu erau aruncate în vânt, ele reprezentau o realã profesiune de credinţã în 
izbânda întregirii neamului românesc. Acest fapt reiese, totodatã, din decizia sa de 
a urma calea exilului în Vechiul Regat împreunã cu trupele române aflate în 
retragere la începutul lui octombrie 1916. De altfel, cunoscând supliciile îndurate 
de mulţi confraţi de-ai sãi arestaţi şi internaţi în vestul Ungariei, vicarul greco-
catolic Iacob Popa a ales mai bine sã plece în refugiu, ultimele însemnãri, din zilele 
de 2-6 octombrie 1916, descriind itinerariul refugiului sãu de la Fãgãraş pânã la 
Predeal, când cronica parohialã se întrerupe.  

Din firul ulterior al vieţii vicarului ştim cã acesta s-a dedicat, în continuare, 
cauzei naţionale, în mai 1917 ajungând în Rusia unde a fãcut parte din comisia de 
recrutare a voluntarilor dintre prizonierii transilvãneni capturaţi de armatele ruseşti. 
În scopul îndeplinirii noii sale misiuni derulate pânã în vara anului 1918, Iacob 
Popa a strãbãtut trei gubernii ruse Kursk, Orel şi Voronej luptând „[...] de bunãvoie 
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pentru limbã şi sângele nostru”, cum afirmaserã într-o scrisoare cei care îi recrutase 
pentru a se înrola în armata românã. Periplul sãu se va încheia în 30 decembrie 
1918, când s-a întors în Fãgãraş, dupã ce servise douã luni ca preot militar cu grad 
de cãpitan al Batalionului I Voluntari din cadrul Corpului de Voluntari Ardeleni 
„Avram Iancu”. 

Manuscrisul vicarului Iacob Popa, restituit istoriografiei noastre din 
fondurile Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Cluj, prezintã o imagine de 
ansamblu a unei perioade complicate şi a unui context complex, care suportã 
analize şi abordãri din perspective diferite, care vizeazã istoria bisericii, demografia 
istoricã, istoria politicã, administrativã şi militarã. Meritul lucrãrii Ioanei Elena Ignat 
este de a fi introdus în circuitul ştiinţific o sursã din epocã care prezintã viziunea şi 
experienţele unui cleric român din sudul Transilvaniei care a trãit la cald 
evenimentele şi s-a dedicat cauzei naţionale româneşti în scopul realizãrii României 
întregite, al cãrei centenar se apropie cu paşi repezi.  

 
Mircea-Gheorghe ABRUDAN 

 
 

Maria Alexandra Pantea, Relatãri din Primul Rãzboi Mondial  prezentate în 
presa ecleziasticã din Banat, Bucureşti, Editura Tritonic, 2017, 302 p.: 

 
Comemorarea centenarului Marelui Rãzboi a prilejuit 

publicarea unui important numãr de lucrãri despre acest sângeros 
eveniment din istoria omenirii. În acest context, se înscrie şi 
lucrarea Relatãri din Primul Rãzboi Mondial prezentate în presa 
ecleziasticã din Banat, publicatã de Maria Alexandra Pantea, pe care 
ne propunem sã o recenzãm. 

Lucrarea de faţã este deschisã de o interesantã prefaţã, 
semnatã de cercetãtorul Mircea Mãran, în care acesta evidenţiazã importanţa 
lucrãrii pentru istoriografia româneascã dedicatã Primului Rãzboi Mondial. 

Continuã, apoi, cu un interesant studiu introductiv, intitulat ,,Importanţa 
presei ecleziastice în lumea româneascã din Banat”, în care autoarea ne prezintã 
rolul presei ecleziastice din Banat în viaţa românilor bãnãţeni din timpul primei 
conflagraţii mondiale, întrucât în ea era prezentatã atât situaţia de pe front, cât şi 
cea din satele bãnãţene. Un alt aspect, extrem de interesant, surprins de autoare, 
este dat de faptul cã presa ecleziasticã bãnãţeanã a fost şi un important mijloc de 
pãstrare a documentelor privitoare la Primul Rãzboi Mondial, întrucât aici au fost 
publicate o serie de scrisori de pe front, predici ale preoţilor de pe front şi simple 
relatãri despre un personaj sau un anumit eveniment care, cu siguranţã, s-ar fi 
pierdut odatã cu trecerea timpului. 
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În continuarea acestei lucrãri, Maria Alexandra Pantea a întocmit un 
interesant corpus de relatãri despre Primul Rãzboi Mondial pe care le-a cules din 
presa ecleziasticã bãnãţeanã între care amintim: ,,Biserica şi şcoala” („De pe 
câmpul de rãsboiu”, „Dr. Alexandru Bogdan”, „Dr. Aurel Mãrginean”, „Vasile 
Micula”, „În amintirea iubitului nostru profesor Vasile Micula”, „Superstiţia în 
rãsboiu”, „Eroismul nostru”, „Eroismul unui regiment”, „Cuvântarea ţinutã în 
6/19 decembrie 1915 la parastasul unui erou”, „Pentru cãruţa moravurilor”, 
„Învãţãturile rãsboiului”, „Starea sufleteascã a rãniţilor noştri”, „Religiositatea în 
rãsboiu”, „Sublocotenent Gheorghe Catone”, ,,Predicã pentru soldaţi”, „Cuvânt 
de adio. Unui erou mort în Rusia”, „O conferinţã pastoralã în front”,), ,,Anuarul 
Institutului Pedagogic-Teologic Ortodox din Arad” („D-le director”, 
„Autobiografia scrisã de pe câmpul de rãsboiu soţiei sale”), ,,Calendar pe anul de 
la Hristos 1915” (,,Întâmplãri şi icoane din rãsboiu”, „Scrisoare din rãzboi”, 
„Luptele de la Mitroviţa. Povestea unui soldat român din armata sârbeascã 
prizonier în Arad”, ,,Lupta de la Cernãuţi”, „Rãnitul”), ,,Revista Preoţilor” 
(„Rãniţii noştri cer preoţi”, ,,Scrisori de pe câmpul de rãsboiu”, „Morţii noştri”, 
,,Izbânda trupelor noastre în Rusia”, „Un erou român la vârsta de 12 ani”, 
„Cronica Rãzboiului. Cum luptã românii”, „Przmyslul”, „Ostaşii noştri”, 
„Suferinţele fraţilor români din Bucovina”, „Un preot decorat”, „Vitejia soldaţilor 
români”, „Din ecourile biruinţei româneşti de la Ivangorod”, „Românul în luptã e 
ceva miraculos”, ,,Eroismul unui medic român”, „Eroii Noştri”, „Cel mai viteaz 
între viteji. Decorarea unui viteaz român”, „Eroi noştri. Decorat cu Signum 
laudis”, „Paştile acasã şi pe câmpul de luptã. Amintiri”), ,,Calendar pe anul de la 
Hristos 1916” („Luptele de lângã râul Ljig”, „Un mic tablou din rãsboi”, 
„Rãnitul”, „Drapelul”), ,,Foaia Diecesanã” („Episcopul Miron între rãniţi”, 
„Eroii Noştri”, „Ce povestesc rãniţii?”, „Ofiţeri rãniţi şi morţi”, „Majestatea Sa 
între rãniţi”, „Soldaţi români distinşi”, „Vitejia soldaţilor români”, „Ofiţeri români 
distinşi”, „Un erou din Banat”, „Crãciunul rãniţilor din Caransebeş”, „Falnicii eroi 
ai reg. 43”, „Epistolã de pe câmpul de rãzboi”, „Distincţiuni Militare”, „Rãniţii 
români în Praga”, „Ziua învierii pe câmpul de luptã”, „Regimentul Nostru”, 
„Eroul Ioan Crişan”, „Ofiţeri români distinşi”, „Erou Român”, „Scrisoare din 
prinsoarea ruseascã”, „Medic român lãudat”, ,,Ioan Pârva”, „Un învãţãtor român 
erou”, „Înmormântarea eroului cãzut în rãzboi Petru de Mocsonyi în Mauzoleul 
familiar de la Foeni”, „O sãrbãtoare”, „Candele aprinse”, „Biserica ortodoxã 
românã şi rãzboiul”, „Eroismul românilor”, „Regimentul 43”, „Rãzboiul”, 
„Cuvântare despre rãzboi” „Ordinul Maria Terezia pentru un român”), ,,Foaia 
Oficioasã a Diecezei Lugojului” („Veşti alarmante”, „Cãtre Popoarele Mele!”, 
„Ruşii respinşi”, „Suferinţele fraţilor români din Bucovina”, „Un preot decorat”, 
„Colectã pentru soldaţii români rãniţi”, „Cãsãtoria prizonierilor de rãsboiu”), 
,,Calendar pe anul de la  Hristos 1917” („Din întâmplãrile unui rãnit”, „În faţa 
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morţii. Schiţã din rãsboiu”), ,,Calea Vieţii” („O luptã e vieaţa!”, „Scrisoare cãtre 
fratele meu la plecarea pe câmpul de luptã”), ,,Calendarul Românului” („O 
dragoste pierdutã. Povestire din rãzboiul actual”), ,,Calendarul Românului pe 
anul comun de la Cristos 1918” („Înaintea unei barãci”, „Petru Iorgovan”), 
,,Calendar pe anul de la Hristos 1918” („În foc se curãţeşte sufletul”, „Cugetãri 
din tranşee”). 

Lucrarea se încheie cu un interesant album foto ce surprinde diverse 
aspecte de pe front şi portretele unor preoţi sau profesori (Eugen Munteanu, 
Nicolae Vãlean, Cornel Leucuţia, Vasile Micula, Avram Sãdean şi Petru Mocioni). 

Prin urmare, prin lucrarea de faţã, autoarea reuşeşte sã evoce şi sã punã în 
circuitul memoriei şi al istoriografiei româneşti o serie de relatãri despre Primul 
Rãzboi Mondial pe care le-a cules din presa ecleziasticã bãnãţeanã. 

În încheiere, nu ne rãmâne decât sã îndemnãm istoricii interesaţi de 
cunoaşterea Primului Rãzboi Mondial, sã purceadã la lecturarea acestui volum care, 
prin întinderea sa, prin maniera de abordare şi prin discursul autorului, reprezintã o 
realã contribuţie la îmbogãţirea istoriografiei româneşti, privitoare la Marele 
Rãzboi. 
 

Nicolae DUMBRÃVESCU 
 
 

Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului. Romanul unei vieţi trãite (1914-1918), 
ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza, Gabriela-
Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu, Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut/Editura Mega, 2017, 196 p.: 

 
Volumul este parte a unui proiect al Despãrţãmântului 

ASTRA „Vasile Moga” Sebeş, un demers istoriografic planificat 
sub forma unei colecţii îndreptate cãtre memoria unor 
,,Personalitãţi marcante ale Sebeşului”. Reprezentând cea de-a 
doua contribuţie în cadrul seriei numite, lucrarea este îngrijitã de 
cãtre tinerii cercetãtori Mihai-Octavian Groza, Gabriela-
Margareta Nisipeanu şi Iuliu-Marius Morariu. Formaţi sub 
îndrumarea profesorului Nicolae Bocşan, figurã importantã în studierea 
memorialisticii bãnãţene de rãzboi, coordonatorii urmãresc în mod consecvent 
îmbogãţirea patrimoniului cultural local, regional şi naţional prin scoaterea la 
luminã a unor informaţii demne de atenţie din domeniul memorialisticii transilvane 
a Primului Rãzboi Mondial. Astfel, prin angajamentul luat şi prin rezultatele 
practice, editorii îndeplinesc o multiplã sarcinã: aduc un omagiu regretatei figuri a 
cercetãtorului şi îi cinstesc munca prin oglindirea acesteia în studierea unei regiuni 
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istorice învecinate, îmbogãţesc spaţiul cultural comunitar, continuã tradiţia 
necurmatã a ASTREI de a fi o cãlãuzã a valorilor cultural-spirituale, celebreazã 
într-o manierã binevenitã aniversarea celor 100 de ani de ani trecuţi de la sfârşitul 
Primului Rãzboi Mondial şi înfãptuirea României Mari.  

Volumul completeazã cu încã o mãrturie nemijlocitã, cu trãirile vii ale unui 
om, tabloul rãzboiului ca experienţã complexã umanã atât individualã, cât şi 
socialã. Memoriile cãpitanului sebeşean Ilie Stricatu nu se mai aflau astãzi la 
îndemâna publicului, un detaliu important, care adaugã valoare prezentei ediţii. 
Astfel este şi faptul cã lucrarea prezintã un ,,cuvânt înainte” scris de profesorul 
universitar George Limbeanu, urmaşul direct al unui alt tânãr român alãturi de care 
memorialistul îşi depãna amintiri din captivitatea rãzboiului odatã ce se regãsiserã 
amândoi prinşi în noua (şi, din unele puncte de vedere, mai cumplita) captivitate, 
cea a regimului comunist.  

Autorul însuşi mãrturiseşte cã amintirile sale au fost iniţial publicate din 
dorinţa de a lãsa moştenire urmaşilor conştiinţa patriotismului viguros, a dragostei 
profunde pentru ţarã şi rege a generaţiei sale (p. 46). Cartea nu este numai o 
atestare, ci o încurajare, o îmbãrbãtare şi un sprijin prin care generaţia Unirii 
susţinea generaţia care urma sã consolideze fundaţiile României întregite şi care, 
deşi în alte circumstanţe, trebuia sã arate aceeaşi temeritate, credinţã şi destoinicie.  

Aceastã menire de îndrumar civic se vãdeşte prin faptul cã povestea 
tânãrului Ilie Stricatu începe nu mai înainte de momentul în care se primeşte vestea 
asasinãrii moştenitorului imperial. La fel ca în cazul altor personalitãţi transilvãnene 
aflate în situaţii asemãnãtoare, gândurile tânãrului român indicã frãmântarea socialã 
înãbuşitã sub aşteptarea dezvãluirii viitorului; tensiunea era prezentã pretutindeni, 
dar se manifesta în moduri diferite, în funcţie de statutul socio-politic al fiecãruia: 
înfierbântarea agresivã a autoritãţilor se amesteca cu incertitudinile şi nesiguranţa 
restului popoarelor din imperiu. Pentru români, o singurã întrebare: ,,Ce va face 
regatul român?”. Amintirile cãpitanului Ilie Stricatu sunt adeseori o mãrturie 
indignatã a modului în care erau trataţi el şi camarazii sãi, neputincioşi în faţa unei 
solidaritãţi negativ interpretate şi aplicate de cãtre contrapartea ungureascã. 
Asemenea multor altora, Ilie Stricatu va dezerta din armata austro-ungarã şi se va 
îndrepta spre Bucureştii fraţilor de sânge unde, ulterior, se va înrola în oastea 
româneascã. Cãzut prizonier o datã cu înaintarea trupelor inamice, Ilie Stricatu 
noteazã douã dintre cele mai împovãrãtoare sentimente din timpul rãzboiului: frica 
de a nu fi descoperit ca ostaş dezertor şi durerea de a vedea arborate steaguri 
strãine pe pãmântul Ţãrii Româneşti (p. 98). Dincolo de latura deosebit de 
personalã, de uşurare a unui suflet îngreunat, mãrturisirile au rostul unei radiografii 
sociale, al unei identificãri de constante-inimile tuturor soldaţilor transilvani erau 
strãpunse de aceste griji, iar toatã populaţia ardeleanã era mãcinatã de ,,anume” 
greutãţi în aşteptarea unui deznodãmânt.  
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Autorul are, în mod neîndoielnic, înzestrarea povestirii. Un ritm deosebit 
de antrenant prinde cititorul în vârtejul întâmplãrilor şi emoţiilor; o face, însã, în 
mod plãcut, împletind firele poveştii de viaţã printre cele ale marilor evenimente 
istorice pe fundalul cãrora se desfãşurau. Amintirile sunt structurate în 24 de 
capitole, fiecare evocând un moment sau un eveniment de referinţã pentru autor 
sau pentru istoria rãzboiului. Relatarea este profund personal-subiectivã şi social-
obiectivã totodatã, cãpãtând pe alocuri impresia unui adevãrat roman istoric. 
Presãrarea detaliilor care dau savoare şi individualitate dau pe alocuri senzaţia 
beletristicii, dar acest simţãmânt nu pune în niciun moment cititorul sub îndoiala 
veridicitãţii faptelor povestite. Trecerea de la informaţiile folositoare cercetãrii 
istorice (a se vedea în special detaliile despre activitatea colonelului Alexandru 
Sturdza), la farmecul poveştii de dragoste dintre Ilie Stricatu şi Firuca Sãliştean se 
face natural, pe nesimţite, astfel încât lucrarea îmbinã plãcerea lecturii cu utilitatea 
cercetãrii trecutului.  

Volumul nu este numai o binevenitã completare a memoriei colective din 
punct de vedere socio-cultural, ci are caracterul unui instrument de lucru prin 
contribuţia editorilor. Completãrile de specialitate, precum studiul introductiv, 
construit pe fundamentul unei bibliografii bine alese, notele explicative care 
identificã personaje, explicã termeni şi pun informaţiile în context, indicii care 
faciliteazã rãsfoirea, asigurã receptarea optimã a textului de cãtre orice public, 
plasând amintirile autorului în contextul socio-politic adecvat. O anexã fotograficã 
apropie cititorul de cele douã personaje centrale ale memoriilor, autorul şi soţia sa. 
Cele cinci rezumate în limbi strãine expun succint şi clar conţinutul pentru a stârni 
interesul unui public mai extins. 

Putem afirma faptul cã demersuri asemãnãtoare, de culegere a 
„mãruntelor” mãrturii, sunt întotdeauna utile. Nu se poate decât spera ca astfel de 
angajamente sã atragã interesul cercetãtorilor din toate zonele ţãrii, pentru a 
perfecta pe cât posibil sfera cunoştinţelor şi a conştiinţei colective referitoare la 
Marele Rãzboi şi a-i reînvia cum se cuvine memoria în pragul celebrãrii 
centenarului sãu. 

 
Oana-Maria MITU 
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Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Dãian, Iuliu-Marius Morariu, 
Romanians Defending Vienna. The Romanian Central Military Senate of 
the Officers and Soldiers, Saarbrücken, Éditions Universitaires 
Européennes, 2017, 94 p.: 
 

Aproape de centenarul Marelui Rãzboi dupã mii de 
lucrãri, studii şi articole, am putea crede cã tot ce era de spus s-a 
spus sau a fost scris. Volumul pregãtit de Mihai-Octavian Groza, 
Diana-Maria Dãian şi Iuliu-Marius Morariu contrazice acest lucru 
(încã mai sunt subiecte şi evenimente neelucidate legate de 
Primul Rãzboi Mondial) şi aduce informaţii mai puţin cunoscute 
despre un episod important al istoriei noastre. În continuarea 
studiilor începute de Mihai-Octavian Groza, lucrarea pune în luminã activitatea, 
chiar dacã efemerã, dar deosebit de importantã, a Senatului Militar Român Central 
al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena. Organismul, creat între 31 octombrie-27 
noiembrie 1918, a avut rolul de a organiza şi trimite soldaţii români din defunctul 
Imperiu Austro-Ungar cãtre Transilvania, Bucuvina şi Banat, concomitent cu 
menţinerea ordinii în Viena, principalul nod prin care aveau sã treacã soldaţii. 

Cei trei cercetãtori, care de-a lungul anilor de studii s-au fãcut remarcaţi 
prin rezultate deosebite, relevã o paginã nescrisã a sfârşitului rãzboiului şi a rolului 
românilor în aceste evenimente. Prin consistentul studiu introductiv, putem gãsi 
amãnunte legate de starea haoticã din cuprinsul fostului imperiu şi de efortul 
românilor de a menţine ordinea în Viena. Subordonat iniţial Consiliului Naţional 
Român din Transilvania şi Bucovina ce activa la Viena, prezidat fiind de Iuliu 
Maniu, dupã constituirea Consiliului Naţional Român Central în data de 31 
octombrie 1918 şi mai ales dupã mutarea activitãţii acestuia la Arad la 2 noiembrie 
1918, organismul constituit la Viena s-a subordonat celui din urmã. 

Printre altele, Senatul Militar Român şi-a propus informarea soldaţilor 
şi ofiţerilor români în legãturã cu evoluţia evenimentelor militare şi politice 
înfiinţând gazeta ,,Timpul Nou”. Prin intermediul gazetei, soldaţii români au 
fost informaţi în legãturã cu deciziile senatului, precum şi în legãturã cu 
evoluţia evenimentelor politice din Transilvania, constituirea gãrzilor naţionale 
comitatense, orãşeneşti şi locale, dar şi informaţii legate de convocarea Marii 
Adunãri Naţionale la Alba-Iulia. Toate acestea au fost realizate în pofida 
încercãrilor autoritãţilor maghiare de a-i menţine pe soldaţi sub autoritatea lor, 
reuşindu-se în acelaşi timp şi combaterea propagandei antiunioniste. Odatã cu 
eşecul ultimelor încercãri de a restabili monarhia austro-ungarã la sfârşitul lui 
noiembrie 1918 şi dat fiind faptul cã de pe front nu mai soseau soldaţi, în 
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ultima adunare a organismului (27 noiembrie 1918) se fãcea şi anunţul 
desfãşurãrii Marii Adunãri Naţionale de la Alba-Iulia.  

Materialul critic, redactat cu meticulozitate şi acribie, relevã maturitatea 
şi profesionalismul autorilor. Documentarea este minuţioasã, o atenţie 
deosebitã fiind acordatã şi redactãrii textului. Bibliografia cuprinzãtoare, utilã 
tuturor celor interesaţi de subiect şi indicele de nume completeazã eficient 
volumul celor trei cercetãtori.   

Autorii nu şi-au propus sã epuizeze aceastã temã, lucru greu de fãcut, 
de altfel, în condiţiile în care cercetarea este la început de drum. În schimb, 
munca întreprinsã de ei poate constitui un excelent material de lucru pentru 
lucrãri viitoare, de a cãror apariţie nu ne îndoim. Protocoalele şedinţelor 
senatului şi notele explicative pot constitui un excelent punct de pornire sau de 
ce nu de continuare a unei munci care a început foarte promiţãtor. Centenarul 
Marelui Rãzboi nu va face decât sã confirme cele spuse, cãci noua generaţie de 
profesionişti îşi asumã misiunea cu toatã condescendenţa faţã de trecut, faţã de 
acest evenimet capital, de oamenii care s-au zbãtut sã-l realizeze şi care au fãcut 
sacrificiul suprem, dându-şi viaţa pe câmpul de luptã.  

Valoarea volumului creşte şi mai mult datoritã faptului cã beneficiazã 
de prestigiul unei limbi de circulaţie internaţionalã, astfel cã cei interesaţi de 
activitatea Senatului şi a sfârşitului rãzboiului vor putea beneficia de informaţii 
inedite acum şi în limba englezã. 
 

Bogdan GOZMAN 
 
 
Tiron Albani, Cum s-a fãcut Unirea. Articole suprimate de cenzurã din 
monografia Douãzeci de ani de la Unire de Tiron Albani. Pagini de istorie 
trãitã, ediţie îngrijitã de Istina Sima, postfaţã de Ioan Bedelean, Alba-Iulia, 
Editura Aeternitas, 2012, 64 p.: 
 

Apropierea centenarului Marii Uniri, dar şi comemorarea 
primei conflagraţii mondiale, a generat publicarea sau reeditarea 
mai multor lucrãri dedicate acestor subiecte. Între ele, se numãrã 
şi cea pe care o avem în vedere, care reuneşte, prin grija doamnei 
Istina Sima, mai multe articole respinse de cenzurã, scrise de 
Tiron Albani în anul 1938, cu prilejul comemorãrii a douã decenii 
de la primul dintre evenimentele menţionate. 

Personalitate importantã, însã insuficient reliefatã, a culturii române, acesta 
s-a nãscut, dupã cum aratã editoarea în paginile prefeţei, în data de 3 martie 1887 în 
localitatea Gârbova de Sus din comitatul Alba Inferioarã şi a decedat la 12 
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septembrie 1976 (p. 5). Nepot al preotului din localitate, va rãmâne orfan de mic, 
tatãl recãsãtorindu-se cu Florica Crişan, cu care va mai avea patru fete (p. 6). 
Exponent al gândirii social-democrate transilvãnene, el poate fi definit, dupã cum 
frumos subliniazã editoarea, astfel: ,,[...] Scriitor popular, cum singur se considera, Tiron 
Albani a servit, prin toate manifestãrile sale, un crez. Activitatea literarã a lui Tiron Albani este 
o prelungire a celei de militant” (p. 6). 

Incursiunea biograficã, corelatã cu bibliografia lui, care-l relevã drept un 
înflãcãrat militant pentru unire, prezentatã atât aici, cât şi în postfaţa, semnatã de 
profesorul Ioan Bedelean (pp. 39-42), este urmatã de textele lui propriu-zise şi de 
facsimiluri. Înainte de a le expune, Istina Sima ţine, însã, sã mai facã o afirmaţie 
valoroasã, cu caracter de sintezã, privitoare la manuscrisele lui, care-i justificã, de 
altfel, şi demersul restitutiv: ,,[...] Manuscrisele lui Tiron Albani sunt pagini de istorie trãitã 
de un martor şi un artizan al Marii Uniri, de aceea ele sunt de o importanţã deosebitã, redarea 
lor fiind mãrturia autorului participant la înfãptuirea Marii Uniri de la Alba-Iulia 1 Decembrie 
1918” (p. 9). 

Textele prezintã, apoi, perspectiva autorului cu privire la modul în care s-a 
realizat unirea (pp. 16-24), descriu desfãşurarea Marii Adunãri Naţionale de la 
Alba-Iulia (pp. 25-38), sau explicã pe larg ce a însemnat aceasta. Pretextând 
neclaritatea şi inconsecvenţa informaţiilor oferite de istoricii vremii, Tiron Albani 
ţine sã arate cã: ,,[...] Din datele înregistrate de ,,istoricii” burghezi, nu reiese un tablou clar al 
felului de organizare a Adunãrii Naţionale. Ei lasã sã parã cã Adunarea s-a mãrginit la cea 
din sala de şedinţã şi câteva grupuri de oameni rãmaşi pe dinafarã. Adevãrul este cã au luat parte 
120.000 de cetãţeni, din care abia 100 dacã au încãput presaţi ca sardelele în Sala Unirii. Îşi 
poate imagina oricine cã poporul în numãr de 120.000 nu a încãput nici în cetate. Aşa cã zecile 
de mii au rãmas în oraş. Ca sã evite o prea mare aglomeraţie, s-au improvizat tribune în piaţa 
din centru, în parc, în faţa Tribunalului (astãzi Prefectura), în subcetate, la intrarea în Cetate în 
şase locuri. De la aceste tribune au vorbit oratorii pânã la epuizare” (p. 13).  

Accentele anti-monarhiste regãsite în textele sale (ca de exemplu, la pp. 27-
29), sunt cu certitudine cele care au contribuit la respingerea publicãrii lor în 
volumul în care se preconiza sã fie incluse. În afarã de aceste accente, însã, 
materialele sunt interesante şi utile, atât ca testimonial, realizat de un martor al 
evenimentului, cât şi din perspectiva dimensiunii informaţionale inedite. Tiron 
Albani relateazã pe de-o parte evenimentele cãrora le-a fost martor, chiar dacã nu 
dintr-o perspectivã întru totul obiectivã, şi aduce date şi precizãri utile, atât pentru 
înţelegerea complexitãţii Adunãrii Naţionale, cât şi pentru percepţia privitoare la 
desfãşurarea ei.  

Facsimilurile care însoţesc textele transliterate, dar şi cele douã cuvinte, cel 
al doamnei Istina Sima şi cel al lui Ioan Bedelean (pp. 43-59), alãturi de fotografiile 
care încheie lucrarea (pp. 60-61, p. 64) şi de nota asupra ediţiei (p. 63), care 
cuprinde cu precãdere aspecte de naturã formalã, relevã interesul editorului pentru 
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aducerea în atenţie a acestor texte inedite cu privire la evenimentul Marii Uniri, şi 
dorinţa de a o face într-un mod profesionist. 

Volumul intitulat Cum s-a fãcut Unirea. Articole suprimate de cenzurã din 
monografia Douãzeci de ani de la Unire de Tiron Albani. Pagini de istorie trãitã, editat de 
doamna Istina Sima se constituie, aşadar, dupã cum am încercat sã arãtãm şi noi, 
într-o restituire bibliografico-prosopograficã interesantã, ce readuce în atenţia 
cititorilor evenimentul Marii Uniri, reliefându-i complexitatea şi arãtând dinamica 
percepţiilor de care a beneficiat el.   
 

Iuliu-Marius MORARIU 
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