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TĂNASE TODORAN – EROUL ŞI MARTIRUL DE LA SALVA 
(10 MAI 1763 – 12 NOIEMBRIE 1763)  

 
de 

 Colonel (r.) dr. Vasile TUTULA 
Comisia Română de Istorie Militară-Filiala Cluj-Napoca 

  
1. Preliminarii  
 Cauzele răscoalei de la Salva din 10 mai 1763 trebuie căutate în cei 286 de ani 
(1475-1761) de exploatare şi nedreptăţi sociale, produse românilor de către Magistratul 
săsesc al Bistriţei, care au condus în perioada 1700-1755 la mari nemulţumiri şi răzmeriţe 
sociale1, inclusiv bejenii şi emigrări spre Moldova . Revoltele s-au accentuat între anii 
1755-17622, ca urmare a oponenţei bistriţenilor LA înfiinţareA în zonă a graniţei militare 
năsăudene, ce includea comunele şi satele de pe Valea Someşului. Sunt bine cunoscute în 
acest sens marile revolte populare ce i-a avut în frunte pe Macavei al Florii şi Ieremia 
Bucşii din Mocod, Marcu al Berăriţii din Nuşfalău (Mărişelu), Ştefan Cute-Nimigeanu din 
Feldru, Lupul a Popii, Irimie Bumbu, Natu Bugnar, Ion Bretan, Ştefan Bogâlte, Andrei 
Iugan, Ion Tompa, Costa Cute, Todor Răcoare şi Grigore Scuturici, toţi din Telciu. S-au 
intensificat bejeniile peste munţi, în Moldova, deşi la 8 iulie 1758 telcenii Ion Blidaru, 
Lupul Rusul, Todor Sandu şi Grigore a Dunchii au cerut drepturi pentru români, au fost 
arestaţi în Bistriţa şi ţinuţi în închisoare multă vreme. Acestea se aflau jurisdicţional şi 
administrativ sub puterea Magistratului săsesc din Bistriţa, încă de la 1475, donate fiind 
de Matei Corvin3. Magistratul săsesc din Bistriţa nu a respectat prevederile actului DAT 
de Matei Corvin, tratându-i pe români ca supuşii lor, ca simpli iobagi.  
Disputele s-au complicat şi mai puternic între 1761-1763, când s-a trecut efectiv la  
înfiinţarea graniţei militare şi constituirea primelor companii de grăniceri în cele 21 de 
sate ale districtului valah, la care s-au adăugat apoi satele Nuşfalău (Mărişel) şi Sântioana 
din districtul săsesc. Cu toate măsurile întreprinse de colonelul Carol Schröder4 în cele 23 
de localităţi, ulterior şi de către generalul baron Adolph Nicolas Buccow5, numit la 10 
martie 1761 comandant general al trupelor din Ardeal, ,,chestia cedării Văii Rodnei” a 
creat în rândul membrilor Magistratului bistriţean mult conservatorism şi stabilirea de 
,,rezervate”6 a unor drepturi speciale de nesocotire a statutului de oameni liberi şi trecerea 
grănicerilor la categoria de iobagi, prin plata unor mari impozite şi dări.  
 
2. Cine este Tănase Todoran ?  
 S-a născut în satul Bichigiu7, rearondat în 2004 la comuna Telciu, judeţul Bistriţa-
Năsăud. În realitate, numele lui corect este TUDORAN A (L LUI) DĂNILĂ8. A rămas 
                                                 
1 Cf. Virgil Şotropa, Bejenii în sec.XVIII, în revista ,,Arhiva Someşană”, nr. 16 / 1932, Năsăud, p.55-88. 
2 Apud Virgil Şotropa, Revolta districtului năsăudean. 1755-1762. Antecedente, în revista ,,Arhiva Someşană”, 
Năsăud, nr.22 / 1937, p.1-77; nr.23 / 1938, p.216-244.  
3 Actul de cedare şi încorporare a văii Rodnei către Bistriţa este datat 3 iunie 1475 şi semnat de către Matei Corvin. 
În document se stipula că românii satelor năsăudene sunt egali în drepturi şi privilegii cu cei ai oraşului Bistriţa. 
Magistratul bistriţean nu a respectat actul şi i-a tratat pe români ca iogabi.   
4 Colonelul Carol Schröder a fost însoţit în luna februarie 1762 de sublocotenentul de geniu Halbmann (Carol 
Göllner, Regimentele grănicereşti din Transilvania 1764-1851, Editura Militară, 1973, p.34).  
5 Ibidem, p.35-42.  
6 Virgil Şotropa, Înfiinţarea graniţei militare năsăudene 1762, în Arhiva Someşană, 1938, nr.24, p.14-16. În total 
Magistratul săsesc a stabilit 12 ,,rezervate”.  
7 Fr. Kramer, Beiträge zur Militarisierung des Rodner Thales, (Contribuţii cu privire la militarizarea Văii Rodnei), în 
,,Programm des Obergymnasiums Bistricz”, 1880, p.28.  
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cunoscut în istorie cu numele Tănase Todoran, martirul de la 1763. Unii istorici ,,l-au 
botezat” şi Anastasie ori Atanasie. 
 Într-un document descoperit în Fondul Primăriei oraşului Bistriţa, recent şi publicat 
de arhivistul Vasile Lechinţan, AFLAT la DJAN Cluj, privind ,,Lista capilor de familie 
din satul Bichigiu, inclusiv a străinilor cu priorităţi în Bichigiu la 1755-1763”9, se arată 
următoarele:  
 TODORAN A ( L LUI ) DĂNILĂ, cunoscut în istorie cu numele Tănase 
Todoran, martirul de la 1763 (Thodoran a Danille, 1755 / Thodoran Danilla, 1755-
1756 / Thodoran Danille, 1757, judele satului – Judex Pagi / Thodoran Danilla, 1757-
1758, judele satului, / Thodoran Danilla, 1758-1759, Miserabilis – neputincios, 
desigur din cauza bătrâneţii / Thodoran Danille, 1761-1762, 1762-1763, Thodoran 
Danille, 1761-1762, Miserabilis / Thodoran Danille, 1762) – 0,46 t.c. (1756), 0,18 t.c. / 
1762-1763).10  
 Aşadar, numele corect este TODORAN AL LUI DĂNILĂ  şi nu ATANASIE ori 
ANASTASIE TODORAN, cum ,,l-au botezat” unii istorici sau s-a scris greşit în unele 
dicţionare. De numele lui sunt legate primele evenimente din istoria Regimentului 2 
Grăniceri de la Năsăud. Todoran al lui Dănilă din Bichigiu, împreună cu Ştefan Cute 
(prezentat greşit Cutean, în unele scrieri s.n) din Feldru, au insistat în repetate rânduri şi 
au mers la Viena11 pentru a se forma la fruntariile Transilvaniei regimente compuse din 
români, ca să scape  din iobăgie. Jurământul militar pretindea însă şi trecerea la Unirea cu 
Biserica Romei, lucru foarte greu acceptat de credincioşii români din zonă, în majoritate 
zdrobitoare ortodocşi, la 1761-1762, la înscrierea lor ca grăniceri12, aşa cum rezultă din 
documentele de la Viena, recent publicate şi traduse de Mihai Săsăujan în volumul 
,,Habsburgii şi Biserica Ortodoxă din Imperiul austriac (1740-1761)”,  Editura Presa 
Universitară Clujeană, 2003, (328 de pagini). Din această lucrare reiese cu claritate 
intervenţia brutală a generalului Buccow, care în mod forţat i-a trecut pe toţi românii la 
greco-catolici13, lucru pentru care a fost admonestat de către împărăteasa Maria 
Tereza.Pentru măsurile sale de forţă a fost chemat la Viena, fiind pe punctul de a fi 
schimbat.14  
 Conform ultimelor date publicate de către cercetătorul dr. Florin Valeriu Mureşan, 
de la DJAN Cluj, care a verificat lista nominală a capilor de familie după Ancheta 
socială din 1761, întocmită de Magistratul Bistriţei la cele 21 de localităţi someşene după 
mişcarea lui Sofronie, ca ecou al acesteia, 96,68% din totalul familiilor existente au trecut 
la ortodoxie, rămânând la greco-catolicism doar 3,32%15, deşi aproape toţi preoţii au 
rămas uniţi (95,28%). Credincioşii s-au declarat în totalitate ortodocşi în localităţile: 
Mititei, Runc, Zagra, Poieni, Găureni, Suplai, Sântioana (din cercul Inferior) şi Rebra, 
Rebrişoara, Vărarea, Leşu (Cercul Superior). Numărul credincioşilor care s-au reîntors la 
                                                                                                                                                              
8 Vasile Lechinţan, în Mărturie şi Martiriu în Transilvania secolului al XVIII-lea, EditURA Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2004, p.173.  
9 Ibidem, p.157-175.  
10 Ibidem, p.173.  
11 Macarie Marius Drăgoi, în vol. Mărturie şi martiriu … op. cit., p.205-207.  
12 Recensământul ordonat la 9 aprilie 1761 de către generalul Adolph nicolae Buccow a consemnat 152.886 familii 
de români în Transilvania, din care s-au declarat ortodoxe 127.712, iar 25.147 unite.La conscrierea în cele 2 
regimente (infanterie, dragoni), din cei 4.500 grăniceri, doar circa 500 erau greco-catolici, în mai 1763.  
13 Carol Göllner, op.cit., p.41-43.  
14 Colonel dr. Vasile Tutula, Organizarea militară a Principatului Transilivaniei în perioada 1691-1774, Editura 
Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2003, p.175.  
15 Florin Valeriu Mureşan, Aspecte ale vieţii religioase în districtul românesc al Bistriţei la mijlocul secolului al 
XVIII-lea, în vol. Mărturie şi martiriu..., op. cit., p.113-141.   
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Uniaţie a fost redus, iar satele unde au fost consemnate astfel de acţiuni s-au situat pe 
cursul inferior al Someşului Mare: (Feldru, Ilva, Sângeorz, Maieru, Rodna) şi pe Valea 
Sălăuţei (Salva, Hordou, Telciu, Bichigiu), la care se adaugă: Năsăudul, Mocodul şi 
Nuşfalăul. Numărul credincioşilor uniţi era destul de mic, cuprins între 0,36% în Rodna şi 
22,07% în Salva. În cadrul Anchetei sociale, executate de Magistratul bistriţean, dintre 
cele 262 văduve înregistrate în satele districtului, 261 au optat pentru ortodoxie (99,73%). 
Este, aşadar, cât se poate de clar că, la înscrierea ca grăniceri, 96,68% din totalul 
familiilor române existente erau trecute la ortodoxie. De aici rezultă şi un mare 
opoziţionism creat la conscriere, deoarece locuitorii nu acceptau să le ,,ciufulească legea 
strămoşească”. Generalul Buccow însă nu a acceptat nici un fel de compromisuri, i-a 
trecut pe toţi românii, fără acceptul lor, la ,,greco-catolici”.  
 Nu întâmplător istoricul Carol Göllner, un specialist recunoscut şi un foarte bun 
cunoscător al arhivelor Comandamentului Armatei Cezaro-Crăieşti de la Sibiu (scrise 
majoritatea în limba germană s.n.), arată că: ,,O altă nemulţumire a constituit-o şi 
obligaţia grănicerilor de a trece la religia greco-catolică. Numai cu greu câţiva preoţi 
catolici au reuşit prin daruri să ademenească zece ţărani români să declare fără nici o 
împuternicire că toţi românii din Valea Rodnei vor trece la greco-catolicism. În felul 
acesta generalul Buccow putea să-i înroleze ca pretinşi ,,greco-catolici” în regimentele 
grănicereşti. Degeaba protestă populaţia împotriva unor asemenea ,,convertiri”.16   
 Trecerea forţată la greco-catolici a românilor din cele 23 de localităţi, neacordarea 
drepturilor promise la conscriere, plata dărilor şi impozitelor către Magistratul săsesc 
bistriţean în anii 1761-1763 au creat mari stări de nemulţumire în rândul românilor, care 
se simţeau marginalizaţi şi abandonaţi. Nu întâmplător la Salva, pe platoul Morcilă, 
Tănase Todoran a spus că: ,,De doi ani noi suntem cătane, adecă grăniceri, şi carte n-
am căpătat ( un document, o lege, un statut - s.n.) de la înalta împărăteasă, că suntem 
oameni liberi”17. 
 Tănase Todoran s-a născut la 1643 sau 165918, în satul Bichigiu, sat dispus pe 
Valea Bichigiului, afluent al râului Sălăuţa, la circa 7 km. de intersecţia cu drumul ce 
duce de la Coşbuc (Hordou) către Telciu, Moisei, Vişeul de Jos şi Borşa.  
 În documentele existente şi publicate până în prezent de către Augustin Bunea, 
Eudoxius Hurmuzaki, Virgil Şotropa, Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, Lajos Szádeczky, 
Teodor Tanco ş.a. sunt exprimate păreri conform cărora Tănase Todoran ar fi avut la 1763 
vârsta de peste 120 de ani (lucru greu credibil) sau peste 100 de ani, ambele vârste 
matusalemice, imposibil de verificat şi apreciate ca a fi reale, având în vedere că în epoca 
respectivă vârsta cea mai înaintată la bărbaţi era undeva în jurul a 60-65 de ani.  
 Tot din documente aflăm că a fost până la 1758 judele satului Bichigiu19, funcţie 
similară cu primarul de azi. Cu alte cuvinte, era o personalitate a Bichigiului, care număra 
137 de capi de familie la 1763.20 Era un om cunoscut şi apreciat de sătenii satului, care şi 
atunci şi azi îşi spun ,,bichigeni”, oameni foarte dârji şi curajoşi, neînduplecaţi, doar în 
faţa lui Dumnezeu, tari de caracter şi foarte hotărâţi. Aşa sunt caracterizaţi şi astăzi în 
2006. Se ştie că, timp de 14 ani (1990-2004), s-au luptat cu autorităţile judeţene Bistriţa-

                                                 
16 Carol Göllner, op. cit., p.41-42  
17 Ibidem, p.44-45 
18 Ibidem 
19 Vasile Lechinţan, Bichigiu la 1755-1763. Capii de familie, situaţie social-economică, în vol. Mărturie şi 
martiriu…, p.173  
20 Ibidem 
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Năsăud, până au revenit la comuna Telciu. În 1948, autorităţile comuniste au arondat 
Bichigiul la comuna Coşbuc (Hordou), creând mari nemulţumiri. 
  
3. Bichigenii la 1755-1763 21 
 La 1763, în Bichigiu capi de familie erau: Alexa Andreichi, Alexa Briş, Alexa 
Telcean, Alexa Varvari, Andrei Alexi, Andreichi Andron, Bodgie Giorgie, Boşotă Alexa, 
Braţ Iuon, Buţcaru Nicoară, Cătană Todor, Cobulţ Iuon, Cordoş Vasile, Coţă Iacob, Creţ 
Iuon, Cristini Nicolai, Crăciun Simion, Dănilă Sava, Dănilă Onul, Dănilă a lui Nicolae, 
Demian Ion, Demian Nicolai, Dochie a lui Damian, Dolha Ionaşc, Dolha Todor, Droiman 
Onul, Droiman Vârtic, Dumitru Bacheş, Dumitru Grigore, Dumitru Scurtul, Dumitru 
Telcean, Dumitru Zagran, Filimon Andrei, Filip Petre, Filip Ursul, Foetul Giorgie, Filip a 
lui Simion, Filip Horţ, Gălan Ursul, Gălanu Lupului, Gavrilaş Todor, Gavrilă Hordoan, 
Gavrilă Mititean, Gavrilă Savi, Gavrilă Sîrdii, George Nicolai,  Giorgie Oloet, Giorgie a 
Sîrdii, Goriţă Onuc, Goriţă Popi, Goriţă a Onului, Grebetina a lui Moldovan, Grigore 
Dumitru, Grigore Moroşan, Grigore Rusul, Grigore Salvan, Grigore Scuturiş, Grigore 
Şindilă, Grigore Ţigan, Hadeş Mitru, Hopan Petre, Hopan Todor, Ieremie a lui Nichiti, 
Ilie a lui Zăgran, Ilie a Popii, Ioana a lui Rus, Iuon a Creţului, Ionuc a lui Ştefan, Iuon a 
lui Todichi, Iuon a  Savi, Iuonu Albului, Iuon Demian, Iuon Zăgran, Larion Popii, Larion 
Sârdi, Lica Brişului, Luca a lui Grigore, Lupa a lui Cobulţ, Lupu Galanului, Lupul Hotie, 
Lupul Salvan, Macaria Zăgran, Maniu Petre, Marcu Milente, Maria a Ursului, Mihai 
Niculai, Mihăilă Rus, Mihai a Popii, Mihăilă a Popii, Milentina a Marcului, Mititean 
Maftei, Moldovan Grebetina, Moldovan Cosma, Grigore Moroşan, Nazaria a Zăgranului, 
Nechita a Ilii, Nechita Moldovan, Nicoară Buteanu, Nicolai a lui George, Nicolai Cristini, 
Nicolai Damian, Nicolai George, Nicolai Moroşan, Onul Dănilă, Onul Droiman, Ostache 
Bonuţ, Paşcul Hopan, Petre a lui Filip, Petre a lui Todoran, Petre Oloetu, Petre a lu’ Popii, 
Pinte a lu’ Todoran, Popa Pinte, Popa Vasile, Precup Zăgran, Rus Vasile, Samoilă a 
Moldovanului, Sandu a lu’ Dănilă, Scridon a lu’ Petri, Simion a Marcului, Simion a lui 
Andrei, Sava lui Dănilă, Simion Samoilă, Simion Şindilă, Simion Todichi, Şofron a 
Rusului, Ştefan a lui Ilie, Ştefan Paşcului, Timbuş Iacob, Todica a lu’ Hopan, Todica a lu’ 
Toader, Todica Hopan, Todica Todoran, Todor Cătană, Todor Gavrilaş, Todor Hopan, 
Todor Leniş (judele satului în 1761-1762), Todor Zăgran, Todoran a lui Dănilă 
(cunoscut în istorie cu numele de Tănase Todoran) , Toader a lu’ Şindilă, Toma a 
Marcului, Toma Drugă, Ţigan Grigoraş, Urâta a Gălanului, Ursul a lu’ Filip, Ursul 
Rebran, Varga Andrei, Varga Andrei, Varga Gavrilă, Vasile Cordoş, Vasile Paraschi, 
Vasile Todoran, Vasile a lui Droiman, Vârtic Grigore, Vârtolomei Fetinca, Vârtolomei a 
lu’ Ştefan.  

- Total capi de familie = 137, din care:  Români = 136 ; Ţigani = 1 (Ţigan Grigoraş); 
Emigranţi = 5 (Toma Drugă, Gavrilă Telcean, Vârtic a lui Droiman, Iuon a lu’ Ştefan, 
Vârtic Grigore, Mihăilă Rus. Străini (veniţi din alte sate) = 7 (Gavrilă Hordoan = 
Hordou), Braţ Ion = Zagra, Bodgie Giorgie = Mititei, Lupul Salvan =Mititei, Vârtolomeu 
Fetinca = Mititei; Femei (capi de familie, văduve fiind) = 6 

Studiind aceste nume de familie, acum după circa 250 de ani de la întocmirea listei 
capilor de familie, comparându-le cu cele existente azi (2005 s.n.), ele corespund, în 
proporţie de circa două treimi, cu mici modificări în scriere şi fonetică, neesenţiale.  
 Am prezentat această listă a capilor de familie din satul Bichigiu pentru a înţelege 
cadrul social şi demografic în care s-a mişcat şi desfăşurat activitatea judelui satului 
                                                 
21 Ibidem  
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Dănilă Todoran (alias Tănase Todoran), care a predat această funcţie în 1758 lui Todor 
leniş, care era mai mult ca sigur jude şi în 1763 pe timpul răscoalei de la Salva, ce s-a 
produs pe platoul Mocirlă, în ziua de 10 mai 1763.  
  
4. Revolta de la Salva (10 mai 1763) şi urmările sale  
 Revolta de la Salva (10 mai 1763) va rămâne în continuare un subiect de mare 
actualitate în istoria naţională a românilor. Evenimentele de atunci au avut urmări 
deosebite în timp, iar unele, cum sunt cele confesionale, nu şi-au pierdut nici azi 
importanţa.22 
 Aroganţa şi spiritul dur al generalului Buccow şi ofiţerilor străini cu toţii (excepţie 
făcând preotul capelan şi episcopul Aron, dintre oficialităţi) au dus la aprinderea scânteii 
la depunerea Jurământului Militar pe platoul de la Mocirlă, un platou semeţ, dispus pe un 
promontoriu, cum se merge de la Năsăud spre Salva, pe partea dreaptă a şoselei naţionale, 
unde curba de nivel face un salt vizibil de altitudine de circa 30-40 metri, apărând un 
platou întins cu o lungime de vreo 500-700 de metri şi o adâncime de 200-300 de metri, 
iar pe unele locuri mai îngust, cum se merge spre râul Sălăuţa. Locul ales pentru 
depunerea jurământului cred că a fost bine gândit de ofiţerii regimentului, cei mai mulţi 
austrieci, apoi italieni, croaţi, cehi şi câţiva unguri de dincolo de Tisa. După înfrângerea 
răscoalei lui Francisc Rákóczi al II-lea (1703-1711), habsburgii nu au mai avut nici un fel 
de încredere în ungurii minoritari ai Ardealului, precum nici în secui.23  Ei nu au mai fost 
primiţi şi selecţionaţi în rândul cadrelor militare, decât foarte sporadic. Excepţie face 
participarea transilvănenilor la războiul de succesiune la tronul Austriei (1740-1748).24 
După 1711 până la 1763 în Transilvania, habsburgii au dislocat unităţi din alte provincii – 
ţări ale Coroanei, circa 40-45 regimente25, în medie 3-6 regimente se aflau dislocate anual 
în spaţiul transilvan. Ele erau încadrate cu ofiţeri şi militari din afara Transilvaniei26, bine 
plătiţi cu solde destul de consistente, atât ofiţerii, cât şi gradaţii şi soldaţii. Plata soldelor 
acestor militari a ridicat probleme financiare deosebite27 pentru Curtea de la Viena, 
Consiliul Aulic de război, drept pentru care s-a studiat şi aplicat un sistem mai 
economicos de militarizare, prin înfiinţarea unităţilor militare din grăniceri de plan local, 
începând din Warasdein, Croaţia, Slovenia, până în nord-vestul Transilvaniei.28 În timp ce 
pace aceste regimente aveau statul de grăniceri, unităţi şi subunităţi de pază a frontierei, 
iar la război de infanterişti. Populaţia Transilvaniei a fost supusă, în perioada 1740-1761, 
la mari contribuţii militare.29 
 Pe platoul Mocirlă, în ziua de 10 mai 1763, după citirea Jurământului Militar, 
bătrânul Dănilă a lui Todoran – alias Tănase Todoran – a ieşit în faţa mulţimii adunate 
acolo, a ţinut un ,,mic discurs”, arătând cu mâhnire că grănicerii, deşi sunt de doi ani 
,,cătane”, adică militarizaţi, nu au beneficiat de nici un drept promis (eliberarea de iobăgie 
şi păstrarea credinţei ortodoxe), fapt pentru care nu vor mai sluji până nu vor ,,vedea 
carte de la înălţata împărăteasă, unde-s întărite drepturile noastre; până atunci, nu, 
                                                 
22 Mircea Păcurariu, Cuvânt înainte, la vol. Mărturie şi martiriu în Transilvania secolului al XVIII-lea, Editura 
Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004, p.5-6 
23 Vasile Tutula, Organizarea militară a Principatului Transilvaniei în perioada 1691-1774, Editura Nereamia 
Napocae, Cluj-Napoca, 2003, p.144  
24 Ibidem, p.153-157  
25 Ibidem, p.382-387, Anexa nr.11 
26 Ibidem, p. 382-387, 390, 394-398; Anexele 11, 15,16,17,18,19,20,21 şi 22  
27 Ibidem, p.416-417, 419, Anexele nr. 30 şi 32  
28 Ibidem, p.125-129 
29 Ibidem, p. 420-421, Anexa nr.33  
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o dată cu capul. Ce dă Gubernia şi cancelaria din Beciu, e nimica, îs minciuni goale 
de azi de mâine”.30 La îndemnul lui Todoran a lui Dănilă din Bichigiu, grănicerii români 
prezenţi pe platoul Mocirlă ,,lepădară armele, vociferară în gura mare că ... ei ... nu înţeleg 
să fie soldaţi, ca să plătească în acelaşi timp şi dajdii! Şi biruri, ba să-şi piarză încă şi 
legea strămoşească”.31 
 Pe platoul Mocirlă s-a iscat în câteva minute o adevărată învălmăşeală. În rândul 
suitei venite de la Sibiu cu generalul austriac Nicolae Adolph Baron de Buccow şi 
episcopul unit de la Blaj, Petru Pavel Aron (1754-1764) s-a produs deruta. Drapelele nu 
mai puteau fi ,,sfinţite”, iar depunerea jurământului de credinţă faţă de Imperiul 
Habsburgic era ratat.32 Au fost şi încercări de potolire a spiritelor, dar toate au eşuat. Ba, 
mai mult, generalul Buccow a cerut intervenţia a două subunităţi, pentru a opri prin 
intimidare spiritele încinse ale grănicerilor.  
 Cele două batalioane de infanterie şi opt companii de dragoni au trântit armele la 
pământ. I-au somat pe generalul Buccow şi episcopul Petru Pavel Aron să plece, 
ameninţându-i cu armele. Aceştia au luat-o la fugă spre râul Someş, care era destul de 
învolburat, vizitiul generalului înecându-se. Protopopul Năsăudului, pentru că i-a indus în 
eroare pe credincioşi, a fost bătut şi ameninţat cu moartea.  
 Cauzele revoltei de la Salva sunt mai multe, dar trei sunt esenţiale, după Virgil 
Şotropa, pe care le numeşte ,,cauze de căpetenie”.  
 În primul rând, noilor soldaţi li se promisese să fie priviţi ca oameni liberi, deşi ei 
după trecerea la miliţia grănicerească au fost conscrişi tot ca iobagi, chestie care nu va fi 
clarificată doar în 1766 prin aprobarea de către Maria Tereza a Statutului militar.33 
 În al doilea rând, ,,o profundă indignare cuprinse inimile credincioşilor, din satele 
districtului, când ei observară că ofiţerii regimentului îşi bat joc chiar de religia şi biserica 
românească; apoi că întreaga sistemă grănicerească pare să aibă, între altele, şi scopul 
deghizat de a converti pe grănicer la catolicism. Aceştia, dar chiar şi unii dintre preoţii 
deşi declaraţi uniţi cu biserica Romei, nu erau încă destul de orientaţi asupra amănuntelor 
şi subtilităţilor unirii. Ei, care ţinuseră morţiş din moşi-strămoşi la vechile deprinderi şi 
obişnuinţe, se îngrozeau acum la gândul că vor fi despoiaţi de legea şi datinile lor adânc 
înrădăcinate.”34 
 În al treilea rând, toţi ofiţerii şi subofiţerii regimentului, cu excepţia capelanului, 
,,erau străini, nu cunoşteau obiceiurile locului, dispreţuiau pe valahi, iar pe grănicerii încă 
nededaţi cu serviciul militar îi tratau cu severitate excesivă”.35 
 Cert este că au fost şi alte cauze şi influenţe externe, ,,aţâţări şi instigaţii din partea 
saşilor bistriţeni ori şi ale unor organe din Guberniu etc., cărora nu le convenea ca valahii 
districtului năsăudean să se emancipeze, ridicându-se din robia seculară. Sus amintitele 
trei cauze de căpetenie au pricinuit izbucnirea revoltei de pe mocirlă, despre care în 
timpurile trecute s-a vorbit şi scris mult, însă în cele mai multe cazuri în mod 
nedocumentat şi exagerat.”36 

                                                 
30 Carol Göllner, op. cit., p.44-45. Beciu a se citi Viena  
31 Ion I. Nistor, Bejenari ardeleni în Bucovina, în ,,Codrul Cosminului”, an II-III, 1925-1926, p.51-52, Apud 
Alexandru Moraru (Găină) în vol. Mărturie şi martiriu ..., op. cit., p.110  
32 Ibidem, p.111  
33 Vasile Tutula, op. cit., p.185-191  
34 Virgil Şotropa, op. cit., p.50  
35 Ibidem. p.50-51  
36 Ibidem, p.50  
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 Date despre evenimentele de la Mocirlă au apărut în diferite lucrări şi studii 
aparţinând lui: Gustav Ritter Amon Treuenfest, George Bariţiu, generalul Siskovici, 
Wilhelm Schmidt, Bod Péter, Friedrich Kramer, Eudoxius Hurmuzaki, Augustin Bunea, 
Nistor (Ernst) Istrate, Ioan lupaş, David Prodan, Carol Göllner, Valeriu Şotropa, Teodor 
Tanco, Nicoleta Marţian, Vasile Tutula, Nicolae Feier, Mihai Săsăujan. Relatări 
importante despre cele petrecute la Salva, pe locul numit Mocirlă, sunt în raportul 
secreteralui gubernial Halmagyi către contele Bethlen, care a primit multe petiţii de la 
valahi, în care cei mai mulţi se plâng că le-a fost impusă unirea, trecerea la biserica greco-
catolică, pentru a deveni grăniceri, idee cu care nu se pot împăca37. 
    Grigore Maior, însoţitorul episcopului Petru Pavel Aron, aduce două însemnări 
valoroase; pe 4 mai 1763 ar fi fost la Bichigiu, dar nu a putut intra în biserică, fiindcă 
bichigenii şi unul pe nume Tănase Todoran au închis biserica şi nu au restituit cheile 
numai a doua zi. Apoi Grigore Maior explică faptul că trecând în zilele următoare prin 
satele Poieni, Găureni (Aluniş), Runcu Salvei, Zagra era mare agitaţie şi nemulţumire în 
rândul femeilor că le înrolează bărbaţii în regimentul grăniceresc.38  
     Un aspect mai puţin sesizat de istoricii noştri este că revolta a început în momentul 
pronunţării cuvintelor că grănicerii erau obligaţi să lupte acolo unde îi va trimite 
împărăteasa ,,pe uscaturi şi pe apă”39. Clauza pusă de români ca de altfel şi de secui a fost 
să nu fie duşi din Transilvania, să lupte pe alte fronturi, în alte ţări ale Coroanei, ori 
înafara imperiului, ceea ce, aşa cum au dovedit evenimetele ulterioare, Curtea de la Viena 
nu a respectat, grănicerii năsăudeni fiind nevoiţi să lupte în 20 de campanii militare, 133 
de bătălii40, pe fronturile din Italia, Austria, Germania, Galiţia, Polonia, Ungaria ş.a. 
Aceasta este a patra cauză a revoltei de la Salva. 
 O altă cauză majoră a revoltei de la Salva trebuie căutată în exploatarea 
nemiloasă a celor 21 de comune someşene de către Magistratul săsesc al Bistriţei, 
care timp de 287 de ani (1475-1762), i-a supus pe români la mari taxe, impozite, şi 
alte obligaţii; ,,cărăuşii, transportul fânului şi lemnelor de foc pentru bistriţeni (casa 
sfatului, şcoala piaristă, gimnaziu etc.), lucrările de întreţinere a zidurilor cetăţii oraşului, 
cositul şi făcutul fânului pentru oraş, căratul pământului pentru silitră, al lemnului, paielor 
şi cenuşei, construcţii de poduri, servicii pentru domnii terestri, adică semănat, prăşit, 
secerat şi cosit”.41 Fiecare gospodar din districtul valah era obligat să lucreze pentru 
membrii magistratului (care deţineau întinse suprafeţe de pământ), anual câte 18 zile, pe 
care zile de muncă magistraţii le împărţeau între ei după necesitate, aşa că valahii trebuiau 
să le care acasă chiar şi cerealele şi vinul.”42 Românii ,,lucrau după trebuinţă la crâşma din 
Rodna şi în alte locuri cu palma ori cu care”.43 Ei îndeplineau tot felul de ,,alte prestaţii, 
care de la vidicanii saşi nu se pretindeau niciodată. Astfel, la Paşti trebuiau să aducă 
orăşenilor unt, miere, ouă, miei, gâşte, raţe, găini; la iarmaroace fiecare sat aducea pe 
seama Magistratului cel puţin câte un berbec, iar peşti aduceau iarna-vara, când li se 
cerea, căci Magistratul avea în fiecare sat de lângă Someş câte 2-3 pescari şi aceştia îi 
mânau pe săteni la pescuit. Mai furnizau sătenii valahi şi furci, greble, sule, coşuri şi 

                                                 
37 Ibidem, op. cit., p.51.  
38 Z. Pâclişan, Vechi vizitaţiuni canonice în Ardealul veacului al XVIII-lea, în revista ,,Cultura creştină” nr.1/1936, 
Blaj.  
39 Vasile Tutula, op. cit., p.171-173.   
40 Valeriu Şotropa, Districtul grăniceresc năsăudean, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p.121  
41 Virgil Şotropa, op. cit., p.11  
42 Ibidem  
43 Ibidem  
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diverse vase”.44 Pe drept cuvânt, românii de pe văile Someşului, Zăgrii şi Sălăuţei îşi 
recunoşteau starea şi condiţia, căci, fiind întrebaţi, răspundeau: ,,Noi nu suntem iobagii 
nimănui, fără ai oraşului”45. Iar aceste prestaţii şi biruri nu se opreau aici, astfel că ,,în 
tot cursul anului valahii aveau [dispoziţii] să furnizeze sălbăticiuni; cerbi, mistreţi, capre 
etc., pe care, dacă nu le prindeau ei, le cumpărau de la alţii şi le aduceau orăşenilor, fiind 
strict interzis să vândă ceva străinilor”.46 Dar obligaţiile nu se opreau aici, căci ,,În fiecare 
an, cu două săptămâni de Sf. Ion îl rugau pe magistrat să le acorde păşunatul în munţii 
oraşului (în realitate munţii erau ai românilor din satele năsăudene, nu ai saşilor - s.n.), 
pentru care plăteau birul, aşa numitul ,,vamsug”47, apoi ,,valahul nu putea să-şi clădească 
casă decât cu permisia inspectorului, căruia pentru aceasta trebuia să-i plătească un 
galben; iar când clădirea era terminată, ca recunoştinţă aducea domnului său terestru două 
mierţe de grâu”48. Românii din satele năsăudene erau îndatoraţi să muncească la arderea 
varului, tăierea lemnelor şi căratul varului la oraş”49, pe baza dispoziţiilor Magistratului şi 
a unei planificări pe comune stabilite anual de către acesta. Exploatarea socială este a 
cincea cauză a revoltei de la Salva. .  
 Obligaţiile prezentate mai sus sunt doar câteva din mulţimea lor, publicate de altfel 
de Virgil Şotropa în Arhiva Someşană50. Se poate deduce din aceste obligaţii că satele 
româneşti erau supuse unei exploatări sociale acerbe şi sistematice de către 
Magistratul săsesc al Bistriţei, care, aşa cum se ştie, a luptat permanent pentru 
consolidarea intereselor oraşului cu statut regesc, dar foarte limitat şi extrem de greu 
pătrunderii şi domicilierii românilor în oraş, până la 1850. Oraşul avea statut de ,,oraş 
închis” stabilirii românilor, ungurilor, ţiganilor, evreilor şi altor minorităţi în cetate, până 
la edictul de toleranţă dat de Iosif al II-lea în 1781.51 
 Aşadar, sub nici o formă Dănilă a lui Todoran (alias Tănase Todoran), colector de 
impozite al oraşului, nu putea fi un susţinător al politicii sociale a Magistratului bistriţean. 
Dimpotrivă, documentele de arhivă evidenţiază că în perioada 1761-1763 Dănilă a lui 
Todoran a fost un susţinător al militarizării52, deci de ieşire a românilor de sub jurisdicţia 
Bistriţei. În nici un caz el nu poate fi categorisit ca ,,om al saşilor”53, conform unor 
aprecieri mai recente şi de conjunctură. 
  
5. Condamnarea la moarte şi executarea prin frângerea cu roata a lui Dănilă a lui 
Todoran (alias Tănase Todoran) la Salva, pe platoul Mocirlă (12 noiembrie 1763)  
 La puţin timp după revoltă, la Salva a fost trimisă o comisie specială de către 
Comandamentul armatei cezaro-crăieşti de la Sibiu, unde s-au făcut cercetări amănunţite 
în legătură cu cele întâmplate în ziua de 10 mai 1763 pe platoul ,,Mocirlă”. Cercetările au 
durat 6 luni. La 12 noiembrie 1763, pe acelaşi loc, unde se declanşase revolta, platoul 
,,Mocirlă” – Salva, a fost pronunţată sentinţa de condamnare la moarte a celor 19 

                                                 
44 Ibidem  
45 Ibidem  
46 Ibidem 
47 Ibidem.  
48 Ibidem, p.12  
49 Ibidem  
50 Virgil Şotropa, Înfiinţarea graniţei militare năsăudene. 1762, în, Arhiva Someşană nr.24 / 1938, p.1-129; nr. 25 / 
139, p.261-375  
51 Thomas Nägler, Românii şi saşii până la 1848, Editura Thausib, Sibiu, 1997, p.15-210  
52 Alexandru Moraru, Românii năsăudeni în vâltoarea veacului al XVIII-lea, în vol. Mărturie şi martiriu ..., Editura 
Renaşterea, 2004, p.109  
53 Nicoleta Marţian, Tănase Todoran 1763-1998, în Virtus Romana Rediviva, nr.4 / 1999, Cluj-Napoca, p.69-72  
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,,răzvrătiţi” în faţa colonelului Carol Schröder şi a suitei sale de la Bistriţa. Bătrânul 
Dănilă a lui Todoran a fost frânt cu roata de sus în jos ,,pentru că a reţinut pe oameni de la 
unire şi de la înrolarea în statul militar grăniceresc, precum şi pentru că, la cererea 
stăruitoare a fiului său muribund, n-a lăsat să i se dea acestuia cuminecătura”54, ea venind 
cu siguranţă din partea unui preot uniat.”55 
 Trei dintre căpeteniile ,,răzvrătiţilor; - Vasile Oichi din Telciu, Grigore Manu din 
Zagra şi Vasile Dumitru a Popii din Mocod au fost trecuţi de la viaţă la moarte prin 
ştreang”56, iar trupurile lor au fost lăsate un timp pe loc, neînmormântate ca” pildă de 
groază pentru alţii, iar altor 15 criminali încă li s-a citit sentinţa să fie spânzuraţi, dar după 
publicare sunt graţiaţi de la moarte şi li se dictează pedeapsă să treacă de 10 ori în sus şi 
de 10 ori în jos printre loviturile de vergi a 300 de soldaţi57.  
 Astăzi, cunoaştem numele şi localităţile de unde au fost căpeteniile care au 
îndemnat la nedepunerea Jurământului Militar. Numeric pe sate situaţia se prezintă 
astfel: Telciu (5), Zagra (3), Bichigiu (2), Mocod (2), Rodna (2), Poienile Zagrei (1), 
Runcu Salvei (1), Găureni (Aluniş1), Năsăud (1), Sângeorz (1), în total = 19.58 Se vede 
clar din această situaţie numerică faptul că cei mai mulţi, care l-au sprijinit pe Tănase 
Todoran, alăturându-i-se, au fost din Telciu, Zagra, Bichigiu, Mocod şi Rodna. 
 Din sentinţa de condamnare rezultă numele lor şi localităţile de baştină. Sentinţa de 
condamnare, întâmplător s-a păstrat în actele arhivei bistriţene, a fost tradusă de Virgil 
Şotropa şi suna astfel:  
 ,,1. Todoran a lui Dănilă din Bichigiu de 120 de ani (real 104 ani - s.n.) să fie frânt 
cu roata de sus în jos, iar capul lui să fie legat (geflachten) de o roată, pentru că a reţinut 
pe oameni de la unire (cu biserica Romei - s.n.) şi de la înrolarea (Ampliecterung) în statul 
militar grăniceresc, precum şi că la cererea stăruitoare a fiului său muribund, n-a lăsat să-i 
ofere acestuia sfânta cuminecătură.  
 2. Vasile Dumitru a Popii, alias Vârtoc din Mocod, să fie trecut de la viaţă la 
moarte prin ştreang pentru rebeliune.  
 3. Manu Grigore din Zagra să fie spânzurat tot pentru aceeaşi crimă.  
 4. Vasile Oichi de la Telciu să fie pedepsit la fel. Trupurile acestor criminali să fie 
lăsate neînmormântate pe locul de pierzare (a vieţii s.n.), ca pildă de groază pentru alţii.  
 5. Ion Scuturici, 6.Dumitru Scuturici, 7.Miron Natul, 8.Dumitru Homei din Telciu; 
9.Apostol Moldovean, 10.Petru Bârzo din Rodna, 11.Dâmbul Alexa, 12.Ioan a Popii Petre 
din Zagra, 13.Petre a Popii Nicolae din Bichigiu, 14.Zinvel Vasile din Pioeni, 15.Iuon 
Anghelini din Runc, 16.Ieremie Bucşa din Mocod, 17.Finigar Samuilă din Găureni, 
18.Ioan Hanţ din Năsăud, 19.Andrei Nicolae din Sângeorz. Acestor 15 criminali încă li se 
citeşte sentinţa să fie spânzuraţi, dar după publicare sunt graţiaţi de la moarte şi li se 
dictează pedeapsa să treacă de 10 ori în sus şi de 10 ori în jos printre loviturile de vergi a 
300 de soldaţi.”59  
 Până în prezent o lucrare de istorie de sine stătătoare despre revolta de la Salva nu 
există. Deşi ea ar merita să fie subiectul unei teze de doctorat. O primă încercare de 
culegere de studii, destul de consistentă şi bogată în conţinut, a apărut în 2004 sub egida 

                                                 
54 Ion Bunea, Un martir al ,,Legii româneşti – Tănase Todoran din Bichigiu, în ,,Îndrumător bisericesc”, editat de 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Cluj-Napoca, 1980, p.275  
55 Alexandru Moraru, op. cit., p.111, în vol. Mărturie şi martiriu ...  
56 Virgil Şotropa, op. cit., p.79  
57 Teodor Tanco, în vol. III, Virtus Romana Rediviva, 1977, p.167-169  
58 Alexandru (Găină) Moraru, op. cit., p.111, în vol. Mărturie şi martiriu ...  
59 Virgil Şotropa, op. cit., p.79  
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Editurii Renaşterea din Cluj-Napoca, cu titlul ,,Mărturie şi martiriu în Transilvania 
secolului al XVIII-lea. In memoriam: eroului Tănase (Atanasie) Todoran din Bichigiu”, 
coordonatori: Dorel Man şi Flore Pop. Lucrarea, de 273 de pagini, cuprinde 12 studii. 
Este prefaţată de pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu şi tipărită cu binecuvântarea I.P.S. 
Bartolomeu, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. La finele 
volumului, pag. 221-265, sunt incluse 2 completări din lucrarea lui Teodor Tanco, 
,,Trilogie Transilvană”, teatru, Edit.Cartea Românească, Bucureşti, 1985, p.5-71 (,,Pe 
uscat şi pe ape”), dramă în 2 părţi; Nicolae Drăganu, ,,Toponimie şi istorie”, Institutul de 
Arte Grafice ,,Ardealul”, Cluj, 1928, p.43-46 (în volum pag.271-273), cu referinţe stricte 
la Bichigiu.  
 Pedeapsa aplicată lui Dănilă a lui Todoran a fost şi rămâne una dintre cele mai 
crude ale Codului terezian, adoptat de Maria Tereza, împărăteasa de la Viena, pentru a-
şi putea intimida şi domina supuşii din Imperiul Habsburgic.  
 Politica de forţă prin frângerea cu roata se va mai aplica în Transilvania după 22 de 
ani, în 1785 pe platoul Dealul Furcilor de la Alba Iulia. Aici, Horea şi Cloşca au fost 
trimişi la cele veşnice prin frângerea cu roata, una dintre cele mai dure, aspre şi 
apocaliptice pedepse cunoscute în istorie. Horea, Cloşca şi Crişan au luptat şi ei pentru 
ortodoxie, astfel că ,,aspectul confesional al celor două mişcări a avut la bază ortodoxia 
participanţilor. Atât zona Năsăudului, cât şi regiunea Munţilor Apuseni constituiau încă 
arii cu masivităţi româneşti ortodoxe. Înregimentarea părţilor năsăudene, crearea 
cordonului militar grăniceresc de către Curtea de la Viena, catolică, însemna pentru 
perioada următoare sprijinirea Bisericii Unite şi deci extinderea acesteia în zonă”.60  De 
fapt, evenimentele ulterioare petrecute după 1763 evidenţiază din plin această coordonată 
a Curţii din Viena, de recatolicizare a Transilvaniei, luând în acest sens o serie de măsuri 
concrete pe care le vom aborda în continuare. De fapt politica bisericească promovată de 
Curtea din Viena, de recatolicizare a Transilvaniei a fost foarte puternică între anii 1691-
1785.  
 Merită a fi reţinut faptul că ,,latura confesională nu apare distinct în cazul revoltei 
de la Salva, ci înglobată în obiectivul urmărit de locuitori şi reprezentanţii lor, între care 
Tănase Todoran de a rămâne în situaţia de până atunci – în privinţa stării lor social-
juridice, administrativ-militare şi confesionale.”61 În acelaşi timp, aspectul confesional 
reiese clar şi  din sentinţa de condamnare a celor 19 răzvrătiţi.  
 Tănase Todoran a lui Dănilă este şi va rămâne un mare eroul al neamului 
românesc, un martir care întruneşte toate condiţiile pentru a fi canonizat. El şi cei 18 
eroi de la Salva, alături de cuvioşii ieromonahi Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara şi 
Nicodim, protopopul Nicolae Pop din Balomir, preoţii Moise Măcinic din Sibiel, Ioan din 
Galeş, Ioan din Aciliu, Ioan din Poiana Sibiului, Ioan şi Oprea din Sălişte, Ioan Piuariu 
din Sadu, preotesele din Tilişca, din Poiana şi din Deal, ţăranii credincioşi Oprea Nicolae 
din Sălişte, Ioan Oancea din Făgăraş, Constantin Petric din Jina, Ioan Crăciun din 
Cărpiniş, Toma Maier din Răhău, dar şi alţii, parte cunoscuţi, parte neştiuţi, au pătimit 
pentru statornicia în credinţă.  Tănase Todoran poate fi aşezat pe acelaşi piedestal 
alături de Horea, Cloşca şi Crişan în lupta pentru drepturi sociale şi naţionale, 
concomitent cu apărarea credinţei.  
  
 

                                                 
60 Nicolae Edroiu, op. cit., p.211, în vol. Mărturie şi martiriu ...  
61 Ibidem  
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6. Obiectivul Curţii din Viena: recatolicizarea Transilvaniei (1684-1780)  
 Încercările Curţii din Viena de recatolicizare a Transilvaniei încă din 1684 se pot 
percepe cu uşurinţă. Împăratul Leopold I a trimis în principatul transilvan pe călugărul 
iezuit Antidie Dunod. Acesta s-a documentat cu toate aspectele economice, administrative 
şi confesionale ale Transilvaniei, informându-l operativ pe împăratul Leopold I (1654-
1705), prezentându-i starea jalnică în care ajunsese biserica romano-catolică după 
Reformă.  
 Deşi în cele patru tratate încheiate de A. Dunod62, în numele împăratului Leopold I, 
cu principele Mihail Apafi I s-a angajat să păstreze privilegiile celor ,,trei naţiuni” (unio 
trium nationum) şi ale celor patru religii recepte adică: romano-catolică, luterană, calvină, 
unitariană, inclusiv menţinerea în funcţia de principe al Ardealului, a unui principe 
autohton, în realitate Curtea de la Viena nu le-a respectat în totalitate, dimpotrivă pe multe 
le-a încălcat, inclusiv prevederile Diplomei leopoldine din 4 decembrie 169163. 
 Gradual, Curtea de la Viena a luat în plan religios următoarele măsuri:  
 a) A exclus pe calvini din funcţiile de conducere ale Principatului Transilvaniei: 
Dietă, Guberniu, Tabla Regească, Tezaurariat;  

b) A condiţionat pe saşi la numirea în funcţii să revină de la luterani la romano 
catolici. În acest sens, Maria Tereza a dat mai multe edicte imperiale, îndeosebi pentru 
funcţiile şi gradele militare;    

c) Românii ardeleni ortodocşi au fost atraşi la Uniaţie prin greco-catolicizare şi Unire 
cu Biserica Romei, proces petrecut în perioada 1697-1701. Această idee, ca iniţiativă, a 
aparţinut iezuitului Paul Ladislau Bárányi64, de la episcopia romano-catolică din Alba 
Iulia, care a depus un memoriu la Viena în vederea unirii românilor cu Biserica Romei65. 
Trecerea la Unirea cu Biserica Romei nu este o iniţiativă a românilor transilvăneni.  

d) Ruperea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania de Exarhatul 
Plaiurilor de la Târgovişte, folosind principiul ,,Divide et impera”, pe care marele istoric 
Silviu Dragomir l-a numit ,,dezbinarea religioasă” a românilor. În funcţia de episcop 
ortodox român la Episcopia Ortodoxă română din Sibiu au fost numiţi după 60 de ani 
episcopi sârbi66. Mitropolia Ortodoxă a Ardealului şi-a pierdut autonomia şi s-a creat o 
episcopie unită, supusă arhiepiscopului romano-catolic din Esztergom. S-au rupt 
legăturile tradiţionale, culturale, bisericeşti cu fraţii de la sud şi est de Carpaţi. 

e) Interzicerea după 1739 protopopiatelor şi parohiilor ortodoxe din zonele de sud şi 
sud-est ale Transilvaniei de a mai comunica, de a primi cărţi de rugăciuni, de a plăti 
impozite către cele două episcopii de la Rîmnic şi Buzău. Au fost date mai multe decrete 
imperiale semnate de Maria Tereza prin care se interzicea pătrunderea cărţilor de 
rugăciuni67 de la sud şi est de Carpaţi către Transilvania, inclusiv legătura cu episcopiile 
Rîmnicului şi Buzăului. La punctele vamale, în total existau 18, s-au dat dispoziţii 

                                                 
62 Vasile Tutula, Organizarea militară a Principatului Transilvaniei în perioada 1691-1774, Editura Nereamia 
Napocae, Cluj-Napoca, 2003, p.35-43  
63 Spre exemplu, se prevedea ca principele Transilvaniei, după, moartea lui Mihail Apafi I, să fie fiul său Mihail 
Apafi II. Împăratul Leopold I s-a autoproclamat la 1697 principe al Transilvaniei, iar tânărul Mihail Apafi II a fost 
deposedat de titlul de principe de către generalul Antoniu Carrafa şi internat la Viena, unde a murit la 1 februarie 
1713.  
64 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980, p.273; Ion Alexandru Mizgan, op. cit., p.183.  
65 Ibidem. 
66 Ioan Lupaş, Istoria bisericească a românilor ardeleni, ediţia a II-a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p.111-122.  
67 Mihai Săsăujan, Politica bisericească a Curţii din Viena în Transilvania (1740-1761), Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p.146-172.  
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speciale pentru grăniceri şi lucrătorii vamali.Timp de 21 de ani (1740-1761) Maria Tereza 
a semnat 43 de decrete pentru apărarea Uniaţiei contra ,,schismaticilor”. Conţinutul lor 
este publicat de Mihai Săsăujan în lucrarea ,,Politica Bisericească a Curţii din Viena în 
Transilvania (1740-1761), la paginile 146-174.   

f) Subordonarea Episcopiei Ortodoxe de la Sibiu de către Curtea din Viena la 
Episcopia Ortodoxă de Karlovitz, inclusă şi ea în Imperiul Habsburgic. În felul acesta i-a 
rupt pe românii ardeleni de fraţii lor peste munţi, de la sud şi est de Carpaţi, din Ţara 
Românească şi Moldova.  

g) Introducerea obligatorie a paşapoartelor de călătorie şi a unor reguli stricte de 
control pentru preoţii şi călugării de la sud şi est de Carpaţi. Unui număr foarte mic de 
călugări din Moldova şi Ţara Românească li s-a acceptat călătorii în Transilvania. 

h) Numirea de către Curtea de la Viena în fruntea Episcopiei Ortodoxe de la 
Sibiu a unor episcopi dinafara Ardealului, de regulă sârbi, necunoscători ai limbii române, 
a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti. Sunt cunoscuţi în acest scop episcopii: Dionisie 
Novacovici (1761-1767), Sofronie Chirilovici (1770-1774), Ghedeon Nichitici (1784-
1788), Gherasim Adamovici (1789-1796), toţi patru sârbi. Din 178368 episcopia ortodoxă 
română de la Sibiu a fost pusă sub jurisdicţia Mitropoliei Ortodoxe sârbe din Carlovitz. 

i) Contracararea mişcării călugărului Sofronie de la Ciora (1759-1761), a celei 
condusă de Visarion Sarai şi a altor credincioşi români ce vor fi închişi în închisorile din 
Tirol. Pedepsirea severă a lui Tănase Todoran şi celorlalţi 18 răzvrătiţi de la Salva (12 
noiembrie 1763), dar şi a altor protopopi, preoţi şi credincioşi români ortodocşi, parte din 
ei, azi canonizaţi de către Biserica Ortodoxă Română.  

j) Numirea în fruntea regimentelor de grăniceri  de la Orlat şi Năsăud în funcţiile 
pentru probleme religioase de capelani greco-catolici subordonaţi episcopului romano-
catolic de la Alba Iulia. Normal ar fi fost ca regimentele româneşti de grăniceri să fie 
subordonate confesional episcopului greco-catolic de la Blaj.  Pentru ofiţerii străini au 
fost construite la Năsăud, Orlat şi Sălişte parohii catolice, ce există şi azi, ca spaţii şi 
clădiri.  

 k) Reînfiinţarea în 1774 din dispoziţiile Mariei Tereza a Episcopiei romano - 
catolice de Alba Iulia, desfiinţată după Reformă.Refacerea episcopiei romano-catolice de 
la Alba Iulia a început la 1715.  Deposedarea cultelor protestante de biserici, ctitorii, şcoli 
şi tipografii, prin confiscarea lor şi predarea la romano-catolici. În 1692 a fost refăcută 
episcopia romano-catolică de la Oradea. În Sibiu, lângă catedrala luterană, în apropierea 
Pieţii Mici, a fost ridicată o nouă Catedrală romano-catolică pentru saşii din oraş, care au 
renunţat la luteranism (foarte puţini). Majoritatea funcţiilor publice se aflau la 1750 în 
mâinile catolicilor.  

l) Pentru susţinerea romano-catolicismului în Transilvania au fost aduşi călugării 
iezuiţi. Între 1730-1773 în Principatul Transilvaniei au activat 335 iezuiţi69, iar la mijlocul 
secolului XVIII (1750) trăiau 100.000 de catolici de rit latin. În 1773 iezuiţii au fost 
expulzaţi din Transilvania din dispoziţia Mariei Tereza.  
 m) Înfiinţarea Episcopiei greco-catolice române Unite cu Roma, iniţial cu sediul la 
Făgăraş, iar din 1744 cu sediul la Blaj. Aceasta a jucat un rol pozitiv în formarea 
intelectualităţii române, a marilor corifei ai Şcolii Ardelene, cu merite deosebite în lupta 
                                                 
68 Ioan Lupaş, op. cit., p.161.  
69 Mihai Săsăujan, op. cit., p. 135; Iezuiţii s-au grupat în aşa numita ,,Societate a lui Iisus”. Pentru iezuiţi a fost 
construit un colegiu la Cluj şi mai multe reşedinţe la Sibiu, Alba Iulia, Târgu Mureş, Braşov şi Odorheiu Secuiesc. 
,,Ordinul franciscan” s-a extins în provincie: Cluj, Şimleul Silvaniei, Aiud, Tg. Mureş şi Udvarfalva; ,,Ordinul 
Paulinilor” se găsea la Tovis şi Turda. La Sibiu s-a ridicat o mânăstire de călugăriţe cu  ,,Ordinul Ursulinelor”.   
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pentru cauza naţională şi drepturile sociale ale românilor, dar mai ales de emancipare 
culturală. Până la urmă, în 1918, Biserica Greco-Catolică Unită cu Roma va face front 
comun cu sora ei, Biserica Ortodoxă Română, în realizarea Marii Uniri, a statului naţional 
unitar român.  
 n) Aplicarea Hotărârii Consiliului de Stat nr. 891 din 1761 prin care autorităţile 
austriece au luat de la ortodocşi şi dat la greco-catolici un număr mare de biserici, deşi 
aceştia nu reprezentau decât 19,5% din numărul total al familiilor române din 
Transilvania. La 1761-1762 au fost recenzate în Transilvania: 128.635 de familii ortodoxe 
cu 1365 de preoţi şi 1362 de biserici, faţă de 25.223 familii unite, dar cu 2250 de preoţi şi 
515 biserici.70 În zona celor două regimente de graniţă, toţi românii au fost trecuţi în mod 
obligatoriu de la ortodocşi la greco-catolici. Excepţie au făcut localităţile de pe Valea 
Bârgăului, intrată în compunerea R.2 Gr. de la Năsăud la 1783, întrucât în 1781 împăratul 
Iosif al II-lea a promulgat edictul de toleranţă, cel de-al patrulea din 1701.  
 Trebuie spus şi cunoscut că au mai fost decretate alte două edicte de toleranţă faţă 
de ortodocşi, primul în 7 noiembrie 1750, la cererile şi intervenţiile Curţii Ruseşti, în 
favoarea românilor ortodocşi. Prin acest edict se prevedea ,,decretarea toleranţei private 
pentru românii ,,neuniţi” din Principat în sensul de a nu fi pedepsiţi, pentru că nu acceptau 
,,unirea”, cu condiţia să-şi desfăşoare cultul divin în casele particulare, dar fără a 
provoca tensiuni împotriva unirii”.71 Un alt decret de toleranţă s-a promulgat la 13 iulie 
1759, în care se prevedea ,,ca nimeni să nu fie pedepsit pentru religia lui, numai cei care 
provoacă răscoale şi tulburări”.72 Din păcate, ele nu au fost aduse la cunoştinţa românilor. 
Ele au fost transmise doar guvernatorului transilvan şi Guberniului73, fiind ţinute în mod 
tacit în seife speciale. Despre cele două edicte imperiale, cât şi depre documentele de 
unire cu Roma, primul care a aflat şi le-a studiat a fost istoricul Nicolae Densuşianu, în 
1879.   
 o) Expulzarea din Transilvania în 1744 de către autorităţile de la Viena a 
episcopului greco-catolic Ioan Inochentie Micu74, mare luptător al cauzei românilor 
asupriţi, atrăgând atenţia că ei nu pot fi apreciaţi şi judecaţi ca ,,toleraţi” pe propriul lor 
pământ, fiind cei mai mulţi şi cu rol major la viaţa economico-socială a ţării, ei nefiind 
prezenţi între stări, în Dietă, Guberniu, Tabla Regească, Tezaurariat, alte funcţii publice, 
nepermiţându-le să-şi clădească biserici, neavând şcoli, fiind opriţi de la învăţătură.  
 Episcopul Ioan Inochentie Micu a spulberat drepturile şi privilegiile celor ,,trei 
naţiuni”, cerând respectarea edictului de toleranţă promulgat în 1701 de împăratul 
Leopold I pentru românii greco-catolici din Transilvania. N-a acceptat să se supună 
călugărului iezuit ce-l controla şi pe care era obligat să-l întreţină din veniturile 
domeniului episcopesc.75   
 Expulzarea episcopului greco-catolic Ioan Inochentie Micu în 1744 la Roma s-a 
făcut cu acordul direct al Mariei Tereza. A decedat la 22 septembrie 1768 la Roma, fiind 
înmormântat în biserica Sf. Sergiu şi Bach a călugărilor basilieni. Osemintele lui au fost 
aduse la Blaj, după 1995, şi depuse la Catedrala de la Blaj.   

                                                 
70 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p.159; Ioan Lupaş, 
Istoria bisericească a românilor ardeleni, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p.145-151.   
71 Vasile Săsăujan, op. cit., p.165.  
72 Ibidem op. cit., p.166.  
73 Ibidem.  
74 C. Diaconovich, Enciclopedia română, tom III, Sibiu, 1904, p.11-14; Vasile Tutula, Organizarea militară a 
Principatului Transilvaniei …, p.12, 276  
75 Ibidem  
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 p) Limitarea activităţii episcopului ortodox român de la Sibiu şi a Episcopiei 
Ortodoxe în general. Era complet izolat, marginalizat şi neluat în seamă, nefiind consultat 
de autorităţile transilvane în problemele confesionale. O perioadă, sediul episcopiei a fost 
la Răşinari. Timp de 60 de ani episcopia ortodoxă română transilvană a rămas fără 
episcop (1700-1761), ,,după starea tristă în care fusese aruncată la 1698 şi 1700”76. În plan 
local, protopopilor şi preoţilor ortodocşi li se interziceau să facă orice activitate misionară 
pentru revenirea românilor la ortodoxie, pe când preoţii greco-catolici aveau acest drept şi 
puteau desfăşura activităţi şi metode de convertire şi misionare de genul ,,bono exemplo” 
şi „sancta doctrina”77.  
 Credincioşilor ortodocşi, despre  care la Viena se ştia că în Transilvania existau în 
număr foarte mic (informaţiile erau false), li s-a acordat ,,toleranţă”, cu condiţia de a nu 
creea tulburări împotriva ,,unirii”78. Din păcate, ,,autorităţile locale din Transilvania au 
aplicat  decretele imperiale (peste 40 la număr) de nuanţă confesională, prin folosirea 
forţei şi a constrângerii, lucru criticat ulterior foarte aspru chiar de unii dintre miniştrii cei 
mai influenţi de la Curte”79, exemplu Kaunitz, Ulfeld, Bartenstein ş.a. La Viena se 
discutau şi aprobau multe lucrări bune, dar ele, în realitate, nu erau aplicate pe teren în 
principatul transilvan.  
 r) Neacordarea de drepturi Bisericii Greco-Catolice timp de peste 80 de ani (până 
în 1781) de către forurile vieneze şi cele locale transilvane, aşa cum s-au promis prin 
înţelegerile din 1697, 1701, 1750 şi 1759, cu o singură excepţie, prin deposedarea 
ortodocşilor de biserici şi predarea acestora greco-catolicilor, creînd tensiuni 
interminabile în Transilvania între români ce au durat peste 150 de ani.  
 s) O parte a protopopilor şi credincioşilor ortodocşi, întrucât au manifestat o 
atitudine intrasigentă au fost arestaţi şi aruncaţi în puşcăriile din Graz, Tirol, Kufstein, 
Timişoara, Kosovo, Belgrad şi alte închisori din imperiu. Documentele de arhivă, ce vor fi 
descoperite mai ales în arhivele străine, vor elucida mulţimea de jertfe pe care le-a dat 
Biserica Română pe altarul apărării credinţei şi legii strămoşeşti.  
 ş) Distrugerea în perioada 1761-1763, din ordinul generalului de cavalerie Adolph 
Nikolas Buccow, a peste 200 de schituri şi mănăstiri româneşti din Transilvania, un caz 
fără precedent în istorie, neclarificat încă cu certitudine după documente de arhivă. Chiar 
dacă acestea există, Viena şi Budapesta s-au străduit încă mulţi zeci de ani şi chiar secole 
să nu le pună la dispoziţie.  
 Profesorul universitar dr. Mircea Păcurariu, un foarte bun cunoscător al acestei 
perioade istorice, afirmă că ,,cea  mai mare barbarie săvârşită de generalul Buccow a fost 
însă distrugerea a zeci de schituri şi mănăstiri româneşti din Transilvania – din cele 
aproape 200 câte existau – ,cele din lemn fiind arse, iar cele din piatră şi cărămidă distruse 
cu tunurile, mai ales în părţile Sibiului şi Făgăraşului. Puţinele mănăstiri, care au rămas, 
au fost atribuite uniţilor, dar, din lipsă de călugări, s-au desfiinţat. Din această cauză, 
Biserica Ortodoxă din Transilvania n-a mai avut nici o mănăstire până în 1918, 
credincioşii de aici, care doreau să se călugărească, intrau în mănăstirile din Ţara 
Românească şi Moldova, ori întemeiau ei înşişi mănăstiri noi (Cheia şi Suzana pe Valea 
Teleajenului, Predeal pe Valea Prahovei, Stânişoara lângă Călimăneşti, Cocoş în nordul 

                                                 
76 Ioan Lupaş, Istoria bisericească a românilor ardeleni, ed. a II – a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, p.117  
77 Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase ..., vol. II, Anexe, document 54   
78 Vasile Săsăujan, op. cit., p.171.  
79 Ibidem, p.172.  
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Dobrogei). Au fost cazuri când familii întregi au trecut la sud de Carpaţi, unde au 
întemeiat noi sate româneşti”80. 
 Trebuie spus că acţiunile de reprimare  a Ortodoxiei Române şi de trecere forţată la 
Uniaţie au continuat cu multă cerbicie în perioada 1763-1780. În aceiaşi perioadă au fost 
puternic afectate interesele şi poziţia Bisericii Evanghelice luterane a saşilor, bisericilor 
pretestante ale maghiarilor, ca urmare a amplului proces de recatolicizare a Principatului 
Transilvaniei, creându-se mari nemulţumiri în rândul clerului, a nobilimii, a elitei săseşti 
şi chiar a celei secuieşti. Lucrările istoricilor şi cronicarilor Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, 
Thomas Nägler, Zoltán I. Toth, Ştefan Meteş, Virgil Şotropa, Carol Göllner, Radu 
Tempea, Bernath Mathias, Nicolae Stoica de Haţeg, Vasile Săsăujan, Cristoph Ernest 
Suttner, Remus Câmpeanu, Zenobie Pâclişan, Augustin Bunea s.a. aduc o multitudine de 
dovezi şi mărturii, prin care se poate percepe cu uşurinţă îngrădirile şi greutăţile enorme 
prin care a trecut Biserica Ortodoxă Română din Transilvania în timpul stăpânirii 
habsburgice (1691-1780). ,,Ele au încetat – afirmă Mircea Păcurariu – abia după anul 
1781, când împăratul Iosif al II-lea (1780-1790) a emis aşa numitul ,,Edict de toleranţă”, 
prin care se interzicea asuprirea cetăţenilor din Imperiul Habsburgic pe motive de 
credinţă, se permitea fiecărei comunităţi parohiale (dacă avea 100 de familii) să-şi 
zidească biserică şi şcoală, să-şi întreţină preot şi învăţător”.81  Trebuie reţinut apoi că 
autorităţile de la Viena nu au fost darnice nici faţă de greco-catolici.  
  
7. Un monument mai sobru pentru eroul Tănase Todoran şi cei 18 martiri de la 
Salva din 12 noiembrie 1763. Când se va ridica acest monument?   
 Tănase Todoran este un EROU – MARTIR al neamului românesc. Faptelor sale 
merită să i se acorde de acum înainte mult mai mare atenţie. El rămâne un spirit dârz şi 
drept al credinţei, un luptător al intereselor celor mulţi. La Salva, pe platoul Mocirlă, şi-a 
dat supremul sacrificiu, viaţa, în lupta pentru dreptate, adevăr şi drepturi sociale şi 
naţionale.  
 Au trecut 242 de ani de la intrarea sa în veşnicie, iar măreţia faptelor sale creşte 
continuu. El rămâne ţăranul român ardelean, înţelept, plin de dârzenie. Nu-şi îndoaie 
coloana, cu plecăciune, în faţa autorităţilor străine. Rămâne demn, sobru şi curajos. 
Cuvintele sale spuse la Salva au şi azi valabilitate. Cele petrecute la Salva, pe platoul 
Mocirlă, la 10 mai şi 12 noiembrie 1763, au fost uitate, cu timpul. De abia la începutul 
secolului XX au început să se spună lucrurilor pe nume, mai ales după dezmembrarea 
imperiului austro-ungar în 1918-1919. S-a trecut la un proces de recuperare istorică a 
memoriei şi istoriei orale, dar mai ales a arhivelor din ţară şi străinătate. Deşi perioada 
interbelică a fost mai scurtă (1919-1940), s-a scris destul de mult şi bine. Acum se afirmă, 
prin pana scrisului Augustin Bunea, Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, Virgil Şotropa, Ştefan 
Meteş, care vor scoate de la naftalină şi din colburi ,,cazul Tănase Todoran”. ,,După 1944, 
istoricii au evitat în mod voit tema religioasă. Excepţie face prof. dr. Teodor Tanco, ce 
evidenţiază în lucrările sale adevărate motivaţii religioase”.82 Mai adăugăm încă doi 
autori: Carol Göllner şi Valeriu Şotropa83. Evenimentele de la Salva, ca de altfel şi cele de 
la Siculeni – Ciuc, au trecut în uitare. După 1990, tema este reluată cu mult aplomb. Vor 
fi tipărite multe studii, materiale şi articole de presă. Din păcate, unele se vor transforma 
                                                 
80 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p.159-160.  
81 Ibidem, p.160.  
82 Nicolae Feier, Mucenicul Tănase Todoran, p.195, în vol. Mărturie şi martiriu ...  
83 Vasile Tutula, op. cit., p. 171-180. Este vorba de lucrarea lui Carol Göllner, Regimentele grănicereşti din 
Transilvania 1764-1851, tipărită în 1973 şi Districtul grăniceresc năsăudean, a lui Virgil Şotropa, apărută în 1975.  
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în ,,dispute” şi ,,cazuri de presă” fără temeiuri, ducând la încingerea unor spirite din 
rândul ortodocşilor şi greco-catolicilor.  
 Neglijenţei uitării şi indiferentismului din perioada 1945-1989 trebuie să i se pună 
capăt. Adevărurile trebuie restituite, dar fără răutate şi iz politico-religios.  
 Tănase Todoran este şi o legendă şi totuşi nu are un monument, pe măsura faptelor 
sale. În mai 1990, scriitorul şi istoricul literar Teodor Tanco i-a ridicat la Salva, pe platoul 
Mocirlă, o frumoasă troiţă din stejar masiv. Gestul a fost şi este apreciat. Dar este 
suficient! Sigur că nu. Tănase Todoran merită la Salva, pe platoul Mocirlă, un 
monument sobru şi somptuos, care ar putea fi ridicat prin contribuţia bănească a 
tuturor celor 44 de comune foste grănicereşti.  
 Tănase Todoran merită un bust în satul său natal, Bichigiu, care în prezent nu este. 
Strada principală din Bichigiu, ce împarte satul în două, ar trebui să se numească ,,Tănase 
Todoran”. La intersecţia drumului spre Bichigiu cu cea de la Telciu şi Coşbuc ar trebui să 
i se ridice o troiţă impozantă. Strada din Telciu, care merge de la pod spre Valea Morii, 
,,Dealul Mare”, ar trebui să se numească ,,Tănase Todoran”. Dar nu este aşa ceva. Drumul 
de la podul de pe Sălăuţa pe Valea Bichigiului până în Bichigiu, lung de 7 km, ar trebui să 
se numească  ,,Drumul lui Tănase Todoran”, înscris ce ar merita pus pe indicatoare 
mari în cel puţin 3 locuri, până la intrarea în sat.   
 În localităţile judeţului Bistriţa-Năsăud, de care Tănase Todoran este legat direct şi 
prin cei 18 ,,răzvrătiţi” indirect, ar trebui să fie străzi cu numele Tănase Todoran, Vasile 
Oichi, Vasile Dumitru şi Manu Grigore. Mă refer la Salva, Coşbuc, Zagra, Telciu, Mocod, 
Runc, Rodna, Poieni, Aluniş, Năsăud, Sângeorz-Băi, inclusiv Bistriţa. Din câte ştiu la 
Năsăud o stradă a oraşului îi poartă numele, probabil că există şi la Bistriţa.  
 Şcoala generală din Bichigiu ar merita să poarte numele lui ,,Tănase Todoran”. El 
ar trebui să fie declarat ,,Cetăţean de Onoare – post mortem” la Telciu∗ şi Salva, alături de 
Vasile Oichi (Telciu), Vasile Dumitru a Popii Vasoc (Mocod) şi Manu Grigore (Zagra).  
 Acestea sunt doar câteva reflecţii şi propuneri prin care am putea recupera o parte 
din trecutul nostru istoric.  

                                                 
∗ În ziua de 11 iunie 2006, de Sărbătoarea Sfintelor Rusalii, Primăria şi Consiliul Local Telciu au hotărât, în sfârşit, 
să-i acorde lui TĂNASE TODORAN, titlul de ,,Cetăţean de Onoare” post-mortem. Cu acest prilej, acest titlu s-a 
acordat şi poetului George Coşbuc (după mamă este din Telciu), scriitorului Luca Onul şi pr. greco-catolic Grigore 
Pop.   
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BUCUREŞTII ÎN DECENIILE PATRU-ŞASE ALE SECOLULUI AL XIX-LEA 
 

de 
Prof. drd. Costin SCURTU 

Muzeul Militar Naţional  Filiala Constanţa 
 

G. Ibrăileanu susţinea că „umilirea naţională, interesele de clasă ale boiernaşilor – şi 
ale negustorilor în Muntenia-, presiunea europeană, idealismul, snobismul sunt cauzele 
mişcării liberale de la jumătatea veacului al XIX-lea”. Revoluţia burgheză a fost precedată şi 
la noi de revolta aristocratică.1 

La 8 martie 1832, generalul Pavel Kisseleff scria contelui Nesselrode, şeful 
diplomaţiei ruseşti „că este indispensabil să se prevină dezordinele, care pot avea o 
repercusiune primejdioasă asupra ţărilor vecine şi să dea naştere ciocnirilor publice” 2. La 
Petersburg s-a încheiat o convenţie ruso-turcă, în ianuarie 1834, unde s-a hotărât „în mod 
excepţional” ca domnii principatelor să fie numiţi direct, fără alegere. Rusia se obliga să-şi 
retragă trupele din ţară la două luni după numirea domnilor3. Domn în Ţara Românească a 
fost numit Alexandru Dimitrie Ghica. 

În cercurile politice bucureştene domnea o atmosferă apăsătoare. În iulie 1839, Ion 
Câmpineanu ajunge la Paris, unde publică o broşură privitoare la situaţia din ţară. La 4 
decembrie 1838, din Bucureşti, consulul francez Chateaugiron consemna că Alexandru 
Dimitrie Ghica şi principalii lui boieri, nemulţumiţi de privilegiile importante acordate 
consulatelor de capitulaţiile dintre ţările lor şi Poartă, încercaseră să profite de ocaziile 
favorabile de a scutura un jug considerat prea apăsător, să suprime privilegiile de care 
beneficiau„ naţiunile străine” şi să se substutuie capitulaţiilor Regulamentului Organic4. 
Diplomaţii ţarişti au considerat demersul lui Câmpineanu ca fiind un act de răzvrătire 
împotriva puterilor suverane şi protectoare. Câmpineanu a fost surghiunit la înapoierea în ţară 
la mănăstirea Mărgineni . 

În mai 1842, la Bucureşti au sosit Şckib-Efendi şi generalul Alexandru O. Duhumel . 
Prin rapoartele adresate guvernelor lor, comisarii propun îndepărtarea domnului Alexandru 
Ghica. Era planul rus de a încerca a tulbura Turcia de la un capăt la altul şi de a îndepărta 
principii care erau propuşi. Pe rând trebuiau să cadă Alexandru Ghica, Mihail Obrenovici din 
Belgrad, pe care l-au câştigat austriecii de partea lor şi Bavaresul din Atena. Ghica fusese 
primul lovit. În octombrie 1842, el era scos din domnie după o anchetă făcută pe faţă de 
comisarul rus, Duhamel, şi de formă de cel turc, Şehib. Apoi a fost rândul lui Mihail Sturza să 
convoace Adunarea pentru alegerea unui nou domnitor. Alegerea s-a oprit asupra lui 
Gheorghe Bibescu5. 

Gheorghe Bibescu „nu era, desigur, prin inteligenţa, cultura şi idealul său, în stare să 
joace rolul unui Mihail Sturza, servind, cu grijă de interesele sale personale şi ocupat cu acele 
reforme de ordin pur material pe care le poate face şi un guvernator de provincie”. 6 

Lui Bibescu i se pregatea soarta lui Alexandru Ghica: discreditarea de către bătrâni 
a partidului „fanariot” şi a tineretului naţionalist şi, la urmă, ancheta comisarilor celor 
două Puteri şi măsura ultimă, aceea a destituirii7. 

                                                 
1 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002, p.209 
2 George Bezviconi, Contribuţii la istoria relaţiilor româno-ruse, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004 , p.286 
3 Ibidem, p.273 
4 Apostol Stan, Independenţa României, ( 1774-1875), Editura Albatros, Bucuresti, 1998, p.59 
5 Nicolae Iorga, Istoria statelor balcanice, 1913, p.247 
6 Ibidem, p.255 
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În acest timp, ziarele din Bucureşti aveau să publice listele cu numele ruşilor care 
au venit în ajutorul sinistraţilor bucureşteni, în urma marelui incendiu din martie 18478. 
Greutăţile economice, ca urmare a anului secetos şi a lipsei de organizare din ţară, au 
făcut ca în anul 1848 guvernul rusesc să acorde principatelor un împrumut de 300.000 de 
ruble argint9. 

Cu toate acestea, din cauza mişcărilor din ţară, în martie 1848, contele Nesselrode 
trimitea o notă consulului general Carol Kotzebue10, prin care ameninţa cu ocuparea ţării. 
Ţarul Nicolae I l-a trimis pe consulul extraordinar, generalul A. O. Duhamel, să vadă 
situaţia din Principate în anul 1848. Pe Gheorghe Bibescu nu l-a putut salva nici sosirea la 
Bucureşti a generalului Duhamel, care a fost primit de populaţie cu pamflete. Nicolae 
Bălcescu, fost iuncher în armată, era favorabil unei lovituri de palat date de militari. Încă 
din anul 1844, el îşi exprimase convingerea că regenerarea românilor va porni din 
instituţiile lor ostăşeşti. Generalul rus Duhamel avea să constate că „ofiţerii erau 
contaminaţi de spiritul revoluţionar”. 

În timpul când Duhamel şi Cabul Efendi, apoi Taluat îşi făceau în Principate 
anchetele în privinţa lui Mihail Sturza şi a lui Gheorghe Bibescu revoluţia munteană a 
izbucnit la Izlaz, la 9/21 iunie 1848, cu Proclamaţia ce avea deviza „Respect către 
proprietate. Respect către persoane”. 

La Bucureşti, în 10 iunie, în locuinţa lui Axente Sever din mahalaua Dobroteasa se 
desfăşoară o adunare secretă a fruntaşilor revoluţiei din Ţara Românească. Se hotărăşte ca 
a doua zi, la orele 16, să se dea semnalul declanşării revoluţiei în Capitală. Astfel, la 11 
iunie, a început revoluţia paşoptistă în Bucureşti. În Capitală au loc ample manifestaţii de 
simpatie ale populaţiei faţă de revoluţie şi de adeziune la programul revoluţionar adoptat 
la Izlaz11. 

În ziua următoare apare la Bucureşti ziarul „Pruncul român”. Acesta publică pe 
prima pagină manifestul intitulat „Trăiască România Liberă” .Printre altele, se consemna: 
„numai bucurie şi frăţie este între toţi locuitorii…. Uliţele Bucureştilor răsună de 
strigături, de veselie, stindardul libertăţii fâlfâie măreţ….”12.  

La 13 iunie, sub presiunea maselor bucureştene, domnitorul Ţării Româneşti 
Gheorghe Bibescu este silit să abdice şi să se refugieze la Braşov. La aceeaşi dată, 
Duhamel şi Kotzebue au părăsit oraşul Bucureşti, protestând împotriva răsturnării 
regimului regulamentar. La consulatul Rusiei în Capitală a rămas primul dragoman 
Evstafie Semionovici Kotov, consilier de stat13. Duhamel a cerut ca trupele ruse, 
comandate de generalul Gerstenzweig, să intre în ţările române, pentru a restabili regimul 
regulamentar. 

În Bucureşti, la 14 iunie, avea loc o amplă manifestaţie împotriva complotului rus 
pus la cale de reacţiune, de a înlătura guvernul revoluţionar provizoriu. Sub presiunea 
maselor, se alcătuieşte un nou guvern revoluţionar „vremelnicesc” .Acest guvern a 
decretat: „Steagul naţional va avea trei culori: albastru, galben şi roşu. Deviza română, 
                                                                                                                                                              
7 Ibidem 
8 Bukarester deutsche Zeitung, 3 ianuarie, 23 martie 1848 
9 Buletin foaie oficială, 1848, p.329. Vezi şi George Bezviconi, op. cit. , p.286 
10 Consulul general rus, Carol Kotzebue, a fost mutat în anul 1847 din Iaşi la Bucureşti. Vezi „ Albina Românească”, 
1848, p.138. În anul 1850, din partea Rusiei a fost numit consilierul de stat Haicinski să supravegheze cârmuirea 
ţării, acesta a căutat să-şi atragă simpatia marii boierimi.  
11 2000 de ani de statalitate , creştinism şi cultură în spaţiul românesc. Repere cronologice sau picături din istoria 
neamului, Vol.I, coordonator Florian Tucă, Editura Sylvi, Bucuresti, 2000, p. 40  
12 Ibidem, p. 241 
13 George Bezviconi, op. cit., p.208 
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care va fi scrisă atât pe steaguri, cât şi pe monumentele şi decretele publice, se va 
compune din aceste două cuvinte: Dreptate, Frăţie. Un alt decret dat de guvern viza 
desfiinţarea rangurilor pentru totdeauna: „Nimeni de acum înainte nu va mai putea a-şi lua 
vreun rang în nici un act public”. Guvernul a mai dat un decret privitor la înfiinţarea 
Gărzii Naţionale „găsind că o astfel de instituţie este de neapărată trebuinţă de a se 
întocmi numai îndată…”. 14 
 La 15 iunie, în Bucureşti, pe Câmpul Filaretului, are loc o mare adunare, în timpul 
căreia cetăţenii Capitalei şi ai unor aşezări din împrejurimi depun jurământul pe 
programul revoluţionar, pe care-l recunosc drept Constituţie .15 La 21 iunie, în „Foaia 
pentru minte inimă, şi literatură” se publică poezia „Un răsunet” („Deşteaptă-te 
române”), de Andrei Mureşan, poezie care va fi pusă apoi pe muzică de Anton Pann. Este 
imnul revoluţiei române de la 1848-184916.  
 La 19/31 iulie, forţele otomane au pătruns în Ţara Românească. La 23 iulie / 4 
august 1848, la Bucureşti, pe Câmpia Filaretului , peste 40.000 de cetăţeni bucureşteni îşi 
exprimă acordul privind instituirea locotenenţei domneşti a Ţării Româneşti, alcătuită 
iniţial din şase membri, apoi, sub presiunea Porţii, se ajunge la trei membri: Ion Heliade 
Rădulescu , Nicolae Golescu şi Cristian Tell. Cei trei erau adepţii reformelor moderate şi 
erau agreaţi de Suleiman Paşa, comisarul extraordinar turc. La 27 august / septembrie, 
Fuad Efendi l-a înlocuit pe Suleiman Paşa. A patra zi, trupele turceşti, conduse de 
renegatul Omer Paşa ( fost sergent austriac Lataci ), şi-a început marşul spre capitală17. 

La 6/18 septembrie are loc o nouă demonstraţie la Bucureşti pentru cauza 
revoluţiei şi programului ei. Cu această ocazie, în faţa mulţimii se arde „Regulamentul 
Organic” şi „Arhodolongia” . La 3/25 septembrie se produce incidentul ce a dus la lupta 
din Dealul Spirii, în cursul căreia pompierii, dar şi alte trupe, au opus o dârză rezistenţă 
ocupanţilor. Mai mult, trupele ţariste primiseră ordin să înainteze şi ele în Ţara 
Românească. 

Nicolae Bălcescu vedea în lipsa de unitate a românilor însăşi cauza înfrângerii 
revoluţiei: „…strigătele noastre succesive, izolate, slabe, fură înăbuşite sau întoarse în alte 
direcţii şi duşmanii naţiei noastre întină sfântul pământ al patriei noastre”18. 

În urma misiunii generalului rus Grabbe la Constantinopol, la 19 aprilie 1849 s-a 
încheiat Convenţia de la Balta-Liman, prin care se prevedea o supraveghere mai strictă a 
Principatelor până la revizuirea şi configurarea Regulamentelor Organice de către Poartă 
şi Rusia. Turcia putea să aibă ca armată de ocupaţie 10.000 ostaşi, pentru perioada de 
timp care ar fi necesară restabilirii ordinii. Pe de altă parte, trupele ţariste au stat şi ele în 
principate, în perioada iunie 1848-1 iunie 1851.  

În corespondenţa Goleştilor se vorbea despre descoperirea unui complot filorus, 
urzit pentru a prelungi şederea ruşilor în principate. În fruntea conspiraţiei era Nicolae 
Mavros. În septembrie 1850, un guvern filorus a luat fiinţă. Era compus din Gheorghe 
Filipescu, Ion Slătineanu, Manuil Arghiropol, Ioan Manu şi Ioan Oteteleşcanu. Al. C. 
Golescu-Abdul scria: „dacă ar fi fost puşi alti boieri, totuna ar fi fost, că toţi sunt ruşi…”. 
În aprilie 1851, domnitorul Ştirbei îşi căsătorea fata cu un ofiţer rus.  

                                                 
14 Ibidem, p. 241-242 
15 Ibidem, p. 242 
16 Ibidem, p. 243 
17 G Bezviconi, op. cit., p. 289 
18Colonel Constantin Căzăneşteanu coordonator, Documente ale Unirii (1600-1918), Editura Militară, Bucureşti, 
1984, p.18 
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La 31 octombrie 1850, căpitanul rus Simion Mazarani (1823-1880), însărcinat de 
comandantul forţelor ruseşti din Principate , generalul Alexandru Lüders (1790-1874), cu 
alcătuirea statisticii Munteniei, a cerut prin foi volante „oarecare ştiinţe” asupra 
drumurilor, producţiei naturale, mişcării populaţiei, industriei şi comerţului ţării. Altă 
foaie volantă statornicea normele pentru recensământul populaţiei. Topografii ruşi au 
continuat lucrările cu privire la îmbunătăţirea hărţilor locale. O hartă rusească a 
Principatelor avea să fie retipărită în 1853. 
 Ocupaţia turcă, după 13 septembrie 1848, survenea într-un moment când în Ţara 
Românească se experimenta o mică reformă monetară introdusă în urma deciziei 
domnitorului Bibescu, la 3 martie 1848, însuşită de regimul revoluţionar şi intrată în 
vigoare începând cu data de 3 septembrie 184819. La 11 septembrie, starostii negustorilor 
din Bucureşti arătau Departamentului Finanţelor că corpul comercial salutase măsura de 
statornicire a unui curs obştesc al monedei, o doleanţă formulată de ei în mai multe 
rânduri, însă forţele de ocupaţie ruso-otomane erau animate de interese opuse autorităţilor 
române20. 
 Desfăşurarea războiului Crimeii între Rusia, pe de o parte, şi Turcia, Anglia, Franţa 
şi Regatul Sardiniei, pe de altă parte, între anii 1853-1856, a avut efecte în plan politic, 
militar şi juridic. O parte dintre operaţiunile militare s-au desfăşurat şi pe linia Dunării, cu 
consecinţe directe asupra evoluţiei evenimentelor în spaţiul românesc. 
 Întregul context politico-strategic şi prognoza geopolitică au fost profund 
modificate de Războiul Crimeii (1853-1856), încheiat cu înfrângerea Rusiei. Victoria 
coaliţiei franco-anglo-turco-piemonteze a adus un nou raport de forţe în Europa, privând 
Rusia de mijloacele de intervenţie în Principatele dunărene21. 

Ministrul de marină, Menşikov, a primit misiunea de a prezenta la Constantinopol 
cererile Rusiei sub formă ultimativă. Misiunea a fost îndeplinită la 28 februarie 1853. 
Anglia, prin ambasadorul ei Stratford-Redcliffe, a susţinut Turcia în a refuza condiţiile 
ruseşti. Nota contelui Nesselrode, din 30 mai 1853, decide a se ocupa Principatele de către 
ruşi, ca mijloc de constrângere a Porţii. Războiul se profila că se desfăşura pe teritoriul 
românesc. 

Nicolae I s-a înfuriat pentru faptul că Napoleon, pe care el îl considera un 
uzurpator, şi-a permis să joace rolul Rusiei, de protector al slavilor din Balcani, şi a cerut 
statut egal cu al Rusiei. Când sultanul l-a refuzat categoric pe emisarul rus, Rusia a rupt 
relaţiile diplomatice cu Poarta. Ţarul avea să spună: „Voi patru, cu toţii mi-aţi putea 
impune ce să fac, dar asta nu se va întâmpla niciodată. Pot conta pe Berlin şi pe Viena” 
.Nicolae I a ordonat ocuparea Principatelor Moldova şi Valahia22. 

La 26 mai 1853, generalul adjutant M.D.Gorciakov a fost numit comandantul 
armatei ruse din Principate. Cancelaria diplomatică a comandamentului o conducea Carol 
Kotzebue, fost consul general, în timp ce fratele său, Pavel Kotzebue, era şeful Statului 
major al armatei. Generalul adjutant M.D.Gorciakov, fostul şef de stat major al 
mareşalului I.F.Paşkievici (1782-1856), nu avea însă calităţile necesare unui comandant 
de oştire. Nehotărârea lui era influenţată şi de atitudinea negativă a lui Paşkievici faţă de 
această campanie în Principate; pentru el era mai importantă păstrarea Poloniei, al cărei 
guvernator suprem era. 
                                                 
19 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Departamentul Visteriei, dos. nr. 134/1848, f. 129 
20 Apostol Stan, op. cit., p. 89-90  
21 Florin Constantiniu, op. cit., p. 217 
22 Henry Kissinger, Diplomaţia, Editura All, Bucureşti, 2003, p. 80 (Apud A.J.P. Taylor, The Struggle for Masterz in 
Europe 1848-1918, Oxford University Press, Oxford, 1965, p. 54) 
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În iulie 1853, domnitorilor români li s-a cerut să nu mai păstreze legături cu Poarta, 
precum şi să plătească sumele datorate visteriei turceşti. Curând domnitorii au părăsit 
capitalele, o dată cu ei au plecat şi consulii englezi şi francezi. Negocierile pentru 
soluţionarea paşnică a „crizei orientale” n-au reuşit. Poarta a declarat război Rusiei, la 22 
septembrie 1853. La Bucureşti, generalul adjutant A.I.Budberg a fost numit comisar 
extraordinar şi plenipotenţiar, subordonat Comandamentului armatei ruse; iar Nicolae 
Gjers trebuia să conducă cancelaria diplomatică23. 

La 11 martie 1854, Anglia şi Franţa au declarat război Rusiei .În decembrie 1854, 
printr-un tratat, Austria s-a asociat Angliei şi Franţei, cerând Rusiei să înceapă negocierile 
de pace. În ianuarie 1855, Sardinia a declarat război Rusiei. În februarie 1855 moare Ţarul 
Nicolae I, el a fost urmat de ţarul Alexandru al II-lea. În 1854, Marile Puteri s-au aflat în 
război pentru întâia oară după timpurile lui Napoleon. Printr-o ironie a sorţii, acest război, 
Războiul Crimeii, îndelung condamnat de istorie ca o afacere lipsită de sens şi perfect 
evitabilă, a fost stârnit nu de Rusia, Marea Britanie sau Austria – ţări cu mari interese în 
problema Orientului –, ci de Franţa24. După înfrângerile suferite la Dunăre, armata rusă, în 
noaptea de 8-9 iunie 1854, a primit ordinul de a se retrage din Principate. Trupele 
austriece, comandate de Coronini, au ocupat Principatele pentru doi ani.  
 Austriecii au introdus regimul legilor marţiale. Ei se temeau de ruşi, români, dar şi 
de refugiaţii politici înregimentaţi în armata turcă: unguri, polonezi şi italieni. La 21 mai 
1854, Ismail Paşa şi emigranţii revoluţionari, veniţi cu turcii, au fost nevoiţi să părăsească 
oraşul Bucureşti. Diplomaţia europeană dintre anii 1854-1857 „se târguia pentru cedarea 
Principatelor dunărene habsburgilor”25. 
 La 25 februarie 1856, la Paris, au început lucrările Congresului de Pace, care s-au 
încheiat prin semnarea Tratatului de la Paris, la 30 martie 1856. Principatele române au 
fost luate de sub protectoratul abuziv al Rusiei, pentru a le pune sub acela „iluzoriu” al 
Europei şi s-au luat de la învinşi Basarabia de Jos, pentru ca, sub steag moldovenesc, să 
acopere Gurile Dunării, date în ultimă instanţă Turciei, punându-se în perspectivă 
reorganizarea principatelor dunărene26. 
 „Naţiunea română este, aşadar, suverană şi nu semisuverană, dar fiindcă astă 
suveranitate este mărginită, se formulează o putere de al treilea ordin. Suveranitatea 
interioară este perfectă şi fără nici un hotar. Puterea de iniţiativă, de sancţionare şi de 
promulgare a oricărei legi şi reforme este numai a naţiunii şi nici un guvern străin n-are 
dreptul să se amestece în actele administraţiei.  
 Tratatul de la Paris n-a creat o poziţiune nouă Principatelor . Trebuie numai să 
garanteze vechea stare a lucrurilor...”. 27 
 La 3 martie 1857, la Bucureşti ia fiinţă un Comitet al Unirii, care îşi fixează un 
program politic asemănător cu cel al unioniştilor din Moldova. Pentru a întări tabăra 
antiunioniştilor, Curtea de la Viena tărăgănează retragerea trupelor sale de ocupaţie din 
Principate; în final data părăsirii pământului românesc extracarpatic a fost fixată pentru 
octombrie 1856. 

                                                 
23 Nicolae Gjers (1820-1905) a fost consul general la Bucureşti între anii 1858-1863, iar în anii 1882-1895 a fost 
ministrul Afacerilor Străine al Rusiei. 
24 Henry Kissinger, op. cit. , p. 79 
25 Documente ale Unirii ( 1600-1918 ), Editura Militară, Bucureşti, p. 18 
26 Nicolae Iorga, op. cit. , p. 267 
27 V. Boerescu, România după tratatul de la Paris din 30 martie 1856 , Paris , 1857 , p.157- p.158. (Apud. Pagini din 
lupta poporului român pentru independenţa naţională ( Documente şi texte social-politice ), Editura Plitică, 
Bucureşti, 1967, p. 26) 
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 Între 29 septembrie-12 decembrie s-au desfăşurat lucrările Adunării Ad-hoc din 
Ţara Românească. În procesul verbal din 8 octombrie 1857 se consemnează: „Naţia 
română recunoaşte că numai Unirea celor doua principate într-un singur stat ar da o 
chezăşuire dezvoltării ei”28. 
 Luând act de cererile adunărilor ad-hoc din Principate, între 7 mai-7 august 1858, 
s-a desfăşurat la Paris Conferinţa reprezentanţilor celor şapte puteri (Anglia, Austria, 
Franţa, Prusia, Rusia, Regatul Sardiniei şi Turcia) privind organizarea Principatelor. La 
7/19 august 1858 a fost semnată Convenţia pentru organizarea definitivă a Principatelor 
Române.  
 La art. 1: „Principatele Moldovei si Valahiei, constituite de acum sub numirea 
Principatele Unite Moldavia şi Valahia, rămân puse sub suveranitatea maiestăţii sale 
sultanului”29. 
 Fiecare dintre Principate urmau să-şi aibă un domn, guvern şi adunări legiuitoare 
proprii. Modalitatea alegerii membrilor Adunării elective se făcea „pe baza unui cens 
foarte ridicat”. Convenţia de la Paris, din anul 1858, a devenit legea fundamentală a celor 
două Principate. Actul a rămas formal în vigoare până în 1864. 
 În octombrie 1858 au fost numiţi trei caimacani în Ţara Românească: Emanoil 
Băleanu, Ion Manu şi Ioan Al. Filipescu. Ca şi în decembrie 1858- ianuarie 1859 să se 
desfăşoară alegerile pentru adunările elective din Moldova şi Ţara Românească. Acestea 
urmau, la rândul lor , să aleagă domnii celor două Principate30.  
 Prin istorica decizie a Adunării Elective de la Bucureşti se înfăptuia visul 
românilor . Alegerea în unanimitate a colonelului Alexandru Ioan Cuza , la 24 ianuarie 
1859, a însemnat realizarea unirii de fapt a celor două Principate. Deputatul Vasile 
Boerescu, vorbind în numele reprezentanţilor Adunării Elective bucureştene, spunea: 
„Această zi este cea mai mare ce au văzut românii în analele istoriei lor”31. Domnul Cuza 
comunica, la 25 ianuarie/ 6 februarie, puterilor garante dubla sa alegere ca domnitor: 
„Persistenţa românilor în dorinţa unirii este o dovadă netăgăduită ...Acea persistenţă ne va 
fi un titlu în ochii puterilor şi îndrăznim a spera că ea ne va merita o aprobaţie unanimă în 
consiliile Europei....”32. 
 La 8 februarie se desfăşura primirea entuziastă făcută de populaţia Bucureştiului 
alesului naţiunii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la sosirea sa în viitoarea capitală a 
României. Cu acest prilej , domnitorul s-a adresat ţării printr-o Proclamaţie. La 6 
septembrie 1859 s-a semnat Protocolul de recunoaştere a dublei alegeri a domnitorului 
Cuza. Sultanul a confirmat, prin două firmane separate de investitură, dubla alegere a 
domnului Cuza. În decembrie 1861, Poarta a recunoscut unirea administrativă a 
principatelor. În acest timp, percepţia rusă era că România lui Cuza şi-a asigurat un 
potenţial militar superior ponderii sale politice, şi că, prin sprijinul acordat mişcărilor 
naţional-revoluţionare, a devenit un factor de instabilitate în Europa de sud-est; în 
consecinţă, ea trebuia să dispară, putându-se astfel să se revină la situaţia de dinainte de 
1859. 
 La 11 decembrie 1861, Cuza a dat o Proclamaţie către naţiune, prin care anunţa că 
Înalta Poartă a recunoscut dubla alegere, precum şi puterile garante şi că „s-a înscris în 
datinile naţiunilor”. Astfel, „Unirea este îndeplinită, naţiunea română este întemeiată”. La 
                                                 
28 2000 de ani de statalitate…, 60-261 
29 Acte şi documente relative la istoria renaşterii României, vol.VII , Bucureşti, 1892 , p. 307-308 
30 2000 de ani …, p. 262-263 
31 Ibidem, p. 265. 
32 Documente ale Unirii (1600-1918)…,p. 225. 
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24 ianuarie 1862 s-au deschis la Bucureşti Adunările reunite ale Moldovei şi Ţării 
Româneşti, de fapt a primului Parlament al României. Cu această ocazie, oraşul Bucureşti 
este proclamat capitala ţării.  
 Un alt moment simbolic a fost la 1 septembrie 1863. Primirea pe platoul de pe 
Dealul Cotroceni din Bucureşti, într-un cadru festiv, de către unităţi ale armatei române, 
în prezenţa domnitorului Cuza, a drapelelor ostăşeşti.33 
 La 11 februarie 1866, sub presiunea politicienilor conservatori şi liberali radicali, 
în urma unui complot, domnitorul Alexandru Ioan Cuza este silit să abdice. Se formează o 
locotenenţă domnească alcătuită din Lascăr Catargiu, generalul Nicolae Golescu şi 
Nicolae Haralambie şi un guvern provizoriu condus de Ion Ghica. 

                                                 
33 „Monitorul”, jurnal oficial al Principatelor Unite Român , nr. 171, din 2 septembrie 1863 
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IMPORTANŢA STRATEGICĂ A CAPULUI DE POD TURTUCAIA  
ÎN CONFRUNTĂRILE MILITARE DIN DOBROGEA, 

 ÎN CAMPANIA DIN ANUL 1916 
de 

Conf. univ. dr. Leonida MOISE 
Bucureşti 

 
 Declanşarea primului război mondial în vara anului 1914 a determinat autorităţile 
militare române să acorde o atenţie deosebită apărării frontierelor României împotriva 
unei eventuale agresiuni externe. În acest context s-au elaborat proiecte viabile care vizau 
consolidarea, în special, a graniţei dobrogene. Astfel, Marele Stat Major a prevăzut 
executarea unor lucrări de fortificaţii în primul rând la Turtucaia, Silistra şi Bazargic, în 
primele două localităţi urmărindu-se realizarea unor capete de pod în măsură să 
îndeplinească misiuni de apărare, dar şi ofensive. Fortificaţiile din Dobrogea s-au realizat 
mai ales în ipoteza unei acţiuni ofensive a armatei române. Capetele de pod Turtucaia şi 
Silistra asigurând în această situaţie trecerea la ofensivă a forţelor principale române 
aflate în Muntenia şi Dobrogea. 
 Lucrările la amenajarea Capului de pod Turtucaia au început la sfârşitul anului 
1914 şi au continuat, cu mici întreruperi, până în primăvara anului 1915, când s-a raportat 
eşaloanelor superioare că activitatea a fost în general încheiată. 
 Cu toate acestea, amenajarea acestui cap de pod nu s-a finalizat conform planurilor 
aprobate de  Marele Stat Major, nici la intrarea României în război. O concluzie 
importantă rezultată din analiza modului de realizare a Capului de pod Turtucaia este că 
planul de amenajare a teritoriului la graniţa de sud se putea realiza mult mai bine dacă 
exista o concepţie strategică de apărare a graniţei înaintea declanşării primului război 
mondial, situaţie ce ar fi permis efectuarea unor lucrări complete în măsură să contribuie 
la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul român de campanie. 

Marele Stat Major român a acordat începând cu anul 1914, o atenţie deosebită 
întăririi graniţei dobrogene, în special în partea de sud, elaborând în acest scop proiecte 
viabile, care să asigure îndeplinirea misiunilor armatei române, în eventualitatea unui 
conflict cu Bulgaria. 

Capul de pod Turtucaia era organizat pe două linii de apărare. Prima linie de 
apărare, considerată linia principală de rezistenţă1, cunoscută şi sub denumirea de linia 
centrelor era dispusă la aproximativ 7 km de liziera oraşului şi era aşezată pe platoul şi 
lizierele de sud ale pădurilor de la sud-vest Turtucaia. Ea era formată din 15 centre, având 
o dezvoltare frontală de 30 km. Un centru avea forma unei redute, închise la gât şi nu era 
construit din beton, piatră sau cărămidă, ci din lucrări pasagere cu şanţuri adânci şi cu 
adăposturi pentru rezerve, blindate cu grinzi de fier sau lemn2. Distanţa între centre era de 
1,8 - 2 km. 

Constatându-se că între anumite centre erau distanţe prea mari, s-au amenajat mai 
multe subcentre, între centrele 2 - 3, 11-12 şi 14 -15. 

Majoritatea centrelor fiind aşezate pe creasta topografică, ofereau condiţii 
avantajoase pentru observarea câmpului de luptă şi acoperirea intervalelor asigurând în 
acelaşi timp o mascare corespunzătoare.  
                                                 
1 Col. Constantin Zagorit, Turtucaia,  Editura Institutului de arte grafice, Ploieşti, 1939, p.16 
2 Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol I, Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 318 
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Pentru completarea frontului defensiv şi corectarea câmpului de tragere al 
centrelor s-au construit în intervalele dintre centre şi în faţa acestora, şanţuri de trăgători, 
numite anexe. Anexele şi centrele trebuiau să fie legate între ele prin şanţuri de 
comunicaţie, care din păcate nu erau complete, în unele centre cum era cazul centrelor 8-
11, acestea lipseau cu desăvârşire3. Această situaţie a generat dificultăţi pe timpul ducerii 
luptei, deoarece subunităţile şi unităţile care apărau centrele nu au putut fi ajutate, mai 
mult, după distrugerea legăturilor telefonice de către artileria bulgară, nu s-a mai avut nici 
un fel de informaţie despre trupele noastre şi nici despre progresul atacului bulgar. 

Precaritatea şanţurilor de comunicaţie a afectat şi retragerea militarilor de pe linia 
centrelor, atunci când s-a impus acest lucru. 

Pentru conducerea operativă a acţiunilor de luptă linia principală de rezistenţă era 
împărţită în trei sectoare4: Sectorul I, Staroselo, la vest, între Dunăre şi şoseaua ce ducea 
la Turtucaia, format din centrele 1 – 5; Sectorul II, Daidir, la sud, cuprins între şoseaua ce 
ducea la Turtucaia prin pădurea Daidir şi şoseaua de la Turtucaia spre est pădurea Daidir, 
alcătuit din centrele 6 – 9; Sectorul III, Antimovo, la est, între şoseaua ce ducea de la 
Turtucaia, est pădurea Daidir şi Dunăre, cu centrele 10 - 15. 

Înapoia liniei principale de rezistenţă, la 2 - 300 m, erau amenajate două linii de 
reculegere, pentru retragerea unităţilor respinse şi organizarea unei rezistenţe 
corespunzătoare, până la intervenţia rezervei de sector sau a rezervei generale. Deşi 
acestea erau formate din şanţuri simple de trăgători, fără adăposturi şi şanţuri de 
comunicaţie, datorită dispunerii lor - aveau câmpul de tragere într-o uşoară pantă spre 
inamic - în teren, s-au dovedit a fi mai puternice decât linia centrelor, neputând fi nici 
reperate, nici bombardate de inamic. Unităţile care le-au ocupat au rezistat cu succes 
atacurilor frontale. Generalul Ştefan Toşev, Comandantul Armatei a 3-a bulgare, în 
prezentarea principalelor momente din lupta trupelor pe care le comanda, pentru cucerirea 
Turtucaiei, menţionează în memoriile sale: “trupele bulgare s-au oprit în faţa marginii 
pădurii, unde românii erau puternic fortificaţi”5. În realitate era vorba de linia de 
reculegere, în faţa căreia bulgarii au fost opriţi, după ce au cucerit linia centrelor. 
Apărătorii acestei linii erau militarii din unităţile respinse de pe linia centrelor, care 
organizaseră aici o nouă poziţie de rezistenţă. Linia a doua de rezistenţă era situată la 2 - 4 
km sud de Turtucaia şi era constituită din şanţuri simple de trăgători, adăposturi pentru 
mitraliere şi, din loc în loc, amplasamente pentru materialul de artilerie6. La momentul 
intrării României în război mai erau în faza de construcţie, în câteva puncte, adăposturi 
blindate, legate prin şanţuri de comunicaţie cu şanţurile de trăgători. Datorită faptului că 
lucrările nu au fost finalizate şi nu au fost prevăzute unităţi care să ocupe această poziţie, 
în timp amplasamentele s-au degradat, astupându-se mai mult de jumătate cu pământ, 
situaţie ce a condus la neutilizarea ei pe timpul luptelor. 

Pentru a corecta perimetrul liniei principale de rezistenţă apreciindu-se că atacul 
principal se va da pe direcţia Sectorului I, s-a mai construit o linie fortificată în faţa liniei 
centrelor, în partea de sud-vest a capului de pod, cunoscută sub numele de Linia Înaintată 
de la Staroselo. În faţa acestei linii se găseau poziţiile fortificate ale avanposturilor, dintre 
care cele mai înaintate erau: poziţiile gărzilor mari de la sud de Denisler şi Mesi Mahle, 

                                                 
3 Constantin Zagorit, op. cit., p.19 
4 Arhivele Militare Române, fond Marele Stat Major, Secţia 3 Operaţii, dos. 803, f. 3-6 
5 Constantin Zagorit, op. cit., p. 20 
6 România în anii primului război mondial, vol. 1, Editura Militară, Bucureşti, 1987, p.339 
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poziţia rezervei avanposturilor de la Daidir şi poziţia fortificată a localităţii Antimovo7. 
Din ansamblul fortificaţiilor de la Turtucaia făcea parte şi linia întărită de pe 

malul estic al Bălţii Staroselo, care era compusă dintr-o linie de şanţuri simple pentru 
trăgători, fără adăposturi şi fără şanţuri de comunicaţie8. Din punct de vedere tehnic 
fortificaţiile din Capul de pod Turtucaia, corespundeau în linii mari tehnologiei acestui 
gen de amenajări specifice perioadei primului război mondial, datorită însă  amplasării 
neinspirate a unor centre din linia principală de apărare, acestea au fost uşor depistate de 
inamic şi supuse tirului de artilerie şi atacului infanteriei, cedând doar în câteva zile de 
luptă. Aşa s-a întâmplat la centrele 4 – 11, care deşi aveau o poziţie avantajoasă la prima 
vedere, fiind dispuse pe linie dominantă, aveau însă şi multe unghiuri moarte, care le-au 
făcut deosebit de vulnerabile pe timpul luptelor. Studiind avantajele terenului o soluţie 
benefică ar fi fost ca linia acestor centre să fie amplasată dincolo de valea Daidir – 
Staroselo, deoarece suprafaţa întinsă a platoului de la sud de vale oferea un excelent câmp 
de tragere, iar valea însăşi constituia un foarte bun adăpost pentru rezerve9. O parte a 
istoricilor militari au criticat realizarea liniei înaintate în faţa Sectorului I, deoarece a 
supraîncărcat apărarea în această zonă, în economia luptelor, aceste efective, ar fi fost 
mult mai de folos în sectorul estic, care nu acoperea îndeajuns de bine flancul stâng. 

Fără îndoială că un mare dezavantaj l-a constituit nefinalizarea tuturor lucrărilor 
de amenajare genistică a terenului, unităţile care au încadrat acest cap de pod, nu şi-au 
îndeplinit misiunea de realizare până la detaliu a amplasamentelor ocupate. Deşi ar părea 
o problemă minoră, cultura de porumb care acoperea majoritatea fortificaţiilor, a 
influenţat în mod categoric ducerea luptei, în unele cazuri, cum a fost retragerea spre linia 
a doua de rezistenţă, porumbul a constituit un obstacol nefast, trupa pierzându-se prin 
lanurile de porumb, în altele, cum a fost situaţia Divizionului 1 din Regimentul 5 
obuziere, acesta a reprezentat un camuflaj foarte bun, bateriile divizionului executând foc 
două zile, fără să fie reperate de către inamic10. Aceste câteva neajunsuri, care puteau fi 
corectate, în situaţia în care se manifesta o mai mare responsabilitate din partea atât a 
forurilor conducătoare, cât şi a celor chemaţi să apere acest cap de pod, nu au fost 
fundamentale pentru a prefigura un eşec de proporţii cum s-a înregistrat în acele zile la 
Turtucaia, o cauză majoră fiind şi modul de concepere şi ducere a acţiunilor de luptă de 
care, atât Comandamentul Armatei a 3-a cât şi al capului de pod se fac astfel indubitabil 
vinovate.  

În Instrucţiunile speciale pentru apărarea Capului de pod Turtucaia, trimise de 
Marele Stat Major la 6/19 mai 1916 Corpului 5 Armată la capitolul I se preciza că  zona 
fortificată Turtucaia constituie un cap de pod, al cărui comandament este similar cu cel al 
unei divizii şi îşi subordonează toate trupele aflate în Turtucaia şi împrejurimile acestei 
localităţi, până la linia frontierei bulgare, de la Dunăre, până la pichetul 44 inclusiv, din 
Olteniţa până în creasta terasei Dunărene, precum şi Divizia de Dunăre cu toate vasele şi 
unităţile din subordine11. Comandamentul Capului de pod Turtucaia era format din 
Comandantul capului de pod, generalul Teodorescu Constantin, un maior  şef de stat 
major şi un stat major, alcătuit din 2 ofiţeri inferiori, un ofiţer de ordonanţă şi şeful 

                                                 
7 Constantin Zagorit, op cit., p. 16-17 
8 Ibidem, p. 21  
9 G.A.Dabija, Armata română în războiul mondial (1916-1918), 1936, p. 181 
10 Constantin Zagorit, op cit., p. 24 
11 A.M.R., fond Marele Stat Major, Secţia 3 Operaţii, dosar nr. 803, f. 1 
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serviciilor12. 
Unităţile destinate să asigure apărarea Capului de pod Turtucaia erau: Regimentul 

36 Infanterie, cu 4 batalioane, dislocat la Turtucaia încă din anul 1914 care a participat 
nemijlocit la realizarea fortificaţiilor şi la manevrele executate în perioada 1914 - 1916, şi 
Regimentele 76 şi 79 Infanterie cu 4 batalioane fiecare, aduse la Turtucaia la sfârşitul 
anului 1915, ele participând la activităţile din capul de pod cu câte un batalion,  schimbat 
periodic, până în vara anului 1916, când şi-au completat statul de război. Începând cu 
primăvara anului 1916 au mai fost aduse la Turtucaia batalioanele 4 din Regimentele 40, 
75 şi 80, care şi-au completat efectivele de mobilizare în luna iulie 1916. Din efectivele 
garnizoanei Turtucaia mai făceau parte 4 batalioane, miliţii, respectiv Batalionul 47 
Miliţii “Prahova”, Batalionul 48 Miliţii ”Buzău”, Batalionul 72 Miliţii ”Mircea”, 
Batalionul 76 Miliţii ”Vasile Lupu”. 

De menţionat că aceste unităţi erau încadrate cu oameni în vârstă, dotaţi cu 
armament vechi, model 1879 şi aveau un singur ofiţer de rezervă, care era comandantul 
batalionului, situaţie ce recomanda folosirea lor în misiuni auxiliare, nu în acţiuni de 
luptă13 . 

Din totalul de 19 batalioane, existente în Turtucaia la declanşarea agresiunii 
bulgare trei batalioane făceau parte din categoria I-III, respectiv batalioanele active din 
Regimentul 36 infanterie, şase batalioane din categoria I-III, din regimentele de rezervă, 
respectiv batalioanele 1-3 din regimentele 76 şi 79 Infanterie, două batalioane din 
categoria IV, a regimentelor active, şi anume batalioanele IV din regimentele 36 şi 40 
Infanterie, patru batalioane din categoria IV, a regimentelor de rezervă, respectiv 
batalioanele 4, din regimentele 75, 76, 79 şi 80 Infanterie şi patru batalioane miliţii şi 
anume batalioanele 47, 48, 72 şi 76 miliţii. 

Analizând raportul de forţe pe frontul de la Turtucaia se constată o superioritate a 
inamicului, în special în cavalerie şi artilerie14, atât din punct de vedere cantitativ cât şi 
calitativ. Referitor la valoarea trupelor care apărau Turtucaia se poate constata că din 19 
batalioane, numai trei proveneau de la un  regiment activ restul fiind înfiinţate la 
mobilizare, aveau capacitatea de luptă afectată de nivelul modest de instruire a efectivelor 
precum şi de o dotare cu tehnică de luptă şi armament de infanterie sub înzestrarea 
unităţilor active. La decretarea mobilizării, unităţile care compuneau garnizoana Turtucaia 
au format următoarea structură operativă: Brigada 18 Infanterie, comandată de colonel 
Mărăşescu Nicolae, cu Regimentul 36 Infanterie alcătuit din 4 batalioane şi Regimentul 
76 Infanterie tot cu 4 batalioane, şi Brigada 39 Infanterie, comandată de general 
Drăgotescu Constantin, constituită din Regimentul 79 Infanterie alcătuit din patru 
batalioane şi batalioanele 4 din regimentele 40, 75 şi 80  Infanterie. 

Repartizarea unităţilor pe cele trei sectoare principale de apărare s-a făcut astfel : 
Sectorul I Staroselo, cu centrele 1-5 era apărat de Regimentul 36 Infanterie, cu patru 
batalioane şi Batalionul 4 din Regimentul 40 Infanterie precum şi de 8 pichete de 
grăniceri, de la pichetul 58 la 51. Comandantul Sectorului era locotenent-colonel 
Nicolicescu Solomon comandantul Regimentului 36, iar ca armament greu de infanterie 
dispunea de 17 mitraliere franceze. Sectorul II Daidir, cu centrele 6 - 9, comandat de 
locotenent-colonelul Dumitrescu Ion, comandantul Regimentului 79 Infanterie era format 
din Regimentul 79 Infanterie cu patru batalioane şi 4 pichete de grăniceri, 50-47, iar ca 

                                                 
12 G.A.Dabija, op. cit., p. 181 
13 Constantin Zagorit, op. cit., p. 26 
14 Istoria militară a poporului român, vol. 5, Editura Militară, Bucureşti, 1988, p. 421 
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material de infanterie avea 17 mitraliere franceze. Sectorul III Antimovo avea în apărare 
sectoarele 10 - 15, era comandat de locotenent-colonelul Marinescu Alexandru 
comandantul Regimentului 76 Infanterie şi era apărat de Regimentul 76 Infanterie, cu 4 
batalioane şi de 3 pichete de grăniceri, 46 - 44, iar ca armament greu de infanterie 
dispunea de 18 mitraliere franceze15. 

Artileria, care trebuia să aibă un rol important în apărarea Capului de pod 
Turtucaia, era asemeni unui muzeu, deoarece aici erau reprezentate aproape toate piesele 
aflate la acea dată în dotarea armatei române16. Din artileria grea fixă  făceau parte: o 
baterie tunuri de 150 mm Krupp cu 4 piese; o baterie tunuri 120 mm, cu 4 piese; trei 
baterii a câte 2 tunuri fiecare, calibrul 120 mm, aduse de pe linia Focşani - Nămoloasa - 
Galaţi; o baterie obuziere 120 mm cu 4 piese, scoasă de pe monitoare; trei baterii de 
mortiere calibrul 120 mm, a câte 2 mortiere de fiecare baterie. 

Artileria mobilă era formată din : un divizion din Regimentul 3 artilerie cu 8 
tunuri de 75 mm; două baterii, cu 6 tunuri de 53 mm aşezate pe afet; un divizion obuziere 
120 mm, cu 4 piese; un divizion obuziere 105 mm, cu 4 piese, din Regimentul 5 obuziere. 

Artileria grea semimobilă era alcătuită din: două baterii de tunuri 105 mm, cu 8 
piese; o baterie obuziere de 210 mm, cu 4 piese; o baterie obuziere 120 mm, cu şase piese. 
Artileria uşoară semimobilă dispunea de două baterii tunuri de 87 mm, cu câte opt piese, 
trei baterii tunuri 75 mm, cu 12 piese. La acestea dacă mai adăugăm artileria marinei şi 
turelele de 53 mm şi 37 mm, rezultă un total de 157 piese. 

Din păcate aproape jumătate din aceste piese nu au funcţionat în timpul luptelor 
de la Turtucaia, din diferite motive17 . Spre exemplu, tunurile Krupp de 150 mm au 
terminat muniţia în primele 2 zile de luptă, după care nu au mai tras; din cele 6 piese 
calibru 120 mm, aduse din zona Focşani - Nămoloasa - Galaţi, numai unul a executat 
trageri; mortierele de 120 mm, deoarece nu au avut platformele terminate, nu au fost 
operative; obuzierele de 120 mm aduse de la Focşani - Nămoloasa - Galaţi nu au tras, 
deoarece muniţia a venit fără tubul de cartuş; din cele 4 obuziere de 210 mm, scoase de la 
Cetatea Bucureşti, numai unul a fost instalat în poziţie de tragere, la celelalte nu s-au 
executat până la data declanşării ostilităţilor transformările necesare pentru a fi montate 
pe afet. 

Repartiţia artileriei pe sectoare s-a făcut în funcţie de direcţia probabilă de atac, 
astfel că numărul  cel  mai mare de piese a fost repartizat Sectorului I. 

La neajunsurile provocate de lipsa de organizare sau de motive de ordin tehnic, s-
au mai adăugat şi cele care au aparţinut de dispunerea neinspirată a unor subunităţi de 
artilerie în teren, fapt ce a redus simţitor capacitatea de ripostă, făcându-le vulnerabile 
încă de la începutul luptelor. Astfel, dispunerea majorităţii pieselor în apropierea 
centrelor18 nu a fost în toate situaţiile o soluţie bună, deoarece în dinamica luptei 
observatorii care erau de regulă pe poziţia înaintată nu au mai putut coopera cu bateriile 
după ce această poziţie a fost atacată de bulgari. 

Dispunerea unor baterii pe platouri dominante sau pe dealuri a fost un mare 
dezavantaj, care a dat posibilitatea inamicului să le repereze cu uşurinţă şi să le scoată din 
luptă.

                                                 
15 A.M.R., fond Marele Stat Major, Secţia 3 Operaţii, dos. 803, f. 6-7 
16 Constantin Kiriţescu, op. cit., p. 319 
17 G.A.Dabija, op. cit., p. 187 
18 Constantin Zagorit, op. cit., p. 33-35 
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FERDINAND I DE ROMÂNIA PE FRONTUL DIN MOLDOVA 
 

de 
Col. (r) dr. Ion DĂNILĂ 

 
Moto: 

„Omul drept nu se va clinti, orice s-ar întâmpla !” 
                                                                                                   Dimitrie Cantemir 

 
Sfârşitul anului 1916 şi începutul celui următor găseşte România într-o situaţie 

disperată. Ignorată de aliaţi, ea cedase treptat, palmă cu palmă de pământ, irigată din 
abundenţă de sânge românesc, îngemănat cu cel al cotropitorilor şi îngrăşat de trupurile a 
mii de fii ai neamului, aproape două treimi din teritoriul ţării, inclusiv capitala sa, şi-şi 
retrăsese în Moldova familia regală, autorităţile şi resturile armatei, secătuită de efective 
şi dotare, dar, mai grav, cu moralul la pământ. 

Şi totuşi „în împrejurările” cele mai grele ale istoriei sale, România – sublinia 
Robert de Fleurs – a avut la conducerea ei, pentru salvarea ei morală, credinţa 
suveranului. Credinţă cu atât mai frumoasă cu cât era străbătută de griji şi tristeţe, credinţă 
loială, cu atât mai mişcătoare cu cât ea n-a încetat a se exprima cu mândria unui Rege şi 
simplitatea unui Om”, a cărui crez era că „datoriile au o ierarhie, că fiecare dintre noi 
alege şi datoria ce ni se impunea era de a apăra România şi de a-i asigura independenţa în 
prezent şi mărimea în viitor”. 

Analizând situaţia critică a ţării, Nicolae Iorga aprecia că regele, care apucase 
drumul pribegiei şi mizeriei şi se afundase alături de poporul său în „prăpastia 
suferinţelor”, era convins că din curajul şi credinţa lui a încolţit şi a crescut curajul şi 
încrederea ţării, pentru că „Suveranul devine printre supuşii săi cel dintâi la muncă, cel 
dintâi în credinţă, cel dintâi la izbândă, cel dintâi la glorie”. 

Permanentă frecvenţă în centrele de refacere ale armatei, regele – însoţit de regină 
sau de principele moştenitor – toarnă balsam în sufletele cătrănite ale soldaţilor – înfrânţi, 
dar nu învinşi – prin cuvintele grave, dar calde şi de îmbărbătare pe care le adresează: 
„Vouă fiilor ţării, care aţi apărat cu braţul vostru pământul unde v-aţi născut, unde aţi 
crescut, vă spun Eu, regele vostru, că pe lângă răsplata cea mare a izbânzii, care va 
asigura fiecăruia recunoştinţa neamului nostru întreg, aţi câştigat totodată dreptul de a 
stăpâni, într-o mai mare măsură pământul, pe care v-aţi luptat”. 

La îndemnul marelui istoric, regele merge pe frontul din Moldova cu proclamaţia 
redactată chiar de Nicolae Iorga prin care se „permitea împărtăşirea la pământ” şi care a 
avut darul miraculos de a renaşte moralul soldatului-ţăran în bătăliile care vor urma. 
Promisiunile făcute pe pământul nebiruitei Moldove, în condiţii de refugiu şi ameninţare, 
se vor înfăptui în totalitate, prin grija suveranului, după război. 

Martor ocular, dar şi participant şi înfăptuitor al poruncilor regale, generalul 
Averescu sublinia activitatea febrilă desfăşurată de comandantul de căpetenie al oştirii în 
aceste zile hotărâtoare pentru destinul neamului românesc: „A venit Regele la Bacău şi de 
aici a mers cu trenul pe front. Vizită la Mănăstirea Caşinului, unde regele a trecut în 
revistă trupele care se găseau acolo. S-a trecut pe la unele tranşee din linia II-a” sau 
„Regele a inspectat centrul de instrucţie, a asistat la un mic exerciţiu tactic la câmp şi apoi 
a vizitat spitalele Regele „Ferdinand” şi Cazarma 4 Obuziere”. 

Inspectând taberele de refacere, vizitând suferinzii din spitalele de campanie, 
asistând la depunerea jurământului militar de către noile promoţii de ofiţeri sau mergând 



 32

la ostaşii din prima linie, regale Ferdinand îşi „manifesta faţă de toţi recunoştinţa şi-i 
asigura de răsplata ţării”. Fără îndoială că această atitudine era menită şi să contracareze 
starea revoluţionară care domnea în rândul armatei ruse, aliatul pe care trebuia să ne 
sprijinim cel mai tare. 

La 1 mai 1917 a avut loc la Iaşi, pe câmpul de la Socola, o manifestaţie de mari 
proporţii a ostaşilor ruşi, la care au participat peste 5000 de persoane şi care a pus şi 
problema “eliberării din sclavie a poporului român”. Aşa cum remarca Constantin 
Argetoianu, “autorităţile noastre intraseră în gaură de şarpe încântate că bolşevicii se 
mulţumesc cu atât şi nu puseseră în exerciţiu planul de detronare a regelui, plan îndelung 
discutat în sovietele lor. Familia regală fusese expediată cu două zile înainte la Bacău, la 
generalul Averescu”. 

Spiritul ostaşului roman nu a putut fi convertit de “şarpele bolşevic” şi ca, în 
vremurile de demult, de restrişte, ţara întreagă îşi uneşte forţele, pentru a stăvili puhoaiele 
duşmane, atât cele ce atacau frontal, la porţile Moldovei, cât şi cele care muşcau 
mişeleşte, pe la spate, din mijlocul sovietelor de soldaţi ruşi. 

Într-o situaţie disperată pentru ţară, refugiaţi şi armată, cu condiţii grele de trai, 
accentuate de multiple şi felurite lipsuri, înăsprite de o natură necruţătoare, regele 
sublinia, în Înaltul Ordin de Zi, cu prilejul anului nou, la 1 ianuarie 1917, către oştire: “Cu 
gândul pios şi cu inima plină de dragoste, regale vostru îşi aminteşte de aceia dintre voi, 
care dorm înfrăţiţi în ţărână somnul de eroi. Cu încredere şi nădejde privesc la ceilalţi care 
zi şi noapte înfruntă primejdia, ale căror braţe n-au ştiut să slăbească, a căror vitejie n-a 
putut s-o stânjenească încercările grele ce vremurile ne-au impus. Ostaşi, lumea întreagă 
se uită la voi, iar ţara se sprijină ca pe scutul ei; cu Mine ea aşteaptă să faceţi zid din 
piepturile voastre spre apărarea scumpei noastre ţări, să duceţi drapelele române la 
isbândă”. 

Faptul că acea Golgotă a suferinţei neamului românesc este străbătută, pas cu pas, 
de rege  dă încredere poporului şi-l identifică pe suveran cu ţara, fiind urmat cu credinţă şi 
dăruire. 

Peste “România ciocârţită”, cum plastic o caracteriza Nicolae Iorga, se revarsă 
balsamul alintului şi renaşterii naţionale prin hotărârea Basarabiei de a se uni la patria - 
mamă, obligându-l pe Ferdinand să afirme cu sinceritate: “V-aţi unit în timpuri grele 
pentru ţara – mamă, ca un copil tânăr, însă cu inima adevărat românească. Salutăm în voi 
partea cea mai frumoasă a unui vis care niciodată nu se va şterge”. 

Un alt balsam, ce va obloji inima suveranului şi a ţării, îl va constitui venirea 
primei unităţi de voluntari ardeleni constituită pe teritoriul Rusiei din prizonierii 
transilvăneni ai armatei austro-ungare şi care au depus jurământ de credinţă regelui 
Ferdinand I, tricolorului şi României. Alte şi alte detaşamente de voluntari le vor urma. 
Acestora regele Ferdinand le adresează alese cuvinte: “Vouă fraţilor ardeleni şi din 
Bucovina, care aţi venit între noi din pribegie, care după multe şi crude suferinţe aţi păşit 
pe pragul casei părinteşti, vă zic azi din adâncul inimii: Bine aţi venit!” şi continuă “Vouă 
ţara vă spune bine aţi venit, căci în voi vede întâile raze ale unui soare  nou ce răsare din 
întuneric”, pentru a încheia apoteotic: “Uniţi sforţările voastre cu ale fraţilor din ţară, 
călăuziţi steagul nostru peste munţi, unde milioane de fraţi aşteaptă plini de nădejde 
dezdrobirea de un jug asupritor. Biruinţa va fi a noastră şi cu ea libertatea şi fericirea, şi 
atunci vom fi un singur şi strâns unit popor de fraţi nedespărţiţi întotdeauna”. 

Vise măreţe, realizări ce ne stăteau în putere ! 
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În vara fierbinte, dar cât de glorioasă, a anului 1917, Ferdinand dă oştirii, renăscute 
pe plaiurile Moldovei, ordinul: “Mult aşteptata zi a sosit, când după luni de repaus şi 
refacere, iarăşi puteţi arăta duşmanului vitejia românească a străbunilor voştri. În vitejia 
voastră toată suflarea românească şi-a pus nădejdea şi credinţa nestrămutată a istoriei… 
Vom avea multe greutăţi de învins, dar cu iubirea de neam şi de ţară în inimă şi cu voinţă 
de fier vom ieşi biruitori”. 

Hotărârea şi credinţa ţării şi a suveranului său au fost materializate prin strălucitele 
fapte de arme ale ostaşilor români în vara fierbinte a anului 1917 în “triunghiul de foc” al 
Moldovei – Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, uimind lumea şi nemurind soldatul-ţăran roman, 
apărător neînfricat al gliei strămoşeşti. 

Cu toate că devenise strălucit învingător pe toată linia frontului din Moldova, aşa 
cum consemna Nicolae Iorga în toamna anului 1917, “regele păstra încă credinţa întreagă 
că orice s-ar întâmpla “biruinţa finală va răsplăti pentru aşa de grele jertfe pe români”, dar 
monarhul avea să treacă şi prin umilinţa unei păci înjositoare, impusă de răsturnarea 
situaţiei militare a frontului răsăritean prin retragerea trupelor ruseşti aliate cuprinse de 
febra “ciumei roşii”, bolşevizarea. Deşi la “ora adevărului” am ieşit biruitori, aliaţii ne 
condamnă la noi suferinţe. Ferdinand hotăra la 4 decembrie 1917 la Iaşi, că “armata 
română constrânsă de necesitate trebuia să încheie un armistiţiu cu caracter pur militar, 
excluzând orice condiţii politice”.  

Profitând de conjunctura favorabilă, Germania, învinsă pe tot frontul din Moldova, 
impune condiţii draconice de pace României, abandonată de aliaţi. Deşi înrobitoare şi 
chiar înjositoare, în condiţiile date, pacea era inevitabilă în termeni care-l fac pe regele 
martir Ferdinand să aibă ochii înlăcrimaţi, iar pe Nicolae Iorga să constate referindu-se la 
monarh că “în noaptea aceea sufletul său a încercat cea mai mare suferinţă morală din 
viaţa sa, dar totuşi speră că din cenuşa de astăzi, pentru vrednicul său popor, va răsări 
mâine o floare demnă de el”, idee întărită şi la Consiliul de coroană, în care regale a citit 
declaraţia sa, prin care arăta că “deşi soluţionarea păcii este dureroasă, dar este în orice 
caz preferabil a suferi decât a primejdui existenţa” statului. 

Situaţia devenise foarte grea pentru dinastia română, vehiculându-se chiar ipoteza 
evacuării familiei regale, dar “mai presus de viaţa lor, suveranii noştri” – consemna 
generalul Alexe Manasin în acele zile sumbre – au pus dragostea pentru popor. În loc să 
plece din faţa primejdiei, ca să-şi pună persoana lor în siguranţă, ei au preferat să rămână 
în Moldova, în mijlocul poporului, pentru a împărţi cu el, până la ultima picătură, otrava 
înfrângerii pe care vitregia soartei ne-o hărăzise pe nedrept”. 

Ce  transformare  miraculoasă modificase portretul regal, de la moştenitor al 
regelui Carol I, la conducătorul oţelit, responsabil şi atent la soarta ţării care i-a fost 
hotărâtă să o conducă şi să o înalţe, într-o perioadă atât de scurtă şi atât de agitată şi plină 
de evenimente, determinându-i chiar şi pe cei mai sceptici şi cârcotaşi contestatari să 
accepte evidenţa şi să-l descopere pe adevăratul suveran, pe competentul comandant 
militar, pe Ferdinand I de România. 

Situaţia românească îndurera nu numai neamul românesc, dar preocupă şi 
mâhneşte şi pe prieteni, făcându-l pe ministrul francez Clemanceau să mărturisească că 
“soarta României îi smulge lacrimi”, iar pe regale britanic George al V-lea să fie alături 
de Ferdinand de România în “situaţia îngrozitoare în care vă aflaţi în prezent”, dar să fie 
convins că “până la urmă veţi învinge greutăţile care se ridică în jurul dumneavoastră şi 
doresc să vă asigur că, în curajoasa atitudine pe care aţi adoptat-o vă puteţi baza pe 
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ajutorul şi sprijinul pe care vi-l putem da”. Vorbe frumoase, faptele se lasă, însă, aşteptate, 
iar regale puterea şi-o trage din loialitatea poporului şi a oştirii sale. 

În aceste momente de cumpănă în care se găsea cum plastic consemna o publicaţie 
americană: “Biata Românie este ca o insulă în mijlocul unei mari furtuni. Puţini îşi dau 
seama de grozăvia izolării ei”, în care aroganţii germani profitori ai conjuncturii 
impuneau “pacea criminală”, monarhul îndurerat, dar responsabil şi optimist, mărturisea 
apropiaţilor: “Am nestrămutată nădejde, ca Rege şi ca Român, în viitorul vrednicului şi 
viteazului popor”, iar când i se punea întrebarea: care vor fi ultimele măsuri pentru 
încheierea unui război ce se socotea pierdut, Ferdinand era convins că “Biruinţa câştigată 
prin asemenea mijloace nu poate fi durabilă, toată dezvoltarea trecutului ne-o arată !” 

Această “Românie trădată şi părăsită”, ca să reproducem “sentinţa” franceză, nu 
sancţionează prin semnătura Regelui său şi nici nu ratifică prin puterea Parlamentului său 
pacea înjositoare de la Bucureşti, făcându-l pe contele francez Saint-Aulaire să afirme că 
tratatul puterilor centrale “n-a avut niciodată valoare legală, că a fost votat de un 
parlament necostituţional – cel de la Bucureşti – niciodată n-a fost sancţionat de rege, nici 
ratificat, cu toate procedeele de intimidare folosite de duşman şi suferinţele care au 
rezultat pentru ţară”. 

Împotriva tuturor greutăţilor şi ameninţărilor, regale “a avut şi curajul şi puterea să 
se ridice deasupra tuturor greutăţilor şi urilor şi cu viziunea limpede, permanentă şi 
dominantă a măririi neamului a mers înainte, a stârnit, a încurajat, a luptat”… şi va ieşi 
biruitor, făcându-I pe cei apropiaţi de germani să se găsească în situaţia de a “nu înţelege 
puterea dragostei româneşti pentru Regele său” (n.n. de sorginte germană). 

Referindu-se la condiţiile impuse de Ferdinand, germanilor, privind retragerea 
misiunii militare franceze din România, acelaşi Saint-Aulaire, consemna că regele îi 
garanta că deşi „suntem reduşi la neputinţă şi nu putem face decât un singur gest pentru a 
da pe faţă lumii întregi perfidia duşmanului. Decât să îngăduim cea mai mică vătămare a 
siguranţei sau demnităţii oaspeţilor, amicilor, aliaţilor Mei, ofiţerii Franţei, Voi trage 
spada în fruntea câtorva trupe de care mai dispun şi vom pieri cu toţii, de va fi nevoie 
pentru onoarea noastră şi spre ruşinea duşmanilor noştrii”. 

Misiunea militară franceză se retrage în siguranţă „tocmai când România este mai 
nenorocită”, cum afirma generalul Berthleot, mâhnit de „condiţiile înspăimântătoare în 
care capitulam”, dar încrezător într-o revedere fericită cu românii prieteni „în timpul 
îndeplinirii cauzelor drepte”. 

Nici originea, nici problemele familiale, cu precădere cele legate de viaţa amoroasă 
a principelui Carol, nici multiplele ameninţări, nici umilinţa personală şi înrobirea ţării 
nu-l pot abate pe suveranul dedicat poporului de la datoria supremă, libertatea şi mărirea 
neamului românesc. 

Hotărârea Cernăuţului de a se uni cu România, schimbarea situaţiilor pe fronturile 
oriental şi occidental generează optimism românesc şi atenţie mărită pentru monarhul 
mult încercat, declanşând cu oportunitate, la 9 noiembrie 1918, cea de-a doua mobilizare 
a armatei române. 

„Ora mult aşteptată de toată suflarea românească şi îndeosebi de voi, vitejii Mei – 
rostea Ferdinand – a sunat însfârşit după lunga şi dureroasa aşteptare”, pentru a continua: 
„Regele vostru vă cheamă din nou la luptă ca să înfăptuiţi visul nostru de atâtea veacuri: 
Unirea tuturor românilor, pentru care, în anii 1916-1917 aţi luptat cu atâta vitejie”, iar 
finalul fiind vizionar: „Biruinţa e a noastră şi viitorul va sigura întregului neam românesc 
viaţa paşnică şi fericită”. 
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După doi ani de restrişte şi refugiu în Moldova, venise şi momentul sublim al 
recompensei binemeritate, al reîntoarcerii glorioase al regelui şi autorităţilor legale în 
centrul politic şi administrativ al ţării – eliberat de sub cizma prusacă. 

Intrarea triumfală a suveranului şi oştirii sale în Bucureştiul sărbătoresc încheie un 
ciclu tragic şi plin de încercări, dar apoteotic al suveranului şi comandantul de căpetenie 
al oştirii române în războiul sfânt de reîntregire a neamului românesc – punctul culminant 
al românismului şi teritoriilor sale sub domnirea unui rege pe care l-a meritat şi pe care ni 
l-am meritat. 

 
* Toate trimiterile sunt din lucrarea „Ferdinand I de România în viziunea 

contemporanilor”, tipărită la Editura Militară sub semnătura: Neculai Moghior, Ion 
Dănilă, Vasile Popa.  
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RELAŢII INTERETNICE ÎN CRIŞANA DUPĂ MAREA UNIRE. 
 ANALIZĂ DE CAZ 

de 
Drd. Iulian BOŢOGHINĂ  

Arhivele Militare Piteşti 
 
 După 1918, tânărul stat român mai avea de consumat încă multă energie pentru ca 
valoarea simbolică a actului de unire să se materializeze  în realitatea cotidiană. 
 Cu noile teritorii statul român a preluat numeroase minorităţi, care au avut atitudini 
diferite faţă de noul context politic. Astfel, minorităţi precum cea germană, lipoveană, 
poloneză, greacă sau armeană, fie că participau, fie că nu se implicau în viaţa politică a 
României Mari, au recunoscut şi s-au integrat noilor structuri statale. Alte minorităţi, 
precum cea ucraineană, rusă şi chiar bulgară, nu s-au împăcat cu noua configuraţie 
teritorială recunoscută prin parafarea tratatelor de pace1. 
 De departe însă, minoritatea maghiară, pe cât de numeroasă, a fost pe atât de activă 
în contestarea legitimităţii tânărului stat România Mare. Până la 4 iunie 1920, data semnării 
Tratatului de la Trianon, minoritatea maghiară a adoptat o atitudine de „rezistenţă pasivă” 
faţă de Bucureşti, în speranţa că marile puteri nu vor ratifica unirea Transilvaniei cu 
România. După această dată, năruindu-li-se toate speranţele, maghiarii şi-au schimbat 
atitudinea, s-au organizat, abandonând „rezistenţa pasivă”, au practicat un constant activism 
politic2. 
 În peisajul multietnic al României interbelice un destin aparte l-a avut minoritatea 
evreiască, datorat complexităţii identitare şi tragicei discriminări rasiale. Cu alte cuvinte, 
evreii, care din punct de vedere numeric reprezentau a treia minoritate, aveau să constate că 
cei din Vechiul Regat aparţineau culturii româneşti, cei din Bucovina culturii austriece, cei 
din Basarabia culturii ruseşti, iar cei din Transilvania culturii maghiare3. În fond, indiferent 
că ne referim la Transilvania, Bucovina sau Basarabia, comunităţile evreieşti integrate după 
Unire au fost cu adevărat străine prin cultură şi limbă de mediul românesc, cu un procent 
ridicat de burghezie prezentă în viaţa economică4. Mai mult decât atât, politica de 
maghiarizare iniţiată de Budapesta a avut rezultate mai mult decât evidente, mai cu seamă 
asupra grupurilor de nemaghiari. Şi nu numai în plan lingvistic, ci mai mult în privinţa 
simpatiilor naţionale. Evreii s-au dovedit grupul nemaghiar care a fost cel mai permeabil la 
acest proces, astfel că, după 1 Decembrie 1918, ei s-au dovedit minoritatea etnică cea mai 
maghiarizată din Ardeal şi tindea să rămână loială acestei orientări5. 
 Această loialitate s-a datorat nu atât drepturilor politice de care beneficiau evreii din 
provinciile reunite ale fostului imperiu austro-ungar, cât mai ales sistemului comun de 
valori, care în numeroase cazuri a determinat identificarea evreului cu maghiarul6. 
 În spaţiul intracarpatic, generic denumit Transilvania, chestiunea evreiască a fost 
circumscrisă conflictului româno-maghiar. Cu alte cuvinte, în funcţie de evoluţia 
conflictului chestiunea evreiască se afla în stare latentă sau se radicaliza7. 
                                                 
1 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX (1918-1948), Editura Paideia, Bucureşti, 1999, p. 
39-43 
2 Ibidem, p. 36-39 
3 Ibidem, p. 40 
4 Leon Volovici, Ideologia naţionalistă şi „problema evreiască” în România anilor ’30, Editura Humaitas, 
Bucureşti, 1995, p. 42 
5 Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare. 1918-1930, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 209 
6 Zigu Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995, p. 
389 
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 La regăsirea după Marea Unire, ardelenii şi regăţenii au venit cu imaginarul propriu 
fiecărui spaţiu, unde celălalt am putea spune că a fost numitorul comun. „Atunci când 
celălalt se află în interiorul cetăţii, el oferă adesea mai multe trăsături de alteritate şi 
stimulează în mai mare măsură tot felul de nelinişti decât celălalt din afară”8. Şi cine se afla 
în această situaţie în Transilvania, cât şi în Vechiul Regat? Nimeni altul decât evreul, 
„entitatea investită cu un puternic grad de alteritate”9. 
 Până la Marea Unire, în Ardealul multietnic, în fapt  românii, o populaţie rurală, 
reprezentau străinul10, în sensul acelui termen generic care „înglobând indiferent de 
componenta etnică, pe cei care reflectă un alt sistem de valori decât cel în genere acceptat 
sau impus”11. Situaţia nu s-a schimbat prea mult nici după momentul unirii, când prin 
modul şi valorile de viaţă rurale, românii ardeleni au continuat să fie identificaţi cu 
alteritatea. Atâta doar că ei nu mai erau străinii, căci prin regăsirea cu fraţii regăţeni nu 
numai că au devenit majoritatea dominantă, dar a fost impus şi un alt sistem de valori. 
 Nici românii din Regat, într-un procent considerabil reprezentaţi de ţărani, nu se 
simţeau prea confortabil în mediul urban. Un spaţiu dominat nu atât ca număr, cât mai ales 
de mentalitatea alogenilor. Dintre aceştia, cel mai uşor de identificat a fost evreul, mai cu 
seamă în Moldova. Astfel că celălalt a fost asimilat evreului, o minoritate eminamente 
urbană12. 
 Prin urmare, atât pentru românii ardeleni, cât şi pentru cei din regat, imaginarul a 
avut ca numitor comun identificarea celuilalt cu evreul13. 
 De aici şi teama, cu diversele ei forme de manifestare, mai mult sau mai puţin 
violente, deoarece „atunci când celălalt se află în interiorul cetăţii el oferă adesea mai multe 
trăsături de alteritate şi stimulează în mai mare măsură tot felul de nelinişti decât celălalt 
din afară”14. 
 Poate că aceasta ar fi una din explicaţii pentru tulburările petrecute în comuna 
Borodul Mare din judeţul Bihor, în vara anului 1920. 
 Pe 22 august 1920, prim-pretorul plasei Aleşd, Ioan Sferlea, făcea cunoscut 
comandantului Pieţei Borod că „Din întâmplare întreţinându-mă de prezinte în Borodul 
Mare, autorităţile civile din localitate precum şi jandarmeria îmi raportează că la îndemnul 
câtorva agitatori populaţia din Borod parcurge comuna în grupuri mari ameninţând pe evrei 
din localitate cu moartea şi alungând pe comersantul Iosif Mautuer din uzina pentru făcut 
de spirt. Grupările şi iritaţia populaţiei am observat-o şi eu. Deoarece pe teritoriul plasei 
Aleşd circulaţia după stingere e interzisă şi deoarece aici gruparea ori întrunirea de orice 
caracter mai vârtos în decursul nopţii contravine ordonanţelor în vigoare, atât civile cât şi 
militare şi deoarece efectivul postului de jandarmi din Borod îl face de prezinte un singur 
jandarm care nu e în stare să susţie ordinea, în calitatea mea de şef al poliţiei în plasa Aleşd, 
vă rog să binevoiţi a dispune cu urgenţă pentru susţinerea ordinei şi siguranţei publice pe 
teritoriul comunei Borod. În special vă rog să binevoiţi a dispune ca în decursul nopţii 
aceştia să circuleze patrule dese şi să ordonaţi patrulelor ca fără milă să deţină pe toţi aceia 
care fără cauze motivate ar forma întruniri sau ar circula pe străzi în decursul nopţii”15. 
                                                                                                                                                              
7 Leon Volovici, op. cit., p. 59 
8 Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 200 
9 Ibidem, p. 203 
10 Irina Livezeanu, op. cit., p. 104-186 
11 Lucian Boia, op. cit., p. 179 
12 Zigu Ornea, op. cit., p. 388 
13 Lucian Boia, op. cit., p. 203 
14 Ibidem, p. 200 
15 Arhivele Militare Române [în continuare A.M.R.], Fond Corpul Vânătorilor, dos. 126, f. 187 
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 Primind telegrama în aceeaşi zi, căpitanul Bercea, comandantul Divizionului II 
Artilerie a ordonat ca Bateria a VI-a să dea „imediat două patrule şi în acelaşi timp un agent 
energic. Bateria a III-a să dea alte două patrule care vor circula pe străzi, arestând pe toţi 
acei care nu merg în linişte la casele lor”. În febra pregătirilor, căpitanul Bercea avea să 
primească şi telegrama autorităţilor din Borod, în care era negată existenţa vreunui agitator. 
Aşa că nu i-a mai rămas decât să ordone a „se face o adresă personal domnului prim-pretor 
să ne arate pe cei câţiva agitatori, fiindcă jandarmeria şi primăria, autoritatea civilă, arată că 
nu a existat nici un agitator”16. 
 Cu toate astea, zvonul a ajuns şi la Comandamentul Diviziei 2 Vânători, care pe 24 
august 1920 telegrafia, făcând cunoscut că: „Comandamentul este informat că se pregăteşte 
un program contra evreilor din comuna Borodul Mare, poate chiar în noaptea aceasta. Cu 
toate că ştirea poate fi fantezistă, rugăm să binevoiţi a lua măsurile necesare pentru 
preîntâmpinarea săvârşirii actului. Aducându-se la cunoştinţă jandarmilor acest fapt, ei sunt 
incapabili spre a lua vreo măsură spre acest fapt. Rog cercetaţi cine sunt provocatorii care 
îndeamnă la provocare. Informaţiunea noastră indică pe un oarecare Emil Pereni, martorul 
care confirmă cele de mai sus arătate sunt domnii Octavian Papp şi Iacob Ilarion. De 
cercetările şi măsurile luate de dumneavoastră vă rog să binevoiţi a ne aduce la cunoştinţa 
noastră de urgenţă”. Pentru ca în încheiere să se ordone a se lua „toate măsurile necesare 
pentru a preîntâmpina asemenea fapt şi a cerceta cine sunt instigatori. Arestaţii sub pază îi 
veţi înainta acestui Comandament”17. 
 Primind ordinul, căpitanul Bercea s-a grăbit să raporteze că „ofiţerul de zi 
controlează patrulele cât mai des asupra felului cum îşi fac datoria. Numărul patrulelor 
rămâne cel normal, întrucât nu s-a observat niciodată nimic în sat”18. 
 O săptămână mai târziu, acelaşi căpitan a avut timpul necesar să întocmească şi să 
înainteze un raport amănunţit asupra evenimentelor din Borodul Mare. Deplasându-se în 
zonă, căpitanul Bercea raporta „referitor la inventatul pogrom contra evreilor din Borodul 
Mare. Din dosarul de declaraţiuni se vede că toţi au auzit dar n-au văzut nimic, cum era şi 
natural de altfel, fiindcă încă o dată afirm că n-a existat nici un fel de tulburare în comună. 
Dosarul alăturat cuprinde şi declaraţiunile domnului Pop Octavian şi preotului Iacob Ilarion 
ca martori, afirmând faptul că preotul Pereni Emil ar fi provocatorul. Domnii Papp Octavian 
şi Iacob Ilarion declară că au auzit, dar n-au văzut. Domnul Kalaszvary, ajutorul de notar, 
declară că a auzit ceva de la sergentul jandarm Petricaş Ioan, dar n-a văzut nimic. Sergentul 
jandarm Petricaş Ioan declară că a fost linişte şi n-a văzut nici un agitator. Domnul 
Friedman Max declară că s-a întâlnit cu domnul Kalaszvary, ajutorul de notar şi i-a spus să 
ia seama că poporul e agitat şi să nu i se întâmple ceva rău, şi în acelaşi timp soseşte şi 
contabilul Mautuer, domnul Gergeli, care i-a povestit că sergentul jandarm Petricaş i-ar fi 
spus să plece de la fabrica de ţuică fiindcă ţăranii sunt agitaţi şi el fiind singur – sergentul 
jandarm – nu poate da nici un ajutor. 
 Auzind despre toate acestea, domnul Friedman Max s-a speriat şi s-a dus la domnul 
administrator al Plăşii Alşed, care întâmplător se afla în Borod la domnul preot Iacob 
Ilarion, dimpreună cu domnul administrator de plasă indus în eroare probabil de domnul 
Friedman Max, de sergentul jandarm, care în acel moment era ameţit de beţie aşa cum s-a 
prezentat subsemnatului, şi de domnul Gergeli, reprezentantul domnului Mautuer de la 

                                                 
16 Ibidem 
17 Ibidem, f. 188 
18 Ibidem 
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fabrica de ţuică, a făcut cerere scrisă pentru ajutor armatei contra populaţiunii care circula 
în grupuri pe străzi. 
 Subsemnatul la cererea domnului administrator de plasă am dat ordin de întâlnirea 
patrulelor, însă când am ieşit afară pe şosea nu exista nici măcar un trecător. Mai devreme 
cu o oră, o oră şi jumătate când subsemnatul şi toţi ofiţerii divizionului erau pe şosea, a 
trecut într-adevăr un grup de oameni spre primărie pentru ca primarul să semneze un tabel 
din motive pe care nu le cunoşteau nici el, locuitorii s-au înapoiat iarăşi cu toţii la preotul 
Emil Pereni pentru ca dimpreună cu ei să meargă la primar spre a-l convinge să le semneze 
tabelul, după cum s-a şi întâmplat. De aici s-a născocit pogromul contra evreilor, şi a fost de 
ajuns ca sergentul jandarm în nepriceperea lui şi ameţit de băutură să scape un cuvânt ca 
toată populaţia evreiască să se sperie şi care în urmă să speculeze această sperietură în 
scopul de a compromite pe preotul Pereni Emil şi pe locuitorii români care sunt în luptă 
pentru fierbătoria de rachiu. Chiar în ziua aceea (22 l.c.) preotul Pereni Emil adusese 
deciziunea Tribunalului de la Oradea, prin care se hotărâse ca fabrica de ţuică să rămână 
locuitorilor români asociaţi, iar cumpărarea domnului Mautuer, după spusele preotului 
Pereni Emil, anulată. 
 După părerea subsemnatului, colportatori de ştiri false sunt: domnul Friedman Max 
şi Gergeli, comptabilul domnului Mautuer, care a indus în eroare şi pe domnul 
administrator al plasei Aleşd şi s-ar putea spune şi sergentul jandarm Petricaş Ioan şi 
domnul Kalaszvary, ajutor de notar. 
 Cu această ocaziune şi pentru ca pe viitor să nu se mai întâmple asemenea fapte cu 
toţii s-au grăbit să dea şi prin presă, ziarul „Szabadszag” într-un articol, care de la început şi 
până la sfârşit este un neadevăr şi de care fac haz chiar evreii»19. 
 Profitându-se de sensibilitatea momentului şi locului, această ştire destul de săracă în 
informaţii avea să capete o altă valoare şi să circule ca zvon. „Acceptarea unei informaţii 
drept adevărată depinde de sistemul de referinţă folosit de fiecare pentru a o salva. Dacă 
informaţia corespunde cu sistemul de referinţă folosit, în mod foarte probabil va dobândi şi 
caracter de adevăr”20. Fapt cunoscut şi de redactorii de la „Szabadszag”, care nu au ezitat să 
publice zvonul, căci nu-i aşa, „zvonul nu porneşte de la întâmplarea în sine, cât de la 
perceperea ei”21. Iată ce aveau să scrie jurnaliştii maghiari despre acele momente: 

„Pogromul din Borod 
 În Borod este o societate pe acţiuni, care ani de-a rândul în linişte şi în cantitate 
mică fierbea rachiu şi alte derivate de alcool. Alcoolul s-a scumpit, fierbătoria a adus 
foloase mari, când dintr-o dată anul acesta societatea s-a făcut vândută singurului 
comerciant din sat, jidanului din Borod. 
 Ţăranii auzind afacerea s-au agitat foarte mult fiindcă recolta de prune din anul 
acesta este frumoasă  şi şi-au temut folosul şi alcoolul. S-au adunat în grupuri: 
„Fierbătoria este a noastră – spuneau – proprietatea societăţii şi nu o dăm nimănui!” 
 S-au găsit oameni mai sangvinici, care folosindu-se de ocazia bună au rostit vorbiri 
înflăcărătoare: „Aceasta o fac jidanii, nu-i lăsaţi, luaţi-o înapoi!” 
 Cuvântul jidan n-a însemnat pe toţi, se numeşte Silberstein, comerciant cinstit. Şi 
apoi s-a rostit cuvântarea în adunarea improvizată repede şi un binevoitor i-a şoptit lui 
Silberstein: „Se pregăteşte pogrom!” 

                                                 
19 Ibidem, f. 182-183 
20 Jean-Noël Kapferer, Zvonurile. Cel mai vechi mijloc de informare din lume, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, 
p. 92 
21 Ibidem, p. 50 



 40

 Fericitul proprietar al fierbătoriei speriat groaznic a fugit la Oradea şi nu s-a oprit 
până la Comandamentul Militar. De unde a telefonat la părintele greco-catolic care a 
întărit ştirea: opinia publică e agitată, antisemită contra lui Silberstein. 
 Comandamentul a trimis imediat trupe la Borod, unde deja toate s-au liniştit. 
Ţăranii au luat în posesie fierbătoria şi bucuroşi fierb rachiu şi planuri grandomane, iar 
unicul jidan al Borodului plânge amar în Panonia. Nu îndrăzneşte să plece acasă. Nu ştim 
de ce se apucă. De la fiert a abzis”22. 
 Pe 1 septembrie 1920, generalul Şerbescu, comandantul Diviziei II Vânători, raporta 
Corpului Vânătorilor că „din cercetările făcute s-a dovedit că nu s-a produs nici o mişcare 
în contra evreilor în comuna Borodul Mare, însă populaţia şi autorităţile au fost alarmate de 
prim-pretorul plasei Aleşd, din care cauză s-a dat naştere la măsuri şi alarmări zadarnice. 
Rugăm a se interveni la Prefectura judeţului Bihor pentru a se lua contra primului pretor de 
la Aleşd măsurile ce se vor cere de cuviinţă”23. 
 Luându-se la cunoştinţă de cele raportate, pe 10 septembrie în rezoluţie se 
consemnau propunerile privind încheierea cazului „1. se va cere relaţii de la cenzură de ce 
s-a permis publicarea acelui articol cu ştiri false; 2. se va cere Companiei de Jandarmi să ia 
măsuri contra jandarmului; 3. se va expune cazul Prefecturii pentru a lua măsuri”24. 
 Ceea ce s-a şi făcut în aceeaşi zi de 10 septembrie, când Prefecturii Bihor i s-a arătat 
că „ordonându-se anchetarea cazului, s-a constatat în total netemeinicia zvonului. Vinovaţii 
de punerea în circulaţie a acestui zvon s-au dovedit a fi sergent jandarmul din comună, 
contra căruia s-a ordonat pedepsirea, şi ajutorul de notar Kalaszvary. Acesta din urmă, 
neţinând seama de calitatea  oficială ce o avea, ascultând nişte vorbe fără de rost ale 
sergentului jandarm care era în stare de ebrietate, fără a controla exactitatea faptului, a 
alarmat populaţia şi autorităţile civile locale superioare, îngrozindu-le că populaţia s-a 
revoltat şi a început un pogrom contra locuitorilor evrei din localitate. Faţă de acesta, cu 
onoare vă rugăm să binevoiţi a lua măsurile disciplinare ce le veţi crede de cuviinţă, mutând 
în acelaşi timp pe ajutorul de notar Kalaszvary din comuna Borodul Mare”. Solicitare căreia 
nu ştim dacă i s-a dat curs, însă celălalt vinovat, jandarmul sergent, şi-a primit sancţiunea 
cuvenită25. 
 După cele prezentate mai sus două concluzii se impun. 
 Evenimentele, lipsite în fond de violenţă, sunt o radiografie a stării de spirit existente 
nu numai în Crişana, ci în tot Ardealul, la nici doi ani de la Marea Unire. Perioadă de timp 
în care se consumaseră momente importante care aveau să marcheze coordonatele devenirii 
istorice în acest spaţiu: Tratatul de la Trianon şi desfiinţarea Consiliului Dirigent. 
 Procesului de centralizare, văzut de la Bucureşti ca singura soluţie capabilă să 
asigure viabilitatea statului unitar, minoritatea maghiară avea să i se opună cu toată energia, 
prin diverse mijloace şi metode. 
 Dintre acestea, eficient şi la îndemână s-a dovedit a fi zvonul, cunoscute fiind 
incontrolabilele consecinţe pe care le generează26. Mai ales atunci când sunt manipulate 
sensibilităţi cu vechi antecedente, în cazul de faţă antisemitismul.

                                                 
22 A.M.R., fond Corpul Vânătorilor, dos. 126, f. 193 
23 Ibidem, f. 180 
24 Ibidem 
25 Ibidem, f. 179 
26 Jean-Noël Kapferer, op. cit., p. 106-113 
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Înfiinţată în Oradea, la finele anului 1919, într-o perioadă agitată a vieţii politice 

româneşti, Reuniunea Culturală “Cele Trei Crişuri” şi-a fixat, încă de la începuturile sale, 
scopul de a culturaliza ţinuturile de la graniţa de vest a ţării.  

Presa vremii şi elita intelectualităţii locale au salutat cu entuziasm şi speranţă 
apariţia unei noi societăţi culturale, care, alături de vechile asociaţii de cultură din Bihor, a  
militat pentru răspândirea valorilor spirituale româneşti în spaţiul istoric al Crişanei. 

Era firesc ca între aceste organisme culturale să se înfiripeze punţi de comunicare,  
deoarece scopul primordial urmărit a fost topirea brumei de cultură străină “care s-a depus 
ca o pojghiţă pe sufletul cărturărimii de la nordul hotarelor”1. 

Această modalitate de exprimare a reprezentat o chestiune angajată cu predilecţie  
de “Cele Trei Crişuri”, conştientă de necesitatea cooperării culturale pentru concretizarea 
unui plan care să conducă  la rezultate viabile în ceea ce priveşte ridicarea spirituală şi 
materială a poporului român din această parte de ţară. 

În acest sens, încă din anul 1925 George Bacaloglu, conducătorul Reuniunii, a 
adresat un apel administraţiei municipale, “pentru crearea unui casino al intelectualilor…, 
loc de întâlnire prietenesc, senin, neutru de orice problemă a zilei, un adăpost lipsit de 
orice interese personale”, care să completeze, prin structura şi programul lui, “- desfătarea 
artistică şi socială, iar prin manifestări folositoare, şezători, expoziţii etc, familiile 
româneşti din oraşul şi judeţul nostru să deţină un admirabil loc de întâlnire. Socotim că a 
sosit timpul – era de părere preşedintele Reuniunii – să ne scuturăm de indiferenţa în care 
trăim lângă hotar şi a desăvârşi  această măreaţă operă de înfrăţire”2. 

Cu prilejul prezentării dării de seamă a activităţii Reuniunii pe acelaşi an s-a 
remarcat faptul că aceasta “a înţeles în tot timpul existenţei ei… să sprijine ori să 
colaboreze cu orice organizaţie, pe terenul cultural, în acest oraş”3. 

Prin urmare, Reuniunea “Cele Trei Crişuri” a început, încă din anul 1921, să 
colaboreze eficient cu următoarele societăţi culturale locale: Asociaţia profesorilor 
secundari, Societatea “Crucea Roşie”, Societatea corală “Hilaria”, Reuniunea Femeilor 
române, Societatea scriitorilor, ziariştilor şi artiştilor profesionişti de toate 
naţionalităţile, despărţământul central-bihorean al Astrei, Casa Naţională a Judeţului 
Bihor etc4. 

Cu prima societate culturală amintită, Reuniunea a colaborat în vederea susţinerii 
programului şcolii de adulţi înfiinţată în anul 1920. Aceasta a reprezentat o formă 
moştenită din vechile tradiţii ale culturii din Transilvania, Reuniunea promovând-o ca o 
cerinţă obiectivă de ordin local, deoarece existau persoane care nu au reuşit să-şi 
însuşească un bagaj minim de cunoştinţe elementare pentru o integrare eficientă într-o 
                                                 
1 Cele Trei Crişuri, 1923, nr. 8, p. 117 
2 Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Bihor(în continuare: AN-DJBh), fond Reuniunea Culturală “Cele Trei 
Crişuri”, dos. 1, f. 24 
3 Ibidem, dos. 7, f. 6 
4 Cele Trei Crişuri, 1925, nr. 10, p. 320 
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activitate socială, iar alţii nu posedau limba română ca mijloc de exprimare. Drept urmare, 
în stabilirea conţinutului programei şcolare s-a impus predarea unor noţiuni care să 
conducă,  în final, la o alfabetizare completă(pentru cei analfabeţi), alături de alte 
cunoştinţe utile (pentru cei care solicitau îmbogăţirea şi consolidarea cunoştinţelor). Deci, 
a fost elaborată o programă analitică diferenţiată, cursurile fiind predate separat pentru 
începători şi avansaţi5.  

Societatea de “Cruce roşie”- filiala Oradea, care a acţionat pentru constituirea unui 
dispensar modern în localitate, în acelaşi timp urmărind şi combaterea diferitelor boli din 
societatea bihoreană, şi-a adus contribuţia mai ales în cadrul şezătorilor organizate de 
Reuniune în mediul rural, unde a prezentat sfaturi utile în ceea ce priveşte prevenirea unor 
boli şi menţinerea condiţiilor igienice în gospodăria ţărănească. De altfel, sfaturile 
medicale, în urma unei colaborări strânse, au fost redactate şi în revista Cele Trei Crişuri 
pentru popor, editată de Reuniune începând cu anul 19236. 

În multe şezători artistico-literare, partea muzicală a programului a fost susţinută 
de reprezentanţii Reuniunii corale “Hilaria” din Oradea, care a ştiut să se asocieze 
eforturilor generale de culturalizare în vederea promovării în rândurile publicului orădean 
a sentimentului naţional şi artistic. 

Reuniunea Femeilor din Oradea, în frunte cu preşedinta Veturia Candrea, s-a 
angajat, la rândul său, într-o colaborare strânsă cu “Cele Trei Crişuri”, mai ales în direcţia 
organizării de expoziţii cu caracter etnografic şi a numeroaselor întruniri şi conferinţe, 
care au luat în discuţie diverse aspecte legate de  realităţile satului românesc bihorean. 

În sensul apropierii culturii române de cultura maghiară, Reuniunea a conceput o 
acţiune de colaborare cu Societatea scriitorilor, ziariştilor şi artiştilor profesionişti  de 
toate naţionalităţile, finalizată prin apariţia unei reviste bilingve Aurora, în care erau 
publicate creaţiile literare şi artistice ale celor două culturi. Viaţa Aurorei n-a fost lungă 
(nici un an de existenţă), însă ea a încercat să ajungă în toate mediile culturale care 
înţelegeau scopul sincer pentru care a militat. De altfel, întreaga presă românească a 
salutat apariţia revistei, într-o perioadă în care formula dialogului era considerată cea mai 
potrivită pentru soluţionarea  tuturor dificultăţilor întâlnite. În jurul Aurorei s-a creat o 
nouă mentalitate, care a îmbrăţişat fenomenul convieţuirii, confruntările xenofobe fiind 
eliminate7. 

De asemenea, pentru dezvoltarea unei activităţi  de colaborare cu toate societăţile 
culturale din Oradea, reprezentanţii Comitetului Central al Reuniunii  au  participat la 
şedinţa susţinută de conducerea despărţământului central-bihorean al Astrei, la Prefectura 
judeţului, unde s-a elaborat un program cultural comun pentru întregul judeţ, pe baza 
principiului de cooperare între diversele asociaţii culturale8. 

Într-un proces verbal elaborat în anul 1924, cu ocazia unei şedinţe a comitetului 
Reuniunii, s-a făcut precizarea că în luna noiembrie a amintitului an, în colaborare cu 
celelalte societăţi culturale din oraş, s-au organizat două şezători culturale, în care au 
conferenţiat profesorii  Bogdan Ionescu şi Eugen Speranţia9. 
                                                 
5 AN-DJBh, fond Reuniunea Culturală “Cele Trei Crişuri”, dos. 1, f. 10; Ion Bradu, Reuniunea culturală “Cele Trei 
Crişuri” din Oradea, în Contribuţii culturale bihorene, Comitetul de Cultură şi Educaţie al Judeţului Bihor, Oradea, 
1974, p. 181; Cele Trei Crişuri, 1921, nr. 20, p. 638 
6 AN-DJBh, fond Reuniunea Culturală “Cele Trei Crişuri”, dos. 1, f. 10; Sentinela de la Vest, 1925, nr. 9, p. 1 
7 AN-DJBh, fond Reuniunea Culturală “Cele Trei Crişuri”, dos. 1, f. 10; Stelian Vasilescu, O experienţă a 
dialogului interetnic. Revista Aurora (1922-1923), în Aurora, 1993, nr. 1, p. 20; Nae Antonescu, Relaţii româno-
maghiare. Momentul Oradea, în Ibidem, 1997, nr. 8, p. 89 
8 AN-DJBh, fond Reuniunea Culturală “Cele Trei Crişuri”, dos. 1, f. 10-11 
9 Ibidem, f. 10 



 43

Tot în sensul colaborării, dar de această dată cu organizaţii culturale din exteriorul 
judeţului Bihor, s-a înscris şi acţiunea consumată la Cluj,  în cadrul a două şedinţe (21 
februarie şi 18 martie 1920), unde s-a ridicat problema fuzionării filialei clujene a 
Reuniunii “Cele Trei Crişuri”, cu despărţământul local al Astrei. Directorul acestuia, 
protopopul Elie Dăianu, a prezentat distinsei asistenţe asemănarea programelor culturale 
promovate de cele două instituţii de cultură, propunând contopirea acestora. După 
discuţiile fireşti angajate de o serie de participanţi, s-a votat în sensul unificării. Tot atunci 
s-a ajuns la concluzia demarării unei acţiuni culturale intense în Bihor, Satu-Mare, 
Maramureş, Cenad şi Torontal10. 

Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român din Sibiu, ca 
urmare a colaborării fructuoase cu organizaţia culturală de pe malul Crişului Repede, a 
trimis la 6 septembrie 1927 redacţiei revistei Cele Trei Crişuri un comunicat, care se 
cerea a fi publicat  în paginile acesteia. Erau prezentate, de fapt, ultimele achiziţii de carte 
ale bibliotecii asociaţiei, care în urma contactelor culturale nemijlocite puteau ajunge şi la 
graniţa de vest a ţării11. 

Reuniunea nu a uitat nici activitatea cultural-naţională desfăşurată de Societatea 
Academică “România Jună” din Viena. Astfel, cu ocazia sărbătoririi semicentenarului 
societăţii, în anul 1923, Reuniunea a organizat o serie de serbări în oraşul de pe Crişul 
Repede. Numeroasele programe cultural-artistice derulate cu acest prilej au evidenţiat 
rolul şi locul avut de această societate culturală în viaţa intelectuală naţională şi 
internaţională de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor12. 

S-a avut în vedere şi o legătură între Marea Reuniune şi Fundaţia Culturală 
“Principele Carol” din Bucureşti. Acest fapt s-a conturat în urma unei vizite a Principelui 
Carol în Oradea, care l-a invitat pe colonelul Bacaloglu în capitală, pentru identificarea 
celei mai eficiente formule de asociere. În urma tratativelor purtate, Reuniunea a fost 
înştiinţată că poate “să lucreze în colaborare, sub auspiciile Fundaţiei”13. 

O altă societate culturală cu care a întreţinut raporturi strânse de colaborare a fost 
“Societatea muzicală George Enescu” din Iaşi, care a trimis la Oradea o dare de seamă 
asupra activităţii sale pe anul 1921-192214. 

Colaborări au existat şi cu direcţiunea conservatorului din Târgu Mureş, după cum 
aflăm dintr-o scrisoare din anul 1927 adresată conducerii “Celor Trei Crişuri”. Directorul 
instituţiei mureşene a solicitat Reuniunii “anuarele apărute de la ocupaţia românească 
până în prezent, iar în cazul de lipsă, o statistică referitoare la situaţia şcolii pe cei trei ani 
din urmă, până în prezent”, deoarece fusese delegat, de către Ministerul Artelor şi 
Cultelor, să întocmească un memoriu “în privinţa organizării actuale a Conservatoarelor 
comunale din Ardeal”, care “va servi la noua legiferare a acestor şcoli”. Spre final, 
conducerea orădeană  era îndemnată să elaboreze “şi un referat asupra lipsurilor… în 
organizarea şcolii”15. 

O altă modalitate prin care s-a manifestat spiritul de colaborare între diversele 
societăţi culturale româneşti, dar şi cu cele organizate de minorităţi, a fost alegerea unor 
persoane în mai multe comitete de conducere ale asociaţiilor culturale judeţene. De 

                                                 
10 Cele Trei Crişuri, 1920, nr. 9, p. 32; ArhiveleNaţionale-Direcţia Judeţeană Sibiu, fond Astra, dos. 42/1920, f. 51; 
Ibidem, f. 41 
11 AN-DJBh, fond Reuniunea Culturală “Cele Trei Crişuri”, dos. 1, f. 35 
12 Ibidem, f. 10 
13 Ibidem, dos. 7, f. 10 
14 Ibidem, dos. 1, f. 76 
15 Ibidem, f. 37 
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exemplu, George Bacaloglu a fost ales  membru în consiliul de administraţie al Societăţii 
Filarmonice din Oradea, care, în urma sprijinului primit din partea acestuia, i-a mulţumit, 
solicitâdu-i în continuare “mărinimosul sprijin”16. Societatea maghiară Rigler József Ede a 
procedat într-un mod similar, comunicându-i conducătorului Reuniunii faptul că, în urma 
adunării generale de constituire a societăţii, a fost ales membru în comitetul de 
direcţiune17. Astfel, s-a încercat captarea tuturor energiilor culturale în vederea atingerii 
unor scopuri clar formulate. 

Reuniunea a fost conştientă de importanţa colaborării culturale cu celelalte 
societăţi similare. Doar în aceste condiţii se putea ajunge la conjugarea unor eforturi 
culturale locale, care să garanteze succesul acţiunilor iniţiate în vederea culturalizării.  

Se poate afirma că  Reuniunea Culturală “Cele Trei Crişuri”, la capătul a două 
decenii de activitate, şi-a atins scopul pe care şi l-a propus în momentul înfiinţării ei. Cei 
douăzeci de ani de muncă care au trecut peste Reuniune, cu încercări şi eşecuri, dar şi cu 
numeroase izbânzi, au anihilat în mare parte neajunsurile şi agitaţiile vieţii interbelice. De 
altfel, eforturile înregistrate pentru materializarea scopurilor propuse nu puteau să nu 
conducă la un rezultat concret. 

Reuniunea a fost preocupată mai ales de problemele vieţii culturale de la graniţa de 
vest a ţării, dar a ştiut să reflecte, într-o viziune unitară, şi  viaţa naţională, în aspectele ei 
cele mai semnificative. Astfel, s-a încercat concretizarea unei  vieţi culturale româneşti 
autentice care, la rândul ei, să determine dezvoltarea celorlalte segmente ale vieţii sociale. 

George Bacaloglu, alături de principalii colaboratori, şi-a asumat un rol dificil şi în 
acelaşi tip necesar, şi anume acela de a-i ridica pe românii bihoreni  spre o viaţă spirituală 
şi materială superioară prin intermediul actului de cultură. Iniţiativa sa a fost receptată de 
o parte a intelectualităţii, care s-a reunit în jurul acestei idei. 

Prin toate formele de activitate iniţiate în societatea interbelică bihoreană, 
Reuniunea a încercat să propage actul de cultură în straturile sociale ale populaţiei. Din 
această perspectivă, cei mai mulţi dintre  membrii şi colaboratorii Reuniunii şi-au  clădit 
destinul pe fapta  bună întreprinzătoare, care a condus la concretizarea unor numeroase 
rezultate. 

Au fost solicitate pentru edificarea acestei vaste acţiuni de culturalizare toate 
personalităţile vremii, indiferent de naţionalitate. Exclusivismul, provincialismul şi 
xenofobia nu puteau fi acceptate în aceste asociaţii culturale, care doreau să grupeze într-o 
singură forţă toate energiile creatoare. 

Importantele rezultate ale Reuniuni au fost lăsate generaţiilor mai tinere, care, în 
concepţia societăţii culturale, trebuiau “să ducă mai departe o luptă care se dovedeşte atât 
de folositoare pentru binele naţiei. Fiindcă nu e de-ajuns să te bucuri de ceia ce ţi-a fost 
încredinţat… Tăria e în râvna de a şti să păstrezi şi, păstrând, să îndrepţi pe calea 
desăvârşirii tot ceia ce rămâne strâns legat de cultură, de însufleţire, de naţionalism”18. 

Într-o dare de seamă cu privire la activitatea sa culturală din anul 1925, Reuniunea 
şi-a mărturisit - poate cel mai bine- intenţiile sale programatice: “Misiunea noastră e 
delicată dar hotărâtă. Muncim pentru afirmarea unităţii naţionale şi culturale. Sperăm a ne 
ridica naţiunea la un nivel cât mai înalt, prin valorile noastre netăgăduite. Muncim pentru 
a dovedi şi concetăţenilor noştri de altă naţiune că avem dreptul să afirmăm superioritatea 
rasei şi a neamului nostru. Muncim pentru realizarea armoniei sociale între toţi fiii ţării 

                                                 
16 Ibidem, f. 82 
17 Ibidem, f. 80 
18 Cele Trei Crişuri, 1935, nr. 1-2, p. 46 
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fără deosebire de naţionalitate şi confesiune, ca din această legătură sufletească să se 
nască stima reciprocă şi liniştea paşnică în frumoasa, dar frământata noastră ţară. Muncim 
pentru a afirma viaţa românească şi rămânem grănicer cultural-naţional la poarta 
frontierei de vest a ţării. Pentru aceasta avem nevoie însă de ceva: de solidaritate pe 
terenul neutru pe care lucrăm. Şi mai suntem convinşi că nimic nu se poate realiza dacă 
nu există nu numai sinceritate şi entuziasm care stau la baza oricărei acţiuni comune, ci şi 
perseverenţă la înfăptuirea progresului năzuit…”19. 

                                                 
19 AN-DJBh, fond Reuniunea Culturală “Cele Trei Crişuri”, dos. 7, f. 1 
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UN DOCUMENT INEDIT DESPRE EVACUAREA UNITĂŢILOR DE PE 
LINIA FORTIFICATĂ DIN VESTUL ROMÂNIEI 

 
de 

Lt. col. r. drd. Constantin MOŞINCAT 
 

După încheierea primului război mondial, mari personalităţi politice şi militare, 
participanţi direcţi la evenimente, şi-au scris memoriile şi amintirile legate de război. De 
multe ori în dezacord cu părerile teoreticienilor militari, desprinzându-se de nota 
emoţională a deciziilor, s-au formulat multe învăţăminte necesare pentru viitorul război, 
proiectat pe hărţile fragilei Europe. Cea mai disputată temă, la toate cancelariile, o 
reprezenta PACEA. Încercarea de a trage din învăţămintele istoriei militare a românilor 
principiile unor originalităţi în strategie intră în seria de opere care fixează în toate 
domeniile individualitatea poporului nostru. „Orice studiu de acest fel, trebuie salutat ca 
un capitol din acea românologie care a întârziat prea mult” – sublinia savantul Nicolae 
Iorga, în prefaţă la lucrarea Strategia românească în viitorul război.  

Atunci când, cu pumnii încleştaţi, o anumită parte a lumii, agita suflete pline de 
ură, o alta milita pentru pace. Pacea, impusă prin forţă şi acceptată prin constrângere, s-a 
dovedit a fi un ideal, una din principalele cauze ale următorului război. Hotarele 
României, trasate după pacea de la Paris, constituiau un punct obligat de trecere al 
Europei de vest şi centrale spre orient, fiind şi drumul cel mai scurt între două centre, slab 
şi dens populate: Anglia şi India, după cum în trecut a fost drumul cel mai practicat al 
invaziilor asiatice.  

După primul război mondial, fatalitatea politică şi economică ne-a situat tampon 
între două lumi complet diferite conceptual: Europa capitalistă, conservatoare şi Rusia 
sovietică. Frontierele întinse, sensibile şi vulnerabile, caracteristice şi unice în comparaţie 
cu celelalte state ale Europei, cu fronturi largi, comunicaţii mediocre, puţine şi cu 
randament slab faţă de nevoia de a mişca repede forţe de tot felul, necesare operaţiilor, o 
industrie de apărare embrionară, cu resurse foarte limitate, au fost elemente care au 
caracterizat şi influenţat atât organizarea, cât şi strategia armatei române. 

Alianţele militare şi politice interbelice încheiate vizau măsurile de luat pentru 
interesul comun şi pentru liniştea şi pacea părţilor semnatare. Ratificarea acestora a dus la 
conflictul de interese arbitrat, până la urmă, de Societatea Naţiunilor1. Toate încercările de 
promovare a păcii universale, a organizărilor federative sau a republicilor generale  s-au 
dovedit a fi neviabile. Se credea, în mediile politice occidentale, că echilibrul forţelor îşi 
putea menţine stabilitatea numai prin jocul alianţelor. Încet, încet, dezarmarea devenea un 
factor de echilibru, prin înarmare. Pacea s-a dovedit a fi mai degrabă o utopie, o simplă 
teorie, argumentată filosofic de minţi geniale, decât o realitate, înlocuită cu o furibundă 
                                                 
1 Societatea Naţiunilor, în conformitate cu unul din cele 14 puncte propuse de Wilson ca bază a păcii, fără anexiuni, 
fără reparaţii şi fără hegemonie, a fost radical transformată, rămânând doar titlul unei concepţii morale superioare. 
Pacea a fost impusă prin forţă, ca o consecinţă a victoriei. Marile puteri nu au admis pe nici unul din învinşi, până ce 
aceştia nu – şi  achitau toate obligaţiile ce li s-au impus. Dint-o astfel de raţiune s-a ajuns la cele două tabere: 
învingători şi învinşi. Deşi aparent teoria se respecta, în sensul că la şedinţele anuale participau cu toţii, în fapt 
hotărârile erau luate doar de Consiliul celor 5 mari puteri: Anglia, Franţa, Italia, Japonia, S.U.A., ca membri 
permanenţi, în timp ce naţiunile mici aveau 4 voturi, schimbate foarte des. Foarte repede Societatea Naţiunilor a 
căpătat experienţă politică, prin compromis internaţional, iar obiectivul său – securitatea colectivă – s-a dovedit a fi 
falimentat de cei care se socoteau singurii justiţiari. Ea a fost lipsită de un organism militar prin care să-şi impună 
autoritatea, în scopul menţinerii păcii. Neratificarea tratatului de la Versailles de către senatul american şi 
neacceptarea protocolului, din 1921, de către Anglia, au lipsit complet Societatea Naţiunilor de mijloacele materiale 
necesare pentru impunerea deciziilor.      
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cursă a înarmărilor. Echilibrul se număra în avioane, tancuri, submarine, puşti, soldaţi, 
etc. Tratatul de pace de la Versailles nu a dat roadele aşteptate, din pricina clauzelor 
materiale şi din intenţia învingătorilor de a da un caracter de superioritate morală victoriei 
militare a Antantei. Politicienii, bazându-se pe sentimente omeneşti, au trasat graniţe care 
nu corespundeau geografic şi etnic. 

Anul 1934 poate fi apreciat un moment de referinţă, când s-a trecut la o abordarea 
nouă a problemelor complexe ale apărării naţionale a României. De la această dată 
opţiunile politice şi militare româneşti au fost însoţite de planuri şi măsuri practice şi cu 
eficienţă sporită, mai ales în planul opţiunilor şi al voinţei politice, depăşindu-se starea de 
letargie de până atunci. Factori militari de decizie ai armatei române au desprins aceleaşi 
concluzii realiste, din cursul evenimentelor internaţionale, care, previzibil, putea afecta 
direct securitatea României. În acest scop, au reexaminat vechile comenzi de armament şi 
materiale, au elaborat proiecte noi, propuneri în diferite variante pentru înzestrarea 
armatei şi întărirea dispozitivului militar de apărare. În luna iulie 1934, Marele Stat Major 
al Armatei a înaintat Ministrului Apărării Naţionale un raport însoţit de datele necesare, în 
detaliu, formulate pe categorii de arme şi servicii în care erau cuprinse, la nivelul 
aprecierilor de atunci, cerinţele reale ale înzestrării armatei, Măsurile erau propuse a fi 
realizate în trei urgenţe, între acestea: urgenţa I, Frontul de Vest al României; urgenţa a II-
a, Frontul de Est; urgenţa a III-a, Frontul de Sud; în funcţie de ele s-au repartizat şi 
fondurile pentru fiecare. Valoarea cheltuielilor cuprinse în plan era de 4.404.822.191 lei, 
din care, pentru urgenţa I, suma de 3.051.853.501 lei, adică 69,28% din total.2 

În condiţiile economice şi sociale ale României din perioada respectivă, după 
ieşirea din marea criză economică în 1932-1933, veniturile bugetare au rămas în 
continuare limitate, fiind grevate şi de o datorie publică împovărătoare, internă şi externă, 
de peste 160 miliarde lei, din care anual, împreună cu dobânzile, s-au rambursat 3,5 
miliarde lei din veniturile realizate la buget. Astfel că pe anul financiar 1937-1938, 
veniturile s-au cifrat numai la 25.948.155.000 lei, adică 16% din datorie iar pe anul 
financiar 1939-1940, la 32.228.900.000 lei, adică 20% din datorie. Ca urmare a acestor 
limite şi povara datoriei externe s-a putut finanţa, de la bugetul de stat, în perioada 1934-
1940, aproximativ cu 22 miliarde lei, adică 52% din valoarea plăţilor făcute pentru 
înzestrarea armatei şi fortificaţii3. La categoria armament - muniţie: pentru infanterie, 
aviaţia militară, marina militară, artileria grea de corp de armată sunt făcute menţiuni  
privind dotările cu armament şi  unităţi de foc pentru fiecare asemenea armă. 

Lucrările executate, în antrepriză de societăţi civile din zonă, erau prevăzute a 
rezista la lovitura directă de proiectil de calibru 305 mm, în prima urgenţă executându-se 
cazematele de pe aliniamentul Seini, Tăşnad, Otomani, Diosig, Oradea, Tinca. Până la 
Dictatul de la Viena, armata executase cea mai mare parte din cazemate, din totalul 
planificat a se realiza. De asemenea, pe aliniamentul Apateu, Oradea, Biharia, Otomani, 
Pir s-a săpat un şanţ anticar de 40 km lungime, având lărgimea la gură de cel puţin 15 m 
şi de 8 m la fund, adâncimea cuprinsă intre 2,5-3,2 m4.  

În primăvara anului 1939, după ce atacase şi participase la dezmembrarea 
Cehoslovaciei, contingentul de 250.000 de militari unguri, dislocaţi la frontiera cu 
România, realizau un raport de forţe de 112/117 batalioane de infanterie, în favoarea 

                                                 
2 Vasile Ciubăncan, Eforturile României pentru înzestrarea armatei şi fortificarea graniţelor. Graniţa de vest, 
noiembrie 1934, iulie 1940, în Pietre de hotar, vol.1, 1998, p. 227-237 
3 Ibidem, p.230 
4 Grigore Bartoş, Note critice privind linia fortificata "Carol al II-lea", în Pietre de hotar, vol.1, p.156  
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Ungariei. Acest raport i-a determinat pe guvernanţii unguri să nu atace singuri România. 
În consecinţă, au trecut la demobilizarea forţelor din apropierea graniţei cu România şi au 
„intensificat relaţiile diplomatice cu Germania şi Italia”5. Măsurile luate privind 
mobilizarea parţială au scos în evidenţă justeţea prognozelor militare privind potenţialul 
uman. Răspunsul dat de populaţie a asigurat efectivele necesare în zonele operative. 

Prin maşinaţiuni subversive, la 15 iulie 1940, ungurii răspândeau, prin radio şi 
oamenii lor plătiţi, fel de fel de ştiri mincinoase şi lăudăroase cu privire la Ardeal. În urma 
acestora s-au înregistrat şi câteva ciocniri la graniţă, respinse de grănicerii români. Întărim 
constatarea că acţiunile susţinute ale propagandei au avut un important rol în fortificarea 
morală a trupelor şi a populaţiei româneşti din zona Bihorului, după cum şi-au atins ţinta 
în rândul etnicilor maghiari. Considerăm că informaţiile provenite din buletinele 
informative erau importante pentru cunoaşterea stării de spirit a populaţiei şi semnalau 
legăturile minoritarilor unguri şi a conducătorilor lor cu centrele de comandă din Ungaria, 
de unde se aduceau manifeste cu inscripţii ca: „Visza Erdélyi şi Le Romaniavol”6 
(Ardealul înapoi şi jos cu România). 

La capătul propagandei revizioniste, completată cu acţiuni iredentiste, ungurii 
solicitaseră tratative, desfăşurate şi eşuate la Turnu Severin, şi solicitase arbitrajul 
Germaniei şi Italiei, la care partea română s-a prezentat, spre a-şi rupe din propriul 
teritoriu, ca un stat mic, supus. Arbitrajul liber a fost o metodă de dezbinare şi de 
supunere spre ascultare, a popoarelor din Europa centrală şi din Balcani, practicat de 
marile puteri în deceniul patru. Evacuarea în grabă şi fără luptă a părţii de nord-vest a 
Transilvaniei, impusă de cele 15 zile prevăzute în paragraful 2 al Dictatului de la Viena, a 
fost urmată de o expulzare masivă de români, de toate categoriile sociale. Cei care au 
rămas au îndurat prigoana maghiară, batjocura, sfidarea autorităţilor statale şi umilinţa7.  

Starea de spirit care se crease în jurul cazematelor, construite în perioada 1937-
1940, şi ataşamentul soldaţilor faţă de cauza pe care înţeleseseră să o servească, şi drama 
pe care au trăit-o, atunci când li s-a ordonat să abandoneze fără luptă propria lor ţară, 
rezultă din documentul (inedit) pe care colonelul Vissarion, comandantul Regimentului 2 
Infanterie Fortificaţii, l-a adresat subalternilor săi, document pe care-l redăm în întregime. 
Din cuprinsul acestuia se degajă spiritul de revoltă faţă de situaţia nedreaptă care s-a creat 
prin cedarea teritorială fără luptă, după cum este exprimată convingerea că situaţia este 
doar una temporară. Întreaga organizare a terenului şi pregătirea pentru luptă, care în luna 
august 1940 luase forma maximă a desăvârşirii organizării, s-a dovedit a fi fost zadarnică, 
spre regretul bravului comandant care, şi în acele momente de tristeţe şi durere, îşi 
îndemna subalternii să respecte ordinele superioare, mulţumindu-le, totodată, pentru 
prestaţia lor de aleasă virtute ostăşească. 
  
IUBIŢI CAMARAZI8 

Când am venit în Noiembrie 1939 la comanda Regimentului, la prima adunare în 
ORADEA v-am spus:Înţeleg să comand regimentul cu suflet, cu căldură, cu dragoste şi omenie, 
pentru că, numai la cald se sudează, se cimentează şi se desăvârşeşte cea mai perfectă legătură 
sufletească şi forţa morală, necesară nouă în special în timpurile grele. 
                                                 
5Leonida Loghin, Apărarea ţării în concepţia militară a României în perioada 1932-1939, Universitatea Naţională 
de Apărare, Biblioteca, fond teze de doctorat, Bucureşti, 1979, p.189 
6 Constantin Moşincat, Sfânta datorie de ostaş, Editura GP, Oradea, 1999, p.145 
7 Constantin Moşincat, Augustin Ţărău, Evacuarea judeţelor din nord-vestul Transilvaniei (1940) şi consecinţele 
acesteia asupra judeţului Bihor, Editura Tipo MC, Oradea, 2005, p. 35 
8 A.M.R., fond 4432, dos. 264, f. 117-119 
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V-am recomandat, insistând : 
- să fiţi buni camarazi, în adevăratul înţeles al camaraderiei; 
- să aveţi toată încrederea în mine, pentru că eu nu vin să distrug pe nimeni ci să îndrept pe 

calea cea bună, chiar pe cel mai rău dintre noi; 
- să ridicăm la rangul de virtute spiritul ostăşesc, demnitatea şi spiritul de jertfă, punând în 

orişice moment înainte interesul Instituţiei şi  apoi al nostru; 
- în cadrul activităţii fiecăruia să avem o deosebită grijă de ostaş, animale şi materiale; 
- să aducem la cunoştinţă neregulile ce constatăm din toate punctele de vedere, pentru că 

numai din colaborarea tuturor, putem atinge adevăratul scop al pregătirii ofiţerilor, subofiţerilor 
şi trupelor pentru război; 

- şi altele, din care am crezut să-mi fac crez de înaltă concepţie morală şi ostăşească, din 
comanda regimentului. 

Va reamintiţi cu câtă durere la, o lună după ce am luat comanda, in sala de conferinţe la 
ORADEA, v-am adus la cunoştinţă fapta unui mişel dintre noi, care printr-o anonimă îşi 
calomnia şeful şi camarazii din companie. În conştiinţa şi convingerea fiecăruia aţi ştiut cine a 
fost, pentru că, după câteva luni, la cererea lui, a trebuit tot în sala de conferinţe la MARGHITA, 
să-l reabilitez în faţa voastră. 

Câte eforturi am depus cu toţii în desfăşurarea evenimentelor care au survenit, câtă grijă 
şi câtă muncă. În 1939, în sectorul OTOMANI - SĂLACEA - PIR - MARGHITA, regimentul 
nostru a avut în cadrul C. VI. A., cea mai importantă misiune, munca voastră neobosită de zi şi 
de noapte a rezolvat, la timp şi bine, toate problemele puse de Comandamentele superioare, 
organizarea terenului şi pregătirea pentru luptă s-a făcut în mod desăvârşit, spre mulţumirea 
tuturor şefilor noştri, care ne-au dat de exemplu chiar pe Armată şi spre mulţumirea voastră 
sufletească a tuturor. 

Începând de la frontieră, din sectorul VALEA LUI MIHAI, CURTUIUŞENI şi până în 
valea BARCĂULUI, atitudinea morală şi cinstită a voastră şi a ostaşilor care i-aţi comandat a 
impus respect şi admiraţie populaţiei din zonă - şefii noştri au fost totdeauna mulţumiţi de 
purtarea noastră, - respectul avutului locuitorilor din zonă şi omenia intrase în sufletele tuturor 
ostaşilor din R.2 I. F. şi eu, comandantul vostru, eram mulţumit şi mândru că m-aţi înţeles. 

Începând din August -1939, eforturile noastre ale tuturor se măresc la maximum, - R.2 
Inf. F. (creat din R.86 I.), intrând în zona fortificată de peste 36 km., ştiţi câtă muncă aţi depus 
pentru: 

- organizarea în vederea noii însărcinări; 
- desăvârşirea instrucţiei noastre de specialitate ca trupă de infanterie fortificaţii; 
- completarea planurilor de foc în întreaga zonă; 
- completarea, organizării terenului, care în luna August 1940, luase forma maximă a 

desăvârşirii organizării. 
Iarna 1939/1940, cu marile ei greutăţi de toate felurile în zona fortificată, cu epidemie de 

febră tifoidă la MARGHITA, cu nenumărate serii de concentraţi care trebuiau instruiţi cât mai 
complet pentru război;  apoi inundaţiile din primăvara 1940, cu eforturile supraomeneşti ale 
tuturor pentru a face faţă situaţiei, cu grijea de ostaş şi de materiale cu corectitudine şi cu adânc 
devotament. 

Ulterior, comandamentul a intrat în dispozitivul operativ (Iulie - August 1940), în 
continuă alarmă, ştiţi câtă încredere puneam în voi şi cât am fost de convins că, regimentul îşi 
va face cu prisosinţă datoria, pentru că vă vedeam pregătirea voastră, truda, grija şi hotărârea 
voastră în toate acţiunile unităţilor şi subunităţilor ce comandaţi.  

Spre durerea şi marea mâhnire a noastră, a tuturora, această forţă puternică, dinamică 
şi sublimă a regimentului nostru, a fost paralizată de hotărârea Arbitrajului de la VIENA şi siliţi 
să părăsim din ordin zona, unde ne legasem cu jurământ pe cazematele noastre să nu cedăm o 
palmă din sectorul ce-l aveam de apărat. Ştiţi hotărârea numai murind cu toţii, Ungurii vor 
putea trece peste pământul sfânt încredinţat onoarei şi vieţii regimentului nostru. 
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Ce a urmat vă reamintiţi: eforturile supraomeneşti pentru evacuarea materialelor într-
un timp extrem de scurt, când m-aţi văzut continuu activând lângă voi, apoi deplasarea sub 
privirea batjocoritoare a ungurului, sub cea mai cumplită durere, înăbuşind fiecare strigătul de 
revoltă pentru crima care se făcuse arbitrar Neamului nostru. 

Am plâns cu toţi că lăsăm în urmă o parte din pământul Patriei şi pe fraţii noştri care 
rămâneau în teritoriul cedat, - lăsam în urmă suflet din sufletul nostru, lacrimi din lacrimile 
noastre, dureri din durerea de veacuri a neamului, cu credinţă că pânza ungurului nu va fâlfâi 
acolo decât vremelnic. 

Sub pasul deplasării noastre, către CEICA BIHOR, simţeam cum tresar din morminte 
sutele de mii de martiri mucenici ai Neamului din decursul veacurilor, simţeam mustrarea celor 
800.000 de morţi din războiul cel mare şi mă cutremuram, dar ca ostaşi disciplinaţi ne-am supus 
ordinelor fără murmur şi fără şovăire. 

Vă urez la toţi spor şi succes în carieră,- mulţumire deplină, dimpreună cu întreaga 
familie. 

COLONEL, 
  Constantin Visarion.
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ROMÂNI REFUGIAŢI ÎN ROMÂNIA 
 

de 
Dana HONCIUC-BELDIMAN 

Bucureşti 
 

Pe fondul pierderilor teritoriale majore din vara/toamna anului 1940, a 
deteriorării grave a întregului sistem de relaţii din interiorul societăţii româneşti, ca 
urmare a politicii interne şi externe a regelui Carol al II-lea, în septembrie se instaura în 
România un regim de dualitate politică, măcinat încă de la începutul existenţei lui de 
probleme majore, care vizau nu numai sfera politică, determinate de conflictul 
ireconciliabil dintre generalul Antonescu, spirit legalist şi paternalist, pe de o parte, şi 
revoluţionarii lui Horia Sima, pe de altă parte, cea socială şi, nu în ultimul rând, cea 
economică. 

Problemele de natură economică cu care se confrunta noul regim proveneau din 
urmările cedărilor teritoriale, din dualitatea puterii, deşi ministerele economice erau deţinute 
de către specialişti neîregimentaţi în mişcare, dimpotrivă, oameni din vechile guverne, 
specialişti ai partidelor istorice, din necesitatea adaptării la noua ordine economică europeană, 
impusă de Germania şi, nu în ultimul rând, din lipsa unei legislaţii corespunzătoare noii linii 
politice instaurate la 6 septembrie 1940. Înainte de organizarea legislativă, era necesară 
rezolvarea problemelor stringente ale României toamnei anului 1940. 

România Mare se prăbuşise, pierzând o treime din teritoriu şi din populaţie, 
aproximativ 100.000 km2 şi 7 milioane de locuitori, în marea lor majoritate români1.  

Prin rapturile teritoriale, România a pierdut 38,5% din resursele de aur, 87,6% 
din cele de argint, 64,7% din producţia de cupru, 97,6% din cea de plumb, rezervele de 
zinc. Producţia industrială s-a redus de la 75,5 la 63,6 miliarde lei, cele mai serioase 
pierderi suferindu-le industriile alimentară (34,3%), a pielăriei (25%), a materialelor de 
construcţii (24%), a lemnului şi hârtiei (22,8%). La rândul ei, suprafaţa agricolă s-a redus 
de la 13.874.000 ha, cât era în 1938, la 8.809.000 în septembrie 19402; aproape 7 milioane 
de români rămâneau sub stăpânire străină. Urmarea directă a fost reducerea suprafeţelor 
cultivate cu cereale cu 35,7%, cu plante industriale cu 58,8%, ceea ce a avut serioase 
repercusiuni asupra structurii culturilor agricole în cele 48 de judeţe existente în România 
la sfârşitul anului 19403.  

Primele măsuri care se impunea a fi luate nu erau legate, deci, de o reorganizare a 
structurilor economice de conducere, ci de rezolvarea unor probleme foarte grave a căror 
perpetuare ar fi pus noua conducere a statului în imposibilitatea de a lucra în direcţiile 
mari, solicitate de schimbarea regimului. În ordinea importanţei, acestea impuneau 
rezolvarea problemei sutelor de mii de refugiaţi români din provinciile cedate, 
aprovizionarea curentă a populaţiei, reorientarea direcţiilor de comerţ exterior ale 
României şi, în paralel, desfiinţarea bazelor vechiului regim şi înlocuirea acestora cu noi 
structuri, adaptate cerinţelor interne dar şi războiului. 

                                                 
1 Ioan Scurtu, Istoria Basarabiei. De la începuturi până la 1994, Bucureşti, 1994, p. 279-314; Anton Moraru, Istoria 
Românilor. Basarabia şi Transnistria (1812-1993), Chişinău, 1995, p. 312 şi urm.; Mircea Muşat, Drama României 
Mari, Bucureşti, 1992, passim; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, II2, p. 1190 şi urm.; 
Valeriu Florin Dobrinescu, Bătălia diplomatică pentru Basarabia, 1918-1940, Iaşi, 1991, passim. 
2Pierderile economiei româneşti în urma cedărilor de teritorii. Reduceri generale, teritorii, populaţie, bogăţii, 
Bucureşti, 1940, p. 12. 
3Ibidem, p. 9-10. 
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Doar din partea de nord a Transilvaniei s-au refugiat, la sudul liniei de 
demarcaţie, în mai puţin de două luni, peste 50.000 oameni4. Pe ansamblu, numărul total 
al refugiaţilor din teritoriile pierdute de România în vara anului 1940 se ridica la 
aproximativ 300.000 oameni5. Aceştia proveneau din toate clasele sociale, aparţineau 
celor mai diferite categorii socio-profesionale şi toţi aşteptau rezolvarea situaţiei lor de la 
autorităţi, rezolvarea, în primă instanţă a unui loc de muncă, care putea fi creat mai ales 
prin românizarea întreprinderilor.  

Problemele au început să-şi găsească rezolvarea, treptată şi anevoioasă, odată cu 
înfiinţarea Comisariatelor Generale pentru plasarea refugiaţilor din Basarabia, Bucovina 
de Nord, Transilvania, care au găsit soluţii, cel puţin temporare pentru ajutorarea şi 
plasarea refugiaţilor din provinciile cedate. 

Prin decretul lege din 16 septembrie 1940 se înfiinţa Comisariatul general al 
refugiaţilor din nordul Transilvaniei, pe lângă Ministerul Afacerilor Străine, având în 
atribuţiile sale repartizarea populaţiei refugiate pe teritoriul ţării, rezolvarea problemelor 
economice, sociale, culturale şi juridice ce decurgeau din reaşezarea populaţiei româneşti, 
refugiată din nordul Transilvaniei, integrarea acestei populaţii, funcţie de profesiunea 
fiecărui refugiat. Aceleaşi atribuţiuni le aveau comisariatele generale pentru deplasarea 
populaţiei din Cadrilater şi cel pentru refugiaţii din Basarabia şi Nordul Bucovinei. 

În condiţiile economice precare în care se desfăşura acţiunea complexă a 
factorilor de decizie ai momentului, o soluţie de rezolvare a problemei refugiaţilor români 
din teritoriile cedate putea veni printr-un, de fapt, paleativ: rezolvarea problemei evreieşti! 
În şedinţa Consiliului de Miniştri din 17 octombrie 1940, conducătorul statului se exprima 
foarte clar în această privinţă: „Am expropriat bunurile evreieşti şi nu ştiu la care vom mai 
ajunge – vorbesc pentru străini – şi mi s-a spus că aceste bunuri ar reprezenta o valoare de 
14 miliarde lei. Trebuiesc evaluate aceste bunuri evreieşti. Nu spun că aceasta este 
valoarea exactă. Dar, dacă ar fi exact aşa, dacă bunurile acestea evreieşti reprezintă 14 
miliarde, putem găsi o soluţie cu care să ieşim din încurcătura financiară în care se 
găseşte Statul acesta. Putem să le scoatem la vânzare, la licitaţie şi suma pe care o 
realizăm – noi le dăm lor, evreilor, rente cu 3% - această sumă realizată o vărsăm la un 
fond pe care îl voi crea în Stat, la un fond de venituri. Va fi un fond de reconstrucţie a 
Statului, pe care îl ia Ministerul Finanţelor. Din acest fond se vor face investiţii 
producătoare de venit; nu va fi un fond de consum. Fondul acesta nu va fi întrebuinţat la 
consumul zilnic, la echilibrarea bugetului.  

Acest fond de reconstrucţie al statului va fi întrebuinţat ca să facem din el 
investiţii producătoare de venituri pentru Stat”6.  

Oficiul General de Românizare, într-un raport cu privire la activitatea desfăşurată 
în intervalul noiembrie 1940-martie 1943, dă răspunsul la problemele ridicate încă de la 
începutul guvernării de conducătorul statului român (documentul nr. 3).  

Problema ajutorării populaţiei refugiate a fost atent monitorizată de către 
conducătorul statului, generalul Ion Antonescu, prin rapoarte periodice primite de la 

                                                 
4 Unii cercetători ai perioadei vehiculează cifra de 45.000 (vezi A. Simion, Regimul politic din România în perioada 
septembrie 1940 – ianuarie 1941, Cluj-Napoca, 1976, p. 112); în raportul înaintat de generalul Zwiedenek către 
Conducătorul Staului în noiembrie 1940, numărul refugiaţilor ardeleni este de circa 100.000 oameni, în vreme ce, în 
raportul întocmit de Subsecretariatul de Stat al Colonizării şi Populaţiei Evacuate la 4 decembrie 1940, numărul 
refugiaţilor din Ardealul de Nord este estimat la 62.763 – ANIC, Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 
398/1940, f. 5. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p. 287. 
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comisariatele generale. Aceste documente redau clar şi, de multe ori, plastic, atât situaţia 
refugiaţilor din provinciile vremelnic cedate, cât şi eforturile autorităţilor române pentru 
rezolvarea unei situaţii care greva asupra întregii vieţii economice, sociale şi politice a 
ţării în acel moment (documentele nr. 1,2). 
 

Raport al generalului Zwiedenek cu privire la activitatea Comisariatelor pentru 
refugiaţi până la 25 noiembrie 1940 

 
În continuarea activităţii mele, cu onoare vă aduc la cunoştinţă următoarele: 
Situaţia comisariatelor, care pe ziua de 25 noiembrie 1940 se prezenta cu mare 
aproximaţie, este următoarea: 
1. Basarabenii şi bucovinenii – circa 51.000 funcţionari, 9.000 soldaţi concentraţi, total 
cca 60.000 suflete, din care sunt astăzi neplasaţi cca 2000 în provincie şi 700 în Capitală. 
În acest număr nu sunt cuprinşi cei cca 3000 refugiaţi aflaţi azi în Germania şi acei care 
au trecut graniţa în ultima săptămână. 
2. Ardeleni sunt cca 70.000 * 30.000 funcţionari, în total cca 100.000 suflete. Astăzi se 
mai găsesc neplasaţi maxim 100.000 suflete, majoritatea bătrâni şi femei. 
3. Dobrogenii veniţi în ţară sunt în total cca 117.000 din care intelectuali şi liber 
profesionişti sunt aproape toţi plasaţi. Dacă din cifra totală scădem pe bănăţenii şi 
ardelenii răspândiţi în ţară, rămân de colonizat cca 80.000 suflete, 18.000 familii. Din 
aceştia vor fi plasaţi cca 16.000 familii până la Crăciun, iar restul de cca 2000 familii va 
trebui plasaţi în timpul iernii pe terenurile expropriate de la evrei.  
Deci totalul refugiaţilor aflaţi astăzi în ţară ar fi: 

- cca 70.000 basarabeni şi bucovineni 
- cca 100.000 ardeleni 
- cca 120.000 dobrogeni 

Total 290.000  
Din totalul general de cca 290.000 refugiaţi, cca 1/3 sunt regăţeni şi funcţionari. 

Este foarte interesant de reţinut că la 20.11.1940 obţinând statistica ungară, în ea se 
arată pe ziua de 15.11.1940 numai 1005 „expulsaţi” şi un total de 21.000 români plecaţi 
din proprie iniţiativă din Ardeal, deci sunt de aşteptat dificultăţi serioase. 
1. Numărul precis al refugiaţilor nu va putea fi stabilit decât cu ocazia 
recensământului general al ţării. 

Situaţia refugiaţilor pe regiuni se prezintă pe ziua de 25.11.1940 în modul următor: 
A. Basarabeni şi bucovineni: 
1. Comisarul general şi-a însuşit problema complet acum şi a trecut la realizări într-un 
ritm normal. Venind însă noi refugiaţi, se impune menţinerea Comisariatului mai departe, 
însă cu tendinţa treptată de absorbire a lui către Secretariat. 
2. În Capitală din cele aproape 40 cămine cu refugiaţi basarabeni şi bucovineni, au mai 
rămas numai 3. Bonurile de masă de asemenea scad încontinuu. 
3. Problema plasării refugiaţilor desconcentraţi azi din cadrele armatei, veniţi în ţară cu 
unităţile lor la data cedării teritoriilor, în număr de cca 90.000 soldaţi, este bine stăpânită, 
aşa că la Comisariatul de Capitală şi în provincie nu mai sunt azi neplasaţi decât circa 
27000-3000 refugiaţi. 
4. Pentru soluţionarea problemei îmbrăcămintei soldaţilor refugiaţi desconcentraţi a fost 
făcut un aranjament între Marele Stat Major şi Comisariat şi anume: armata să lase 
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soldaţilor lingeria, o pereche de pantaloni, o pereche bocanci, iar restul să li se dea de 
către Comisariat.  
5. Pentru cei cca 3.000 refugiaţi români aflaţi azi în Germania, venirea şi plasarea lor este 
deja studiată, aşa că şi această problemă va fi repede rezolvată. 
6. Poliţia legionară la acest comisariat a început a lucra foarte rodnic. Rezultatul s-a şi 
arătat imediat, întrucât peste 120 indivizi – 80 excroci şi 40 refugiaţi – care au profitat de 
ajutore pe bază de 3-4 carnete, iar alţii nefiind nici refugiaţi au abuzat încasând diverse 
sume drept ajutoare, sunt pe mâna Parchetului. 
B. Ardeleni 
1. Organizarea excelentă a Comisariatului a ajuns şi aici la un stadiu cu totul mulţumitor. 
Plasările la muncă merg bine şi cu o conducere foarte activă s-a putut ajunge la situaţia 
generală arătată mai sus. 
2. Un mare avantaj este că s-a descongestionat mult Capitala, iar în provincie se lucrează 
bine la imediata plasare a oamenilor, chiar în Ardeal şi Banat, care de altfel se arată ei 
singuri cu mult mai destoinici în a-şi căuta din proprie iniţiativă un plasament, nu ca 
basarabenii şi bucovinenii, care refuză deseori serviciile ce li se dau.  
3. Este de menţionat faptul că începând din ziua de 23 noiembrie 1940, numărul de 
români veniţi din teritoriu cedat este mai mic decât numărul ungurilor ce se repatriază în 
Ungaria, lucru ce fără îndoială este o primă urmare a extinderii politicii noastre externe şi 
un mare efect la convorbirilor Excelenţei Voastre de la Roma. 
4. Ideea de a trece treptat întregul aparat al Comisariatelor la Subsecretariatul de Stat al 
Evacuărilor şi Colonizării am discutat-o cu dl ministru Corneliu Georgescu şi a rămas ca 
D-sa s-o aplice după Anul Nou. 
5. Motivul pentru care s-a părăsit ideea de a trece Comisariatul basarabenilor şi 
bucovinenilor la „Ajutorul Legionar”, al cărui ajutor de întreţinere imediată şi plasare a 
refugiaţilor este mai presus de orice laudă – este din cauza cutremurului intervenit între 
timp, care pune pentru moment în imposibilitate „Ajutorul Legionar” să-şi mai adauge la 
greaua sarcină ce o are cu ajutorarea sinistraţilor şi alte îndatoriri. 
În cel mai scurt timp, coordonarea activităţii comisariatelor cu Ministerul Muncii, în urma 
legii de românizare a întreprinderilor, va începe să fie rodnică. Comisariatul general al 
basarabenilor şi bucovinenilor a fost trecut persona cu un mic stat major la Ministerul 
Muncii, unde s-au luat directive pentru trecerea la acţiune.  
C. Dobrogenii 
1. În urma deplasărilor mele, făcute în două rânduri, am obţinut o colaborare bunişoară cu 
comisia româno-bulgară, româno-germană şi comisariatul dobrogean. 
La fel am aranjat şi nemulţumirile ce s-au ivit la un moment dat din supra zel, între poliţia 
legionară şi comisariatul româno-bulgar. 
2. Astăzi avem evacuaţi 36.000 bulgari şi 12 centre germane din 20. Prima cauză a 
încetinelii evacuării bulgarilor este randamentul – desigur mic – al CF. Sper însă ca până 
la 10 decembrie a.c. evacuarea bulgarilor să fie tranşată. 
De asemenea, până în prezent nu este încă clarificată situaţia celor cca 6000 bulgari , 
constataţi ca atare, şi pe care bulgarii refuză încă a-i prelua, ca urmare a promisiuni 
personale din Craiova. Dl. general Potopeanu, foarte dibaci, speră să ajungă şi în această 
chestiune la un rezultat bun.  
3. Pentru repatrierea coloniştilor români din judeţul Ialomiţa au sosit şi 20 autobuze, faţă 
de cele două trenuri pe zi. Deşi se lucrează cu toată insistenţa, faţă însă de planul iniţial, 
unde trebuia să funcţioneze 10 trenuri pe zi, operaţiunea este în întârziere.  
4. Planul de repatriere întocmit de dl. Ciumetti, cu o parţialitate prea evidentă în favoarea 
macedonenilor, care ocupă cele mai bune comune germane cu tot avutul, s-a relucrat în 
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parte de noul comisar al dobrogenilor, însă aşezarea macedonenilor, fiind deja efectuate a 
mai lăsat urme, motivate de nemulţumiri pronunţate.  
Având în vedere motivele politice, cât şi greutăţile tehnice pentru o nouă evacuare şi 
reaşezare, nu am mai insistat pentru o nouă schimbare.  
5. Am insistat şi obţinut ca cel puţin refugiaţii sosiţi să fie puşi imediat la lucrarea 
pământului, care deşi se face cu mijloace insuficiente, totuşi în judeţele Constanţa şi 
Tulcea de la 22.000 hectare lucrate la 1 noiembrie a.c., s-a ajuns la un total de 46.000 ha 
pământ arat şi în mare parte însămânţat, ceea ce reprezintă un mare neajuns, cauzat de 
prea târzia evacuare a bulgarilor care nu lucrau nimic şi a germanilor care lucrau foarte 
puţin. Un ajutor din partea Ministerului Agriculturii în tractoare, nu am putut obţine ele 
fiind puse la lucru în altă parte, trebuie să recunosc ca s-ar fi produs o prea mare pierdere 
de timp cu transportul postului lor de la locul unde lucrau şi aducerea unui aport 
incomparabil mai mare, în locurile unde ar fi trebuit să lucreze cu un rezultat bun. 
 6. Imposibilitatea, pentru moment, a plasării coloniştilor dobrogeni refugiaţi în judeţele 
Ilfov şi Vlaşca, în total cca 1700 familii, din cauza lipsei de locuri, este un fapt foarte 
grav, căci terenurile din Bucovina se rezervă încă pentru basarabeni. O iernare aici va fi 
foarte greu evitabilă. Plasarea urmează să fie efectuată imediat ce exproprierea terenurilor 
evreieşti va fi definitivată, atât în Moldova, cât şi în Ardeal. Domnul ministru secretar de 
stat Corneliu Georgescu şi-a însuşit complet urgentarea sugestiilor date de subsemnatul, 
urmând să pună în practică în limita posibilităţilor. 
7. Cererea coloniştilor „uniţi” de a fi aşezaţi în comunele ce au fost ocupate de germani şi 
unde există biserici catolice este pe cale să fie rezolvată favorabil de către subsecretariatul 
de stat şi autorităţile bisericeşti. Am obţinut de la Biserica Catolică să renunţa la ½ din 
ele, aşa că ei astăzi nu mai au decât trei comune cu biserici catolice.  
III. 
Propuneri noi nu am de făcut pentru a nu încetini şi mai mult rezolvarea operaţiunilor în 
curs. Organizarea respectivă, pe planul acţiunii, trebuie aplicată astăzi cu greşelile 
corectate, greşeli de altfel provenite nu din neglijenţă, ci din voinţa sau toleranţa 
Subsecretariatului Evacuării. 
Consider satisfăcător evoluţia rezolvării refugiaţilor basarabeni şi bucovineni şi mai ales a 
ardelenilor şi dacă prin acţiunea supraomenoasă a Excelenţei Voastre se ca schimba în 
bine prin convenţia cu ungurii, problema acestor refugiaţi îşi va găsi desigur rezolvarea ei 
definitivă până la primăvară. 
 
ANIC, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 282/1940, f. 24-26. 
 
Situaţie numerică cu privire la ajutorarea refugiaţilor, întocmită de Subsecretariatul de 

Stat al Colonizării şi Populaţiei Evacuate la 4 decembrie 1940 
 
Capitolul I 
Numărul refugiaţilor 

Refugiaţi din Ardealul de Nord 62.763 
Refugiaţi din Basarabia şi Bucovina 51.738 
Refugiaţi din Cadrilater 106.000 
Total 220.501 

Din acest număr plasaţi între 16 septembrie – 16 noiembrie 1940 
a) Învăţători – 8.539 
b) Preoţi – 726  
c) Alţi funcţionari – 25.169 
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Total – 34.434 – plasaţi 32.231 
d) Avocaţi – 589 – plasaţi 457 (în contencioase şi în provincie, unde Subsecretariatul de 
Stat le-a dat un fond de rezistenţă de câte 20-40.000) 
e) Muncitori – 6.200 – plasaţi 6.200 
f) Studenţi . 2.200 – plasaţi în cămine 1.500 
g) Elevi – 11.771 – plasaţi în internate cu scutire de taxe, vor fi ajutaţi din fondurile 
blocate ale Comisiilor şcolare evacuate 
h) Agricultori – plasaţi până acum 80.000. Restul agricultorilor vor fi plasaţi pe bunurile 
expropriate de la evrei şi provenite de la populaţia germană repatriată. 
Capitolul II 
Bunuri destinate împroprietăririi refugiaţilor 
 

Provenite de la bulgari care s-au repatriat 90.000 ha 
Provenite de la germani care s-au repatriat 39.376 
Terenuri arabile expropriate de la evrei 28.805 ha 
Proprietatea Ministerul Armatei de la Ferma Jegălia şi 
altele destinate acestui scop 

5.000 ha 

Fabrici agricole de spirtoase 4 
Mori comerciale 49 
Mori ţărăneşti cu valţuri 82 
Mori ţărăneşti cu pietre 96 

În afară de bunurile de mai sus s-au mai expropriat de la evrei 20.000 ha păduri, care vor 
fi predate spre administrare C.A.P.S.U.L-ului. 
Capitolul III 
Ajutorarea cu bani 
Comisariatul pentru Transilvania a distribuit între 16 septembrie – 16 noiembrie 1940: 

Îmbrăcăminte 1.186.646 
Alimente 2.341.106 
Ajutoare în bani 6.695.253 
Ajutoare distribuite prin prefecturi 3.500.000 
Total 13.723.005 

 
Comisariatul pentru Basarabia şi Bucovina: 

Plata cantinelor din Capitală 582.439 
Ajutoare băneşti 19.152.039 
Ajutoare distribuite în provincie 756.329 
Total 20.490.807 

 
Comisariatul pentru Dobrogea: 

Avansuri achitate asupra despăgubirilor 
cuvenite refugiaţilor 

16.000.000 

Cereale şi furaje cumpărate pentru refugiaţi 500.000 
Ajutoare distribuite în numerar 4.000.000 
Total 20.500.000 
Total general pentru cele trei comisariate 54.???? 
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Capitolul IV 

Îmbrăcăminte: s-au distribuit haine şi lenjerie în mod gratuit la 9.000 persoane. Pentru 
procurarea hainelor, Crucea Roşie din Bucureşti, care a confecţionat 7.500 costume a 
contribuit cu 12.500.000, iar Cercul Basarabenilor din colectă, cu 2.500.000. 
Capitolul V 
Cantine: Comisariatul pentru Ardeal a înfiinţat şi condus în Bucureşti o cantină pe care a 
preluat-o „Ajutorul Legionar”. La această cantină, cât şi la restaurant, Comisariatul a 
distribuit 81.514 porţii hrană. 
Comisariatul pentru Basarabia a întreţinut în Bucureşti 16 cantine. Numărul lor a fost 
redus în ultimul timp la patru, din cauza plasării refugiaţilor la muncă. 
Ministru Subsecretar de Stat la Colonizării şi Populaţiei Evacuate 
Corneliu Georgescu 
ANIC, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 398/1940, f. 5 
 
Raport de activitate al Oficiului General de Românizare pentru perioada 16 noiembrie 

1940 – 1 martie 1943 
 
Oficiul General de Românizare a identificat prin controale directe numărul salariaţilor 
evrei, găsind: 
 

La 16 noiembrie 1940 8.126 firme 
La 1 martie 1943 4.301 firme 

 
Situaţia salariaţilor din industriile cu evrei, la data de 16 noiembrie 1940 a fost: 
 
 
 
 
Din care: 
 

 În Capitală În provincie 
Salariaţi creştini 117.262 93.210 
Salariaţi evrei 17.906 10.319 
Total 135.168 103.529 

 
Aceşti salariaţi declaraţi reprezintă pe categorii: 
Situaţia salariaţilor la data de 1 martie 1943: 
 

Salariaţi creştini 214.016 97.50% 
Salariaţi evrei 6.506 2.50% 
Total 220.522 100% 

Funcţionari creştini 38.947 16.63% 
Muncitori creştini 171.525 71.44% 
Funcţionari evrei 21.394 8.96% 
Muncitori evrei 6.831 2.97% 
Total 238.697 100% 

Salariaţi creştini 210.472 88.17% 
Salariaţi evrei 28.225 11.83% 
Total  238.697 100% 
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Din care: 
 

  În provincie 
Salariaţi creştini 142.708 71.308 
Salariaţi evrei 3.018 3.488 
Total 145.726 74.796 

 
Repartizaţi pe categorii pe întreaga ţară: 
 

Funcţionari creştini 46.535 21.15% 
Muncitori creştini 67.381 75.91% 
Funcţionari evrei 5.199 2.35% 
Muncitori evrei 1.307 0.19% 
Total 220.522 100% 

 
Realizări până la 1 martie 1943 
Românizarea personalului s-a realizat complet la 3.825 firme. A mai rămas un procent de 
52.40% firme cu personal neromânesc, ceea ce reprezintă un număr de 4.301 faţă de 
8.126 cât era la 16 noiembrie 1940. 
Dislocarea unui număr de 21.719 salariaţi evrei, micşorându-se procentul salariaţilor de la 
11.83% cât era pe întreaga ţară la 16 noiembrie 1940 la procentul de 2.5%. 
Repartizaţi pe categorii erau: 
 

Salariaţi evrei concediaţi 16.195 
Muncitori evrei concediaţi 5.524 
Total 21.719 

 
Din care: 
 

În Capitală 14.888 salariaţi evrei 
concediaţi 

În provincie 6.831 salariaţi evrei concediaţi 
 
Oficiul General de Românizare a plasat în întreprinderile particulare următorul personal 
românesc: 
 

Plasări în provincie Anul 1941 3.462 
 Anul 1942 1.522 
Plasări în Capitală Anul 1941 8.603 
 Anul 1942 7.522 
Total 21.114  

 
Din numărul de 21.114 plasări au fost plasaţi 11.011 refugiaţi ardeleni, repartizaţi astfel: 
 

Funcţionari 2.915 
Muncitori calificaţi 1.715 
Muncitori necalificaţi 6.381 
Total 11.011 
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La aceste plasări s-au luat în considerare de preferinţă cererile celor reînapoiaţi de pe 
front. 
Bucureşti, 28 februarie 1943 
Preşedintele Oficiul General de Românizare 
Gh. Cronţ 

ANIC, fond PCM-Cabinetul Militar al Conducătorului Statului, dosar 3/1940, f. 60-61
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PIERDERILE ECONOMICE GLOBALE DIN TRANSILVANIA DE SUS, 
 SUB OCUPAŢIA UNGARIEI (5 septembrie 1940 – 25 octombrie 1944) 

 
de 

Prof. Vasile T. CIUBĂNCAN 
Cluj-Napoca 

 
 Pierderile economice globale din avuţia naţională a României în Transilvania de 
Sus s-au produs în două intervale de timp parţial distincte. 
 1. Pierderile economice cauzate României prin Dictatul imperialist german-italian 
de la Viena din 30 august 1940, care ne-au răpit un teritoriu naţional în suprafaţă de 
43.492 km² şi l-au atribuit Ungariei1. Totodată, i-au impus României să-l părăsească în 14 
zile de la data hotărârii, iar bunurile economice şi financiare de orice fel aflate pe acel 
teritoriu la data respectivă, să fie predate în bună stare Ungariei. 
 În ce ne priveşte, am făcut cercetări îndelungate despre bunurile materiale şi 
valorice din teritoriul ocupat apoi de Ungaria şi am ajuns în final la următoarele rezultate: 
pierderile economice s-au cifrat la valoarea de 409.047.317.352 lei2 echivalentul a 
3.018.355.877 dolari U.S.A., la Bursa din Londra la cumpărare, la paritatea 135,52 lei – 
1$3). 
 Valoarea pierderilor înregistrate au fost mai mari de 1,77% decât venitul naţional 
al României din anul 1938, în valoare de 262.800000 lei4, sau egale cu 29% din Avuţia 
naţională a României din anul 1939, în valoare de 1.391,5 miliarde lei5. Totodată, au fost 
mai mari de 12,55 ori decât bugetul României din anul financiar 1939-1940, în valoare de 
32.288.000.000 lei6. Datele finale le-am publicat într-o lucrare distinctă în anul 2005. 
 Comparate pierderile din Transilvania de Sus, le mai putem raporta la totalul 
pierderilor economice suferite de România, prin pierderea teritoriilor din Basarabia, 
Bucovina de Sus şi prin restituirea către Bulgaria a Cadrilaterului dobrogean. Am cercetat 
şi aceste grupuri de pierderi şi le-am publicat într-o altă lucrare distinctă, în anul 20057. 
Redăm în continuare, cumulate pierderile globale suferite de România din cele 4 provincii 
afectate în anul 1940 prin pierderi teritoriale.  
 

TABLOU CENTRALIZATOR   
 

Provincia                          Lei                                  USD                       % 
        I. Basarabia                   203.21.032.567            1.500.044.518  30,7 
       II. Bucovina de Sus       24.615.664.278      181.638.608    3,7 
      III. Cadrilater  29.351.170.106       216.597.448    4,4 
         Total I, II, III  7        257.237.816.951          1.898.280.574  38,8 
       IV. Transilvania           409.047.317.352          3.018.253.877  61,2   de Sus8 
     TOTAL GENERAL     /666.285.134.303         4.916.507.780  100 
                                                 
1 Magyar Statizstikay Szemble, szam, 8-9, 1940 (Cronică Statistică maghiară, nr. 8-9/ 1940, p. 662, Budapest, 1940) 
2 Vasile T. Ciubăncan,  Pierderile economice din Transilvania de Sus – la 30 august 1940, p. 39, Cluj-Napoca, 2005 
3 Ziarul Universul nr. 240 din 1 septembrie 1940 
4 Vasile T. Ciubăncan, op. cit., p. 39 
5 N. Georgescu-Roegen, Avuţia Naţională, în Enciclopedia României, vol. IV/ 1943, p. 967 – 972 
6 Mitiţă Georgescu, Venitul Naţional, în Enciclopedia României, vol. III; p. 941-966, Bucureşti 
7 Vasile T. Ciubăncan, Pierderile economice şi de populaţie din Basarabia – Bucovina de Sus – Cadrilater – 28 iunie 1940 – p. 
28, Cluj-Napoca, 2005 
8 România 1940-1945 - Pierderile economice, în Act. P. Nr. XXVII, 2005, p. 374, Zalău 
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 În acest tablou general reţinem în primul rând comparaţia aceea că, pierderile 
economice din Transilvania de Sus au reprezentat 61,2%  pondere din valoarea totală a 
pierderilor, suferite de România în anul 1940, prin cesiunile teritoriale ce i-au fost impuse. 
 A doua constatare este că România a pierdut în intervalul lunilor iunie-septembrie 
1940 47,6%  din avuţia ei naţională, şi 54,7%  din venitul naţional a ţării. Luate în total 
pierderile au fost mai mari de 20,5 ori decât bugetul României din anul financiar 1939-
1940. 
 2. În continuare, revenim asupra noilor pierderi economice din Transilvania de Sus, 
cauzate de ocupaţia Ungariei în intervalul 5 septembrie 1940 – 25 octombrie 1944, când 
teritoriul a fost eliberat . 
 Pornind de le rezultatele evaluate a pierderilor din anul 1940, precum şi a unei 
experienţe de cercetare şi evaluare în cea de-a doua perioadă, am continuat investigaţiile, 
dar pe un teren necunoscut şi necercetat de istoriografia noastră, şi anume politica 
guvernului Ungariei transpusă în teritoriul ocupat în plan economic şi social, iar 
rezultatele obţinute le-am dat un dublu sens. 1. în beneficiu exclusiv al Ungariei prin 
exploatarea forţată a economiei teritoriului ocupat, precum şi prin fiscalitate exagerată şi 
alte multiple obligaţii de această natură impuse populaţiei rămasă sub ocupaţie. 2. Pierderi 
din avuţia naţională a României care a fost proprietara de drept al acestor bunuri şi valori 
dobândite de Ungaria.  
 Rezultatele cercetărilor şi a evaluărilor acestor categorii de pierderi înregistrate în 
domeniile principale economice şi sociale, în esenţă le-am încheiat în funcţie de datele 
statistice oficiale maghiare din domeniile cuprinse în cercetările noastre, şi din alte puţine 
surse şi informaţii documentare, din afara celor oferite de instituţiile maghiare de profil. 
Redăm rezultatele acestor cercetări, chiar dacă nu am putut realiza o evaluare generală, 
din lipsa documentelor necesare.  
 Totalul general al pierderilor din perioada 5 septembrie 1940 – 25 octombrie 
1944 le-am evaluat la valoarea de 591.403.981.796 lei = 2.792.742.717  USD, la 
paritatea 140 lei  1 USD din anul 1938.  
 Cumulate cu pierderile din anul 1940, pe care le-am reprodus, rezultă în total 
următoarele pierderi: 591.403.981.796 + 466.285.134.303 lei = 1.057.689.126.099 lei, iar 
în dolari : 2.792.742.717 + 4.916.507.780, total 7.708.650.497 USD.  
 3. Eforturile materiale şi financiare ale României pentru susţinerea frontului de 
vest, de la 23 august 1944 – 9 mai 1945, pentru eliberarea teritoriului naţional ocupat de 
Ungaria în anul 1940 şi  alte multiple sacrificii materiale şi financiare impuse de 
evenimentele care s-au succedat atunci, s-au ridicat la 1.222.910.390.306 = 8.785.073.788 
USD, la paritatea leu/ dolar  140 lei  1$ - în anul 1938.    
Totalul general al celor trei grupe de pierderi economice cumulate s-au ridicat la :  
2.280.599.456.405 lei = 16.497.324.285 USD.   
 Valoarea pierderilor totale au fost mai mari cu 1.639 miliarde lei comparativ cu 
avuţia naţională a României din anul 1939 de 1391,5 miliarde. Totodată, au fost mai mari 
de 8,7  ori decât venitul naţional al României de 262 miliarde lei în anul 1938.  
 Acestea au fost consecinţele globale ale pierderilor economice din avuţia naţională 
a României, cauzate de Dictatul de la Viena din 30 august 1940 şi ocupaţia Ungariei a 
Transilvaniei de Sus, timp de 4 ani şi 20 de zile.  
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SUMMARY  
 

 The author has researched and analyzed the economic losses suffered by Romania on the 
Upper Transylvanian territory during its annexation to Hungary by the decision of the Dictate of 
Vienna of August 30, 1940, and then those suffered during the occupation period between 
September 5, 1940 and October 25, 1944. 
 In the end, the author the expenses made by Romania in support of the Western front from 
August 23, 1944 to May 9, 1945, and their effects on the national economy. 
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CONSILIUL DE COLABORARE BIHOR.  
PROBLEME ECONOMICE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1941 

 
de 

drd. Alin SPÂNU 
Centrul de Studii Euro-Atlantice, Bucureşti 

 
 Anul 1940 este considerat, pe bună dreptate, drept cel mai dramatic din istoria 
României Mari, prin pierderile teritoriale care au însumat circa 1/3 din spaţiul naţional. Pe 
fondul nemulţumirilor existente în toată societatea, regele Carol II, cel care în februarie 
1938 şi-a impus dominaţia asupra scenei politice, a fost obligat să cheme la guvernare (4 
septembrie 1940) unul din oamenii care l-au înfruntat şi pe care l-a trimis într-un 
domiciliu obligatoriu la mănăstirea Bistriţa, – generalul Ion Antonescu. La două zile de la 
numirea generalului ca prim ministru, din cauza frământărilor sociale care au continuat şi 
a manifestărilor violente ale membrilor mişcării legionare, acesta a cerut regelui să abdice 
în favoarea fiului său Mihai, fapt petrecut la 6 septembrie 1940.  

În această perioadă, prin pierderea unor importante centre industriale, 
administrative şi de materii prime, concomitent cu un masiv număr de refugiaţi din 
regiunile cedate, România a început să se confrunte cu probleme de ordin economic şi 
social. În urma Dictatului de la Viena (30 august 1940), prin care 48.000 km2 din nord-
estul Transilvaniei au fost cedaţi către Ungaria, românii din acest teritoriu au dobândit, 
automat, naţionalitatea maghiară, dar aveau dreptul, în termen de şase luni, să opteze 
pentru cetăţenia română, urmând a părăsi teritoriul ungar în maxim un an. În perioada 
septembrie 1940 – martie 1944, din România au plecat în Ungaria 104.743 de maghiari, în 
timp ce, în aceeaşi perioadă, 221.607 români din nord-estul Transilvaniei au optat să 
revină în graniţele naţionale. Până la 1 ianuarie 1943, Comisariatul General al 
Refugiaţilor, instituţie creată pentru a se ocupa de românii refugiaţi din teritoriile ocupate, 
a înregistrat un număr de 195.329 persoane venite din Transilvania cedată, dintre care 
32.897 români au venit din judeţul Bihor. Din raţiuni politice, autorităţile de la Bucureşti 
au decis ca refugiaţii ardeleni să se aşeze în zonele limitrofe frontierei, în scopul utilizării 
acestora ca factor de presiune asupra Budapestei şi în perspectiva redobândirii 
Transilvaniei de nord-est. Organele de siguranţă naţională – Poliţia, Jandarmeria, 
Serviciul Special de Informaţii, Secţia a II-a din Marele Stat Major – au colaborat cu 
autorităţile administrative în scopul cunoaşterii şi rezolvării unor probleme apărute la 
nivel local care, rămase nesoluţionate, puteau degenera în nemulţumiri făţişe şi 
perturbarea ordinii publice. Consiliul de Colaborare, structură înfiinţată în anul 19311, s-a 
preocupat în fiecare judeţ de menţinerea unei stări de spirit favorabile şi ajutorarea celor 
aflaţi în dificultăţi economice, fie cetăţeni autohtoni, fie refugiaţi din teritoriul cedat. 

Consiliul de Colaborare Bihor s-a confruntat, în primul rând, cu problema 
transferului la Beiuş, noua capitală judeţeană, în urma cedării municipiului Oradea către 
Ungaria, prin Dictatul de la Viena. La începutul anului 1941 au apărut primele semne ale 
problemelor economice. Dovada cea mai bună în acest sens o reprezintă cele două şedinţe 
ale Consiliului de Colaborare Bihor, desfăşurate la 20 şi 28 martie 1941, în care au fost 

                                                 
1 Pentru mai multe detalii despre înfiinţarea şi atribuţiile acestei instituţii administrative locale a se consulta Alin 
Spânu, Consiliul de Colaborare – structură eficientă de menţinere a ordinii publice şi siguranţei naţionale, în revista 
Cetatea Bihariei, seria a II-a, 2005, nr. 1 (3), p. 112-116. 
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dezbătute doar cauzele şi efectele penuriei de alimente, bunuri şi materii prime asupra 
populaţiei. Şedinţa din 28 martie 1941 a avut doar un singur punct pe ordinea de zi şi 
acela s-a referit la problemele aprovizionării populaţiei cu articole de primă necesitate. Un 
număr de nouă persoane a participat la prima reuniune, zece la cea de-a doua, dar numai 
cinci au fost prezente la ambele: colonel Dumitru Popovici, prefectul judeţului, 
locotenent-colonel Gheorghe Bucşa, comandantul Legiunii de Jandarmi Bihor, dr. 
Alexandru Banciu, procuror pe lângă Parchetul Tribunalului Bihor, sublocotenent 
Constantin Târnoveanu, delegatul Marelui Stat Major cu aprovizionarea pe lângă 
Prefectură şi Gheorghe Popa, funcţionar, în calitate de secretar. La 20 martie 1941 au mai 
luat parte la şedinţă locotenent-colonel Ioan Enătescu, comandantul Pieţii, Liviu Herlea, 
şeful Poliţiei Beiuş, dr. Aurel Andru, subprefectul judeţului şi Silviu Borlan, şef birou 
aprovizionare din Prefectură, în timp ce la 28 martie 1941 prezenţa a fost completată cu 
dr. Petre Popovici, preşedintele Federalei „Bihorul” din Beiuş, dr. Zeno Dumitreanu, 
medicul primar al judeţului, ing. Alexandru Georgescu, directorul Camerei Agricole a 
judeţului, Ioan Mureşan, primarul oraşului Beiuş şi Emil Grecu, şef birou aprovizionare 
din Prefectură. 

Primul Consiliu de Colaborare din 1941 a luat în discuţie dispariţia monetei 
metalice din circulaţie. Lipsa acesteia de pe piaţă s-a datorat unor factori obiectivi şi 
subiectivi, cum ar fi: ordinul Ministerului de Finanţe către Administraţia Financiară Bihor 
de a aduna 3.000.000 lei „numai în monetă metalică”2 pentru retragerea de pe piaţă, 
dezorientarea populaţiei din mediul rural, care a reţinut monetele, mai ales cea de 250 lei, 
deoarece a considerat că „are o valoare intrinsecă mai mare decât valoarea reală a 
bancnotelor de hârtie”3 şi contrabanda cu teritoriul cedat Ungariei, întrucât moneta „era 
chiar preferată şi cumpărată pe un preţ mai ridicat decât valoarea ei reală”4, din cauza 
puterii şi valorii de circulaţie. 

În scopul rezolvării acestei probleme, Consiliul de Colaborare a decis ca populaţia 
să fie „încunoştinţată şi lămurită asupra scopului real”5, acela de unificare a bancnotelor 
de hârtie şi înlăturarea posibilităţilor de falsificare. Totodată, locuitorii satelor trebuiau 
anunţaţi – „prin batere de tobă”6 – că este interzis a stoca moneta peste un anumit plafon, 
iar cei găsiţi, la percheziţii, cu sume foarte mari, vor fi trimişi în judecată şi banii vor fi 
confiscaţi. Datorită acestei probleme, a stocării monetelor, a apărut o alta, şi anume 
deprecierea leului. La bază a stat zvonul privind o eventuală inflaţie, iar populaţia a 
declanşat o cursă de investire a banilor în diverse bunuri. Ţăranii au ales să-şi plaseze 
banii în achiziţionarea de animale (boi, vaci, cai, porci, etc.), în timp ce orăşenii şi 
intelectualii au investit în articole, mărfuri şi bunuri de consum îndelungat. 

Declanşarea recensământului, la începutul anului 1941, a produs o oarecare 
neîncredere printre cetăţeni, care nu deschideau sau nu declarau adevărul în faţa 
persoanelor însărcinate cu aceasta. Scopul acestui demers era cunoaşterea exactă a 
potenţialului uman, economic şi militar, mai ales în urma pierderilor teritoriale şi umane 
din anul precedent. Şi în acest caz, membrii Consiliului au hotărât să mediatizeze perioada 
şi scopurile acestei acţiuni demografice şi statistice. 

                                                 
2 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita: ANIC), fond Ministerul de Interne (în continuare se 
va cita: MI), dos.215/1941, f. 9. 
3 Ibidem, f. 9 
4 Ibidem. 
5 Ibidem, f. 10 
6 Ibidem 
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Un alt punct pe ordinea de zi a fost „înlăturarea piedicilor”7 la cumpărarea şi 
expedierea vitelor din judeţ către Bucureşti, pentru aprovizionarea populaţiei. Ministerul 
Afacerilor Interne a ordonat ca preţul cărnii şi a derivatelor să nu se mărească şi să 
rămână la cel aflat în vigoare din 1 martie 1941, însă acest lucru era aproape imposibil. 
Măcelarii din Bihor nu puteau vinde carnea la preţul stabilit, „mult inferior faţă de 
preţurile din alte localităţi”8 şi, mai ales, faţă de tariful ridicat de achiziţie al porcilor şi 
vitelor. Acestea însă, erau cumpărate cu preţuri mari de angrosişti şi destinate 
aprovizionării Capitalei, dar procesatorii locali nu puteau plăti asemenea sume, „deoarece 
ar însemna să lucreze cu pierderi”9. Consiliul a avizat trimiterea unei propuneri către 
Ministerul Afacerilor Interne în care să se adopte măsuri pentru „a nivela preţul cărnii, a 
derivatelor din carne şi al unturii”10 între Bucureşti şi restul oraşelor din ţară. Indirect, 
preţurile la animale au afectat şi costul celorlalte produce de strictă necesitate. Zahărul se 
găsea „anevoios”11, preţul porumbului era „peste preţul oficial”12, talpa şi pielea erau 
„lipsă”13 şi doar sarea şi petrolul se aflau în „cantităţi suficiente”14. 

Ultima problemă abordată la şedinţa consiliului de Colaborare din 20 martie 1941 a 
fost cea a presei scrise, în care a fost permisă apariţia ziarelor care „fac o critică justă”15, a 
celor de limbă germană şi broşurile anticomuniste. În plus, organul de presă oficial al 
minorităţii maghiare din România, „Deli Hirlap”, tipărit la Timişoara, a fost pus sub 
observaţia organelor de siguranţă, „pentru a nu se strecura, eventual printre rânduri, 
anumite informaţii, pe un limbaj special al acelui ziar”16. 

Peste numai 8 zile, la 28 martie 1941, Consiliul de Colaborare Bihor a fost reunit 
din nou, de data aceasta doar pentru a analiza situaţia aprovizionării din judeţ, extrem de 
critică. Cota de zahăr trimisă pentru populaţia judeţului s-a dovedit „insuficientă”17 şi 
lipsa acestuia de pe piaţă a produs „o vie îngrijorare”18. Analiza specialiştilor a dovedit că, 
deşi plata s-a efectuat anticipat, fabrica de zahăr nu a onorat comenzile în timp util. 
Porumbul – „articol extrem de important”19 – trebuia livrat de judeţul Arad dar, „cu toate 
intervenţiile şi stăruinţele ce se fac în mod repetat”20, rezultatul a fost negativ. Până la 
noua recoltă, necesarul de porumb a fost stabilit la 1200 vagoane, lipsa acestuia fiind „tot 
mai accentuat simţită”21, însă Prefectura Judeţului Arad a motivat că cerealele nu mai pot 
fi expediate, deoarece sunt folosite la îngrăşarea porcilor. 

Din cele 10.000 kilograme de ulei comestibil necesar în fiecare lună, în martie 
1941 au fost primite numai 300 kilograme, deşi au fost achitaţi 600.000 lei, suma pentru 
întreaga cantitate. Decizia Consiliului a fost ca Federala „Bihorul” să transforme 
seminţele de floarea soarelui, colectate pentru însămânţările de primăvară, în ulei 
comestibil pentru aprovizionarea populaţiei.  

                                                 
7 Ibidem, f. 11 
8 Ibidem 
9 Ibidem 
10 Ibidem 
11 Ibidem, f. 13 
12 Ibidem 
13 Ibidem 
14 Ibidem 
15 Ibidem, f. 15 
16 Ibidem 
17 Ibidem, f. 4 
18 Ibidem 
19 Ibidem 
20 Ibidem 
21 Ibidem 
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Creşterea preţului de achiziţie la porci şi vite pe piaţa bihoreană – „în tendinţă 
zilnică de urcare”22 – a condus la lipsa acestui produselor din carne şi a grăsimilor din 
comerţ.  

De trei luni de zile populaţia nu a mai găsit la desfacere talpă şi piele şi, în pofida 
unui raport înaintat la Ministerul Coordonării şi Statul Major Economic, situaţia nu s-a 
îmbunătăţit. „O lipsă totală”23 s-a constatat şi la făină, stare agravată de apropierea 
sărbătorilor de Paşte. Pentru remedierea situaţiei s-a cerut „în mod stăruitor”24 trimiterea a 
trei vagoane de făină albă şi două vagoane de făină integrală din judeţul Arad. Pentru 
însămânţările de primăvară, aflate în atenţia Camerei Agricole, trebuiau completate 
stocurile cu diverse cantităţi de orz şi arpagic, aflate în deficit. 

În final, decizia Consiliului a fost ca, pentru aprovizionarea populaţiei „la timp şi 
în cantităţi absolut necesare”25, Federala „Bihorul” să ceară ministerului de resort 
deblocarea sumei de 6.000.000 lei, cu care a fost debitată, pentru derularea operaţiunilor 
necesare achiziţionării de produse deficitare în zonă. 

Problemele Consiliului de Colaborare Bihor nu erau diferite de cele ale altor 
judeţe, însă specificul zonei, din punct de vedere social şi al reliefului, precum şi marele 
număr de refugiaţi au acutizat aceste deficienţe, în primul rând economice. La rândul său, 
prefectul, ca autoritate locală supremă, a luat măsurile cele mai potrivite pentru a 
identifica şi rezolva lipsurile constatate. Prin convocarea reprezentanţilor instituţiilor cu 
atribuţii economice prefectul, colonelul Dumitru Popovici, şi-a atras o atenţionare din 
partea Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Administraţiei de Stat care, la 8 aprilie 
1941, l-a informat că în alcătuirea Consiliului de Colaborare „nu intră decât următoarele 
persoane: prefectul judeţului ca preşedinte, comandantul garnizoanei sau delegatul său, 
procurorul, subprefectul judeţului ca organ de continuitate al lucrărilor, comandantul 
Legiunii de Jandarmi, şeful Poliţiei şi comandantul Batalionului de Grăniceri”26. 
Totodată, în cadrul acestor şedinţe „nu se discută decât chestiuni în legătură cu ordinea şi 
siguranţa statului”27, după cum a menţionat colonel Nicolae Pătruţoiu, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Interne şi semnatarul telegramei către prefectul judeţului Bihor. În 
pofida criticilor, trebuie apreciată grija pe care autorităţile locale – administrative, 
economice, eclesiastice, de ordine publică şi siguranţă naţională ş.a. – au depus-o în 
rezolvarea problemelor economice şi, în primul rând, în aprovizionarea populaţiei cu 
produse de strictă necesitate.  

 
THE ACTIVITY OF BIHOR COLLABORATION COUNCIL AT 

BEGINNING OF 1941 
- abstract - 

 
 This study presents the most important social and economical problems (aspects) 
regarding Bihor region and their solving solutions found by local authorities.  

 There are presented the realities at the western border of Romania, in the first months of 
1941.

                                                 
22 Ibidem, f. 5 
23 Ibidem 
24 Ibidem 
25 Ibidem 
26 Ibidem, f. 16 
27 Ibidem 
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UN DOCUMENT DIN ARHIVELE MILITARE ROMÂNE PRIVIND 
ACŢIUNILE DE LUPTĂ ALE DIVIZIONULUI 56 ARTILERIE GREA 

 DIN REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA ROMÂN PE FRONTUL DE EST 
ÎNTRE 1 IUNIE – 1 AUGUST 1941 

 [STUDIU PRELIMINAR DE CAZ ( 2 ) ] 
de 

prof. Laurenţiu MIOC 
Timişoara 

 
Prezentul document este intitulat „Scurtă privire asupra activităţii Divizionului 56 

Art.( Artilerie — n. a. ) Grea în campania contra Rusiei Sovietice. De la 1 iunie la 14 
august 1941”1 şi a fost localizat de autor în Arhivele Militare Române din Piteşti. 

La 1 iunie 1941, Divizionul 56 Artilerie Grea din Regimentul 6 Artilerie Grea 
român ( în continuare se va preciza — „divizionul” ) a sosit în zona de concentrare2 
(Nordul Dobrogei – n.a.). 

 Având iniţial o misiune defensivă, din 1 iunie 1941 divizionul a afectat o baterie de 
artilerie grea din structura proprie la fiecare din cele 3 Grupări Tactice formate din 
Divizia 10 Infanterie română; bateria 1 a fost repartizată în sprijinul Grupării Tactice 
Vest şi a ocupat o poziţie în zona bălţii Jijila, având în faţă şi la Nord de Dunăre zona 
Reni, bateria a 2 – a a fost trimisă în ajutorul Grupării Tactice Centru şi a ocupat o 
poziţie în zona Capaclia ( la Sud – Est de Isaccea — n. a. ), având în faţă şi la Nord de 
Dunăre zona Cartal iar bateria a 3 – a a fost dislocată în sprijinul Grupării Tactice Est şi 
a ocupat poziţii în zona Tulcea, având în faţă şi la Nord zona Ismail3. 
 Bateria de comandă a divizionului a fost localizată iniţial la Gruparea Tactică Est, 
având în subordine întreaga artilerie grea a Grupării Tactice Est, formată din o baterie de 
artilerie grea motorizată ( bateria a 3 – a a divizionului — n. a. ) şi 4 baterii de artilerie 
grea cal. 150 mm Krupp4. 
 Prezentul document5 nu menţionează marea unitate sau unitatea de artilerie din 
care făceau parte cele 4 baterii de artilerie grea cal. 150 mm Krupp sus – menţionate la 
Gruparea Tactică Est6. 
 Ca ipoteză, pentru determinarea exactă a marii unităţi sau unităţi de artilerie din 
care făceau parte cele 4 baterii de artilerie grea cal.150 mm Krupp, aflate între 1 iunie – 1 
august 1941 la dispoziţia Grupării Tactice Est, formată din Divizia 10 Infanterie română, 
considerăm necesară localizarea şi verificarea informaţiilor existente în documentele 
militare ( jurnale de operaţii, dări de seamă, registre istorice — n. a. ) elaborate între 1 mai 
– 14 august 1941 de marile unităţi române ( Divizionul 41 Artilerie Grea Independent, 
Regimentul 6 Artilerie Grea, Divizia 10 Infanterie, Corpul 2 Armată, Armata 4 etc. ) 
existente la Arhivele Militare Române din Piteşti. 
 De la 23 iulie 1941 bateria de comandă a divizionului s – a deplasat la Gruparea 
Tactică Centru, având în subordine 2 baterii de artilerie motorizată ( din care una era 

                                                 
1 A. M. R., fond 4.638, dos. 411, f. 264 – 264 v.. 
2 Ibidem, f. 264. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem, f. 264 – 264 v.. 
6 Ibidem, f. 264. 
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bateria a 2 – a a divizionului — n. a. ), 2 baterii de artilerie grea cal. 150 mm Krupp şi 3 
secţii cu material artileristic cal. 57 mm7. 

Referitor la cele 3 secţii cu material artileristic  cal. 57 mm8, menţionate la 
Gruparea Tactică Centru, considerăm că în documentul de faţă9 există o greşeală de 
dactilografiere, din cauză că la 23 iulie 1941 în armata română un asemenea calibru ( 57 
mm — n. a. ) era inexistent10. 
 Considerăm că autorul documentului, maiorul Ioan C. Zaharia, comandantul 
divizionului11, a dorit să se refere la unul din următoarele materiale artileristice: tunuri 
antiaeriene cal. 37 mm „Rheinmetall”12, tunuri anticar cal. 47 mm „Schnéider”13,  tunuri 
antiaeriene cal. 75 mm „Vickers”14 sau tunuri de câmp cal. 75 mm ( artilerie divizionară 
— n. a. )15. 
 Documentul la care ne referim16 nu menţionează informaţii referitoare la materialul 
artileristic din cadrul Grupării Tactice Centru la 23 iulie 1941, respectiv marea unitate sau 
unitatea artileristică din care a provenit o baterie de artilerie motorizată17, marea unitate 
sau unitatea artileristică din care au provenit cele 2 baterii de artilerie grea cal. 150 mm 
Krupp18 şi nici marea unitate sau unitatea artileristică din care au provenit cele 3 secţii cu 
material artileristic cal. 57 mm ( eventual 37mm, 47 mm sau 75 mm — n. a. )19. 
 Ca ipoteză, pentru determinarea exactă a materialului artileristic aflat în 23 iulie 
1941 la dispoziţia Grupării Tactice Centru, fomată din Divizia 10 Infanterie română, 
considerăm necesară localizarea şi verificarea informaţiilor existente în documentele 
militare ( jurnale de operaţii, dări de seamă, registre istorice etc. — n. a. ) elaborate între 1 
iunie – 14 august 1941 de marile unităţi şi unităţi române ( Divizionul 41 Artilerie Grea 
Independent, Regimentul 6 Artilerie Grea, Divizia 10 Infanterie, Corpul 2 Armată, 
Armata 4 etc. ) existente la Arhivele Militare Române din Piteşti.    

În cadrul Grupărilor Tactice Vest, Centru şi Est, formate din Divizia 10 Infanterie 
română, între 1 – 8 iunie 1941 bateria de comandă şi cele 3 baterii de artilerie grea ale 
divizionului au executat acţiuni premergătoare intrării în luptă: recunoaşteri în zonele 
probabile de acţiune [ în special în regiunea Deltei Dunării au fost executate recunoaşteri 
pe malul Dunării ( braţul Chilia — n. a. )], amenajarea poziţiilor ( de tragere — n. a. ) 
pentru materialul artileristic din dotare, aprovizionarea cu muniţie ( de război — n. a. ) şi 
pregătirea şi studierea în detaliu a planurilor de foc20. 

                                                 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, f. 264 – 264 v.. 
10 *** — Istoria artileriei române ( în continuare se va preciza — „Istoria artileriei” ),   Editura Militară, Bucureşti, 
1997, p. 215 – 216, 218. 
11 A. M. R., fond 4.638, dos. 411, f. 1. 
12 Istoria artileriei, p. 215. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 *** — Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei ( 1941 – 1945 ). Spre cetăţile de pe Nistru ( Mărturii, episoade, 
documente, privind acţiunile Armatei române în campania de eliberare a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi 
Ţinutului Herţa ) 22 IUNIE – 26 IULIE 1941 ( în continuare se va preciza — „Spre Nistru” ),  Editura Vasile 
Cârlova, Bucureşti, 1996, p. 338. 
16 A. M. R., fond 4.638, dos. 411, f. 264 – 264 v.. 
17 Ibidem, f. 264. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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 La 8 iunie 1941 întreaga artilerie a Grupărilor Tactice Vest, Centru şi Est, a fost 
gata de acţiune21 ( împotriva trupelor sovietice — n. a. ).  
 La 22 iunie 1941, generalul Ion Antonescu a emis către armata română ordinul ce a 
marcat intrarea României în al doilea război mondial, în cooperare cu Germania şi 
împotriva U.R.S.S.:  
 „OSTAŞI, 
 Vă ordon: 
 treceţi Prutul! 
 Zdrobiţi vrăjmaşul din Răsărit şi Miază – noapte! 
 Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii voştri cotropiţi! 
 Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii voievodali ai 
Bucovinei ogoarele şi plaiurile voastre!”22. 
 Din 22 iunie 1941 cele 3 baterii ale divizionului au acţionat în cadrul Grupărilor 
Tactice Vest, Centru şi Est, executând variate misiuni de luptă împotriva trupelor 
sovietice, ca misiuni de contrabaterie ( neutralizarea artileriei inamice — n. a. ), realizate 
în zona Cartal de bateria a 2 – a a divizionului, dislocată la Gruparea Tactică Centru, 
misiuni de distrugere a concentrărilor de trupe, executate în zonele Reni, Cartal, 
Mănăstirea Teraponta, Ceatal şi pe malul Dunării ( la Nord – Vest de Tulcea şi Sud – Vest 
de Ismail ) de bateria 1, a 2 – a şi a 3 – a din compunerea divizionului, aflate la Grupările 
Tactice Vest, Centru şi Est, misiuni de interdicţie navală ( trageri asupra vaselor de luptă 
sovietice — n. a. ), realizate  în zonele Reni şi pe braţul Chilia de bateria 1 şi a 3 – a de la 
Grupările Tactice Vest şi Est şi misiuni de interdicţie terestă ( misiuni de interzicere a 
unei deplasări pe o direcţie — n. a. ), executată în zona Girgiuleşti de bateria 1 a 
divizionului, situată la Gruparea Tactică Vest23. 
 La 26 iunie 1941, când trupele sovietice au pătruns în Delta Dunării24, misiunea de 
a stopa înaintarea inamică spre braţul Sulina a revenit bateriei a 3 – a a divizionului,  
detaşată la Gruparea Tactică Est iar când s – a trecut la contraatac bateria a 3 – a a 
divizionului a participat la încleştările de la Ceatalchioiu, Potapov şi Lascăr Catargiu25. 

Un alt tip de misiuni a fost sprijinirea atacului trupelor române. Astfel, între 22 
iunie – 20 iulie 194126 divizionul a sprijinit incursiunile executate de infanteria Grupărilor 
Tactice Vest, Centru şi Est în zonele Cartal, Ceatal şi Ceatalchioiu, incursiuni 
premergătoare trecerii Diviziei 10 infanterie române la Nord de Dunăre27. 
 La 21 iulie 194128 artileria divizionului, în cooperare cu întreaga artilerie de cal. 
150 mm Krupp detaşată la Grupările Tactice Vest, Centru şi Est, au susţinut forţarea 
Dunării la Cartal şi Ismail de trupele Diviziei 10 Infanterie române, având şi misiunea de 
a proteja o eventuală retragere a acestora la Sud de Dunăre în caz de eşec iar până la 1 
august 1941 divizionul a rămas pe poziţie, ulterior primind ordin de concentrare în zona 
Tulcea29. 

                                                 
21 Ibidem. 
22 Constantin Hlihor, Ioan Scurtu, ,Complot împotriva României!, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 
Bucureşti, 1994, p. 41 – 42, Idem, Spre Nistru, p. 111 – 112. 
23 A. M. R., fond 4638, dos. 411, f. 264. 
24 Spre Nistru, p. 417. 
25 A. M. R., fond 4638, dos. 411, f. 264. 
26 Spre Nistru, p. 417. 
27 A. M. R., fond 4638, dos. 411, f. 264. 
28 Spre Nistru, p. 418. 
29 A. M. R., fond 4638, dos. 411, f. 264. 
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 La 4 august 1941 divizionul a fost îmbarcat pe calea ferată, pentru a executa 
deplasarea spre Timişoara iar la la 14 august 1941 a fost demobilizat30. 
 Documentul analizat31 precizează că prin ieşirea din subordinea Diviziei 10 
Infanterie române şi demobilizarea sa, nu a mai avut cine realiza propuneri pentru 
decorare, cu toate că ofiţeri, subofiţeri şi ostaşi din cadrul divizionului ar merita o 
distincţie pentru acţiunile de luptă executate32. 
 Singura excepţie a format – o locotenentul Ilie Bucurescu, comandantul bateriei 1 a 
divizionului, care s – a distins cu bateria sa în zona Reni – Giurgiuleşti, aflat temporar sub 
comanda unui divizion de artilerie germană ( probabil artilerie grea cal. 150 mm — n. a. ); 
locotenentul român a fost propus la decorare de comandantul divizionului de artilerie 
germană, primind Crucea de Fier clasa a II – a33. 
 În finalul documentului studiat sunt precizate cuvintele „Comandantul 
Divizionului 56 Art.( Artilerie — n. a. ) Grea”34. 
 Documentul militar român intitulat „Scurtă privire asupra activităţii Divizionului 
56 Art.( Artilerie — n. a. ) Grea în campania contra Rusiei Sovietice. De la 1 iunie la 14 
august 1941”35 precizează clar şi concis modul de acţiune al divizionului între 1 iunie – 
14 august 1941 şi locul misiunilor executate dar nu precizează întotdeauna data misiunilor 
executate. 
 Este omisă identificarea marilor unităţi, unităţi sau subunităţi de artilerie cu care 
divizionul a cooperat între 1 iunie – 14 august 1941, identificarea componentei de 
infanterie din cadrul Grupărilor Tactice Vest, Centru şi Est formate din Divizia 10 
Infanterie română, situaţia pierderilor materiale şi umane sau starea de spirit a militarilor 
din regiment, ce a fost consemnată în alte documente personale sau oficiale. 

După căderea Odessei la 16 octombrie 1941 şi sfârşitul participării Divizioanelor 1, 
2 şi 56 Artilerie Grea din Regimentul 6 Artilerie Grea român la luptele de pe frontul de 
Est din cursul anului 1941, căpitanul Iosif A. Cazimir, comandantul bateriei a 6 – a din 
Divizionul 2 al Regimentului 6 Artilerie Grea român a notat în „Jurnalul de operaţiuni” al 
bateriei sale un pasaj ce reflectă inteligenţa, clarviziunea şi starea sa de spirit ( şi 
considerăm că nu numai propria sa stare de spirit — n. a. ): „S – a terminat o frumoasă 
pagină de istorie. Mâine suntem gata a începe alta. Rog pe bunul Dumnezeu să mă 
învrednicească a încheia acest jurnal de campanie pe malurile Tisei. Până atunci el 
rămâne deschis.”36.          
 La unison cu starea de spirit a subordonatului său, comandantul Regimentului 6 
Artilerie Grea român, col. Gheorghe Lipovan a notat în „Jurnalul de operaţii” al acestuia, 
după sfârşitul participării Divizioanelor 1, 2 şi 56 Artilerie Grea din Regimentul 6 
Artilerie Grea român la Campania din Est în 1941( 19 octombrie 1941 — n. a. ) următorul 
pasaj: „Eroii Regimentului dorm somnul veşniciei în câmpiile Basarabiei şi Transnistriei 
care au fost cucerite cu sângele şi viaţa lor. Peste mormintele lor umile vor curge veşnic 
petalele nemuririi şi recunoştinţei româneşti şi despre ei vor vorbi generaţiile peste 
veacuri. Cu sufletele magnetizate de evlavia tainică a acestor morminte şi cu ochii 
                                                 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, f. 264 – 264 v. 
32 Ibidem, f. 264. 
33 Ibidem, f. 264 v. 
34 Ibidem 
35 Ibidem, f. 264 – 264 v. 
36 Jurnalul de operaţiuni al bateriei a 6 – a din Divizionul 2 al Regimentului 6 Artilerie Grea ( Jurnalul personal al 
căpitanului Iosif A. Cazimir, comandantul bateriei a 6 – a din Divizionul 2 Artilerie Grea al Regimentului 6 Artilerie 
Grea român între 21.06 – 22.10.1941 — n. a. ) 
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îndreptaţi spre hotarul încă sfâşiat al Transilvaniei, ostaşii Regimentului 6 Artilerie Grea 
îşi continuă intens pregătirea lor de război şi aşteaptă clipa în care, pornind din acelaşi 
iureş ca la 22 iunie 1941, vor reîntregi hotarul de Apus al Ţării, iar harta Ţării va deveni 
din nou aşa cum au cunoscut – o din copilărie şi cum o arată emblema aflată pe maşinile 
Regimentului.”37. 
 În acţiunile de luptă din Basarabia şi Bucovina de Nord executate între 2 – 24 iulie 
194138 au participat 3 Armate ( 3 şi 4 române şi 11 germană ) cu 10 Corpuri de Armată ( 7 
române — 2, 3, 4, 5, 11 Armată, Corpul de Munte şi Corpul de Cavalerie şi 3 germane — 
11, 30 şi 54 Armată ), având în structură 20 de Divizii ( 14 române —5, 6, 7, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 21, 35 Infanterie, 1 Grăniceri, 1 Gardă şi 1 Blindată şi 6 germane —22, 50, 76, 
170, 198 şi 239 Infanterie ), 3 Brigăzi de Munte române ( 1, 2 şi 4 Mixte  Munte ), 4 
Brigăzi de Cavalerie române ( 5, 6, 7 şi 8 Cavalerie ), 2 Brigăzi de Fortificaţii ( 1 şi 2 
Fortificaţii ) şi numeroase elemente neîndivizionate39. 
 Cu toate că Armata 11 germană a acţionat împotriva trupelor sovietice la Nordul 
Armatei 4 române, presupunerea comandamentului Armatei 4 române că o parte a 
trupelor sovietice vor fi retrase de comandamentul sovietic40 nu s – a confirmat. 
 În realitate, trupele sovietice „au opus o rezistenţă dârză, pe poziţii succesive 
avantajate de orientarea cursurilor de apă şi de pădurile din zonă ( în masivul Corneşti şi 
în raionul Lăpuşna, Hânceşti ), dublată de contraatacuri puternice sprijinite de blindate, 
artilerie şi aviaţie. (…)  

Este de remarcat că forţarea Prutului s – a făcut, atât la Corpul 3 Armată ( român 
— n. a. ), cât şi la Corpul 5 Armată ( român — n. a. ), în condiţii dificile, iar dezvoltarea 
capetelor de pod s – a realizat cu multă încetineală. În unele cazuri s – au făcut greşeli, cu 
privire la cerceterea inamicului şi la realizarea măsurilor de siguranţă a deplasărilor, ceea 
ce a dus la înfrângeri care puteau fi evitate, cum a fost cazul Diviziei 35 Infanterie ( 
română — n. a. ) în masivul Corneşti ( un regiment de infanterie şi un regiment de 
artilerie au fost surprinse şi contaatacate violent de trupele sovietice la 8 iulie 1941 iar la 9 
iulie acestea au reuşit să stopeze ofensiva Diviziei 15 Infanterie pe Valea Lăpuşnei, între 
Stolniceni şi Hânceşti şi a Diviziei 11 infanterie la Sărata Galbenă şi la Est de Cărpineni, 
ambele din Corpul 3 Armată român, eveniment cu urmări negative asupra acţiunilor de 
luptă pe întregul front al Armatei 4 române — n. a. ).            

De asemenea, trebuie subliniat că, datorită lipsei experienţei combativă şi a 
înzestrării precare cu tehnică de luptă, marile unităţi române nu au putut folosi ( sic! – n. 
a. ) forme de manevră mai eficiente, de pătrundere adâncă în flancul şi spatele grupărilor 
inamice, cu încercuirea şi nimicirea lor pe părţi.”41 

Armata română a participat între 2 – 26 iulie 1941 la acţiunile  de luptă din 
Basarabia şi Bucovina de Nord cu un efectiv de 473.103 militari ( 402.747 militari în 
armata de uscat, 56.176 militari în aviaţie şi 14.108 militari în marina militară ) suferind 
între 22 iunie – 31 iulie 1941 pierderi cifrate la un total de 24.396 militari ( 5.011 morţi, 
14.898 răniţi şi bolnavi şi 4.487 dispăruţi )42. 

                                                 
37 A.M.R., fond 4638, dos. 355, f. 111 
38 Spre Nistru, p. 243. 
39 *** — Armata română în al doilea război mondial. Romanian Army in World War II (în continuare se va abrevia : 
Armata română), Editura Meridiane, Bucureşti 1995, p. 39 
40 Spre  Nistru, p. 299  
41 Ibidem, p. 435 – 436 
42  Armata română, p. 44 
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Pierderile suferite de efectivele armatei române în cele 35 de zile necesare 
eliberării Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Ţinutului Herţa indică o medie zilnică a 
pierderilor de 697 ostaşi, mai ridicată decât în viitoarele campanii desfăşurate în Est ( 540 
ostaşi ) şi în Vest ( 648 ostaşi ) sau mai ridicată ca media pierderilor pe durata participării 
în tot al doilea război mondial ( 559 ostaşi ), fapt explicabil prin necesitatea continuă a 
acţiunilor ofensive, experienţa combativă redusă a unităţilor operative române şi dotarea 
precară cu tehnică de luptă43 ( în special tunuri antitanc — n. a. ).        

Acţiunile de luptă ale Divizionului 56 Artilerie Grea din Regimentul 6 Artilerie 
Grea român pe frontul de Est între 1 – 8 iunie 1941 au fost: sosirea în zona de concentrare 
( nordul Dobrogei ) la 1 iunie 1941 şi sprijinirea cu o baterie de artilerie grea a Grupărilor 
Tactice Vest, Centru şi Est formate din Divizia 10 Infanterie română între 1 – 8 iunie 
1941. Între 22 iunie – 1 august 1941 au fost executate împotriva trupelor sovietice misiuni 
de contrabaterie, anihilarea concentrărilor de trupe, interdicţie terestră şi navală şi 
sprijinire a atacului trupelor române. 

La 1 august 1941, divizionul a fost concentrat în zona Tulcea iar la 4 august 1941 a 
fost îmbarcat pe calea ferată cu destinaţia Timişoara, la 14 august 1941 fiind demobilizat. 

În concluzie, acţiunile de luptă ale divizionului, executate între 1 iunie – 1 august 
1941, au fost o parte componentă a acţiunilor de luptă executate de către Divizia 10 
Infanterie a Corpului 2 Armată din Armata 4 română pentru recucerirea sudului 
Basarabiei.  

În stadiul prezent al documentării istoriografice considerăm că adevărul privind 
Regimentul 6 Artilerie Grea român poate fi cunoscut prin îmbinarea surselor de informaţii 
referitoare la acesta, respectiv documentele militare ( jurnale de operaţii, dări de seamă, 
registre istorice etc. ) din arhivele militare române, germane şi ruse, mărturiile veteranilor 
de război din Regimentul 6 Artilerie Grea român, cărora le mulţumim pe această cale 
pentru sprijinul acordat şi relatările de presă referitoare la Regimentul 6 Artilerie Grea 
român. 

                                                 
43 Spre Nistru, p. 567 
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ÎNCERCĂRI ALE ARMATEI GERMANE DE CONTRACARARE A ACTULUI 
DE LA 23 AUGUST 1944 

de 
Col. drd. Mircea TĂNASE, 

Şcoala de Aplicaţie a Forţelor pentru Operaţii Speciale 
 “General-maior Grigore Baştan”, Buzău 

 

Dificultăţile armatei germane după 23 august 1944 
Desprinderea României de Axă la 23 August 1944 a reprezentat pentru Germania 

una dintre marile lovituri-surpriză care aveau să-i grăbească implacabilul sfârşit. 
 “Când, la 20 august 1944, Armata Roşie şi-a început ofensiva de vară, în drumul 
ei spre sud, către litoralul Mării Negre, a străpuns frontul germano-român de la Iaşi şi de 
la Tiraspol încă de la primul atac. Acest succes sovietic nu a adus doar dezastrul militar 
în estul României, ci a determinat şi o evoluţie a factorului politic românesc ce a 
destabilizat fundamental poziţia Germaniei în sud-estul Europei. În timp ce, inflexibil, al 
III-lea Reich, în ciuda dezastrului din Moldova şi din Basarabia, era hotărât să continue 
războiul, aliatul român, sub impresia ameninţătoarei prăbuşiri militare, s-a desprins din 
coaliţia cu puterile Axei, intrând, ca urmare a presiunii sovietice, în rândul inamicilor 
fostului aliat. 
 După catastrofa înregistrată de Grupul de Armate ”Ucraina de Sud” în estul 
României, unde, pe teritoriul Basarabiei, Armata a 6-a, abia refăcută, fusese din nou 
aproape în totalitate nimicită, resturile acestei armate împreună cu cele ale Armatei a 8-a 
au reuşit să constitue un nou front pe crestele Carpaţilor. În ciuda gravei inferiorităţi, 
slabele forţe germane, cu sprijinul unităţilor ungare aliate, au menţinut o perioadă 
considerabilă de timp, prin lupte crâncene de apărare, teritoriul Transilvaniei, astfel 
încât, ultimele trupe ale Wehrmachtului s-au retras din Maramureş abia în a doua 
jumătate a lunii octombrie, părăsind astfel definitiv teritoriul românesc.”(Căpitan de 
marină dr. Jörg Duppler, şeful Institutului de Cercetare a Istoriei Militare, Potsdam)1 
  Citatul de mai sus, preluat din prefaţa lucrării lui Klaus Schönherr, Luptele 
Wehrmachtului în România, 1944, apărută la Bucureşti în 2004, sub egida Editurii 
Militare, reliefează, cât se poate mai bine,  grava “defecţiune” pe care armata germană o 
suferise în sud-estul Europei şi puternica îngrijorare pe care ieşirea României din coaliţia 
cu puterile Axei o provocase la vârful ierarhiei politico-militare germane. Pierzând, pe 
lângă liniile de apărare pe care mizase Wehrmaht-ul pentru oprirea ofensivei sovietice – 
puternica linie fortificată Focşani-Nămoloasa-Galaţi şi aliniamentul Carpaţilor –, 
importanta zonă petrolieră Ploieşti-Valea Prahovei, vitală pentru continuarea războiului, 
Reichul german s-a văzut nevoit să caute soluţii de contracarare a efectelor acestei 
puternice şi neaşteptate lovituri. Iniţial, conducerea de la Berlin a încercat să constituie la 
Bucureşti un guvern  progerman, condus de un general român, dar oştirea română, in 
corpore, se dovedise a merge alături de rege şi de guvernul Sănătescu şi nici unul dintre 
generalii tatonaţi în această chestiune nu s-a arătat dispus să joace această carte. În atare 
situaţie, nevoiţi să atenueze cu orice preţ şocul loviturii primite la 23 august, germanii au 
încercat să organizeze o rezistenţă în România, pe care să o fructifice odată cu preconizata 
contraofensivă de la sfârşitul iernii 1944-1945. Profesorul canadian Perry Biddiscombe, 

                                                 
1 Klaus Schönherr, Luptele Wehrmachtului în România, 1944, Editura Militară, Bucureşti, 2004 (prefaţă la lucrare) 
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într-un studiu semnalat de istoricul Florin Constantiniu în lucrarea sa “De la Războiul 
fierbinte la Războiul rece”2 consideră că pentru îndeplinirea acestui obiectiv de scoatere a 
României de sub ocupaţia sovietică, germanii urmau să angajeze trei segmente de forţe 
antisovietice şi progermane: Grupul Etnic German din România, care trebuia să aibă şi 
rolul de nucleu al acestor forţe, Garda de Fier, precum  şi miile de soldaţi rămaşi în urma 
unităţilor lor după actul de la 23 august 1944 şi care trebuiau constituiţi în grupuri de 
sabotaje în spatele frontului. Modul cum germanii au intenţionat să valorifice acest ultim 
potenţial în încercarea disperată de a bloca ofensiva sovietică şi de a păstra cu orice preţ 
măcar Transilvania arată, dincolo de caracterul derizoriu al acestei încercări, o anumită 
doză de aventurism, oarecum justificată de starea de agonie care începuse să se facă din 
ce în ce mai vizibilă la vârful ierarhiei germane. Nu trebuie aşadar să surprindă că liderii 
politici şi militari de la Berlin au avut în vedere mai multe variante pentru atingerea 
obiectivelor şi valorificarea potenţialelor încă dispuse să meargă până la capăt cu cel de-al 
treilea Reich. Cât de fanteziste şi lipsite de orice şansă de reuşită erau aceste planuri, ne 
dăm seama doar enumerând câteva dintre ele. Astfel, printre planurile de ripostă ale 
germanilor s-au numărat: constituirea unui guvern naţional român, din oameni politici 
importanţi de orientare progermană; fixarea frontului pe crestele Carpaţilor româneşti prin 
retragerea unităţilor germane în spaţiul transilvan şi  blocarea trecătorilor din Carpaţii 
Meridionali prin lansarea unor comandouri sub comanda unui reputat specialist, celebrul 
Otto Skorzeny; mobilizarea legionarilor din Banatul sârbesc şi includerea lor în 
formaţiunile paramilitare de sub comanda generalului Arthur Phleps; menţinerea unor 
nuclee de rezistenţă în spatele frontului sovietic, formate din soldaţi germani  sau 
maghiari rămaşi în urma unităţilor care se retrăgeau spre Transilvania, în măsură să atace 
trupele sovietice în drum spre front şi căile lor de aprovizionare, precum şi  constituirea 
unor organizaţii de partizani formate din etnici germani din România, care să ducă un 
război de gherilă contra sovieticilor; crearea unei armate naţionale, formată din legionari 
şi militari români aflaţi la şcoli sau în prizonierat în Germania; atragerea unor generali 
români din vârful ierarhiei militare sau aflaţi la comanda unor mari unităţi într-o acţiune 
de întoarcere a frontului (aşa-numita operaţiune “Deştepterea Primăverii”); acţiunea de 
trimitere în spaţiul românesc a unor grupe de agenţi paraşutaţi, cu misiuni informative şi 
de natură politică, dar şi pentru organizarea şi ducerea luptei de rezistenţă în spatele 
frontului sovietic (Operaţiunea “Paraşutiştii”). Spre deosebire de celelalte încercări care 
s-au arătat a fi derizorii încă din faza incipientă, o oarecare consistenţă a căpătat acţiunea 
de formare a aşa-zisului “Guvern Naţional Român” şi “Armată Naţională de Eliberare”, 
precum şi instruirea şi trimiterea în spaţiul românesc a grupelor de agenţi paraşutaţi, în 
cadrul acţiunii “Paraşutiştii”.  
 
Comandouri germane în Carpaţii României 
 Potrivit istoricului Dorin Dobrincu, care îl citează în lucrarea sa pe canadianul 
Perry Biddiscombe, instruirea luptătorilor care urmau să acţioneze în spatele frontului 
sovietic fusese începută de germani încă din primăvara anului 1944. Astfel, la începutul 
lui aprilie 1944 în centrele de la Seehof şi Hague, aflate sub controlul SD-ului german, 
zeci de etnici germani din România se pregăteau pentru acţiuni de spionaj în spatele 
liniilor inamice, în eventualitatea unei invazii în Balcani. Câteva grupuri au fost pregătite 
pentru acţiuni în zona Ploieştiului şi alte cinci-şase în Transilvania. În august şi 

                                                 
2 Florin Constantiniu, De la războiul fierbinte la războiul rece, Editura Corint, Bucureşti, 1998 
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septembrie 1944 Himmler a ordonat intensificarea pregătirilor pentru lupta clandestină. 
Din celebra Divizie “Brandenburg”, creată în 1938 ca formaţie de şoc a Wehrmacht-ului, 
la Jaidhof a fost creat nucleul “Jagd Einsatz Rumänien”, format din aproape 60 de 
oameni, fiind parte componentă a “Jagdverband Südost”, organizaţia pentru sabotaje în 
Balcani, condusă de Sturmbanführer-ul Benesh. La începutul lui septembrie 1944, în 
taberele de instrucţie SS din Ungaria au fost instruiţi circa 250 Volksdeutsch ( etnici 
germani din străinătate), dintre care 150 au fost ataşaţi la “Jagdverband Südost” şi trimişi 
la şcoala de sabotaj SS de lângă Neusterlitz. Un alt grup a fost instruit de “Militarisches 
Amt”, serviciul militar al Abwehr-ului.3 
 Otto Skorzeny a devenit celebru prin eliberarea lui Benito Mussolini, Il Duce al 
Italiei, prizonier al propriilor compatrioţi la Gran Sasso, în Munţii Abruzzi, în septembrie 
1943, şi mai apoi pentru arestarea lui  Horthy în septembrie 1944, dejucând intenţia 
acestuia de a încheia pace separată cu ruşii. A suferit însă şi înfrângeri, pe care le 
recunoaşte sau le trece sub tăcere. Generalul Sudoplatov afirmă că Skorzeny pregătise o 
echipă pentru a ataca ambasada americană de la Teheran, unde urma să aibă loc, în 1943,  
întâlnirea la nivel înalt sovieto-americano-britanică, dar planurile lui au fost dejucate de 
serviciile de informaţii sovietice4. De asemenea, tot un eşec a fost şi încercarea de a-l 
captura pe Tito, în iunie 1944. Implicat apoi în pregătirea gherilei SS pentru anumite zone 
din Europa, a primit, la începutul lui septembrie 1944, ordinul Marelui Cartier General al 
Führerului de a ocupa trecătorile din Carpaţii Meridionali şi a interzice înaintarea 
armatelor sovietice în Transilvania.  
 Acţiunea comandourilor (circa 100 persoane) a fost sortită eşecului pentru că, aşa 
cum spune Szkorzeny în memoriile sale, trupele germane nu au reuşit să ocupe trecătorile 
şi să oprească “irezistibila înaintare a mareei sovietice”, respectivele comandouri fiind 
nevoite să se retragă în nordul Transilvaniei: ”Către sfârşitul lunii august, pe frontul de 
Est se pregăteşte o nouă catastrofă. Tot grupul de armate care menţinea sectorul 
meridional – Basarabia şi România – pare să fie copleşit şi literalmente înghiţit de 
irezistibila înaintare a mareei sovietice. Neliniştiţi, urmărim pe hartă, după …la începutul 
lunii septembrie primesc de la Marele Cartier al Fuhrer-ului următorul ordin: Formaţi 
imediat două plutoane operaţionale; de executat fără amânare. Avioane pentru transport 
sunt pregătite. Sarcini pentru comando: să bareze, în măsura posibilului (s.n), trecătorile 
din Carpaţii Meridionali, să instaleze puncte de recunoaştere în regiunile deja ocupate de 
inamic. Să împiedice comunicaţiile ruse, să ajute la organizare şi să accelereze 
evacuarea populaţiilor de rasă germană. 
 Iată-ne, încă o dată, însărcinaţi cu o misiune hotărâtă în mod pripit, în ultimul 
moment, cu toate că, adesea, succesul unei acţiuni de comando depinde în mod esenţial 
de pregătirea sa îndelungată şi minuţioasă. Dar vom face tot ce se poate şi cât mai bine. 
Sublocotenentul G. mi se pare foarte potrivit pentru a comanda detaşamentul care se va 
compune din câteva elemente de şoc, din mai mulţi subofiţeri de geniu şi o duzină de 
soldaţi aleşi pentru cunoaşterea perfectă a limbii române. Într-o grabă febrilă, strângem 
echipamentul necesar, apoi, plecarea în necunoscut. De altfel, acesta este exact termenul 
de întrebuinţat, căci situaţia militară se schimbă continuu. Din fericire am avut ideea să 
trimitem ca cercetaş, un avion de recunoaştere deasupra regiunii indicate în ordinul 

                                                 
3 Dorin Dobrincu, Un “23 august invers”? Tentativa de readucere a României în Axă (toamna 1944 -primăvara 
1945), în Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă, vol.II, 2003, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 242 
4 Pavel şi Anatoli Sudoplatov, Jerrold L. şi Leona P. Schecter, Misiuni Speciale. Arhitectura terorii, Editura ELIT, 
f.a., p. 133 
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Marelui Cartier General. Aflăm astfel în ultimul minut că aerodromul Timişoara unde 
trebuie să aterizeze detaşamentul nostru este ocupat deja de inamic. Avioanele de 
transport aterizează deci pe un teren ajutător, amenajat de corpul de armate Phleps. 

Abia debarcat, detaşamentul se împarte în patru grupe de luptă care reuşesc să 
ajungă la trecătorile Carpaţilor. În acest moment, nu se mai poate vorbi în acest sector 
de un adevărat front german: trupele noastre sunt în deplină derută, iniţiativa aparţine 
numai ruşilor care înaintează mereu. Cu toate acestea, oamenii noştri reuşesc să 
încetinească timp de mai multe zile trecerea inamicului prin anumite trecători ale 
Carpaţilor şi să ajute în mod eficient mai multe grupuri de civili germani– oameni şi 
femei disperaţi care fug ca nebunii. Curând totuşi, comandourile noastre sunt forţate să 
bată în retragere. Locotenentul G. şi oamenii grupului său, deghizaţi în soldaţi români, 
intră cu trupele ruse în Braşov. Ei şi-au pus chiar flori la mitraliere, spre a “sărbători 
înaintarea victorioasă a armatei roşii”. Dar, şansa care le-a surâs până atunci, îi 
părăseşte; cum ei încearcă să se infiltreze până în primele linii sovietice, sunt 
recunoscuţi. Ruşii, după ce i-au snopit în bătaie cu patul puştii, îi dezbracă aproape 
complet , apoi, chiar şi fără un simulacru de proces, îi aşează pe creasta unei coline ca să 
îi execute. În ultimul moment, G. ţâşneşte şi fuge. După o cursă de mai mulţi kilometri, 
gâfâind, cu piciorul drept străbătut de un glonţ, reuşeşte să se ascundă într-o mlaştină. 
Noaptea următoare, la adăpostul întunericului, ajunge în liniile noastre pe care 
comandamentul a reuşit să le restabilească de bine, de rău. Datorită observaţiilor sale 
privind mişcările inamice, trupele noastre reuşesc, câteva zile mai târziu, să salveze 
încercuirea totală a unei divizii germane care luptă încă în regiunea Sfântu Gheorghe. 
 În ce priveşte celelalte trei detaşamente, ele revin, după ce au suferit pierderi 
uşoare şi oferă informaţii preţioase privind efectivele şi pregătirile ruşilor”.5 
În încheierea acestui capitol dedicat acţiunii sale în România la începutul lui septembrie 
1944, Skorzeny conchide cu amărăciune, prognozând catastrofa germană care se contura 
din ce în ce mai vizibil: ”…Din nenorocire, succesul acestei ultime acţiuni nu este decât o 
slabă rază de soare într-un tablou întunecat şi îngrijorător. Un fapt raportat de unul dintre 
subofiţerii mei, şef al unuia din detaşamentele G., aruncă o lumină sinistră asupra situaţiei 
atât de alarmante: în România, dincolo de Carpaţi, acest detaşament întâlnise o unitate de 
2.000 de oameni, de artilerie antiaeriană. Aceste trupe, perfect echipate şi în posesia 
tuturor tunurilor – arme foarte moderne cu tir rapid – se opriseră într-o vâlcea, la 
marginea unei şosele mari şi neştiind ce să facă, aşteptau – pe scurt, se predaseră înainte 
de sosirea ruşilor. Din cei 2.000 de oameni, numai 300 se alăturaseră detaşamentului 
nostru reuşind astfel să ajungă în liniile noastre. Ceilalţi au preferat să rămână acolo – ca 
animalele, pasivi, neavând măcar suficientă voinţă pentru a încerca să  îşi croiască drum 
până în regiunile aflate încă în posesia noastră. Ei au trebuit să se predea primelor patrule 
sovietice – 1.700 de oameni, dispunând de un armament redutabil, dar ne mai având forţa 
de a se servi de el. Şi această poveste lamentabilă s-a repetat de zeci, de sute de ori pe 
frontul de Est. Trebuia să tragem concluzia că moralul soldatului german era la pământ, că 
trupele noastre nu mai credeau în posibilitatea unei victorii finale? Sau era vorba pur şi 
simplu de o manifestare a acestei psihoze ruseşti care s-a observat uneori în sectoarele cele 
mai încercate ale Frontului de Est – adică un fenomen excepţional, provocat de un exces de 
oboseală fizică şi nervoasă? În aceea perioadă, speram încă din tot sufletul, cu toate că nu 
mă puteam apăra de o nelinişte surdă“.6 

                                                 
5 Otto Skorzeny, Misiuni secrete – Comando S.S., Editura Elit-Comentator, Ploieşti, f.a., p. 192-195 
6 Ibidem 
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 În octombrie 1944, Otto Skorzeny, devenit între timp comandant al Serviciului de 
organizare a sabotajelor şi diversiunilor, a fost abordat de Himmler pentru iniţierea, 
alături de Andreas Schmidt, şeful Grupului Etnic German din România şi Schellemberg, 
şeful Direcţiei a VI-a (străini) din SD, a unui război de partizani în România. În şcolile 
comandate de Skorzeny s-au antrenat mai multe grupe de paraşutişti care au fost 
expediate spre România. Modul de pregătire şi acţiunile acestora în cadrul “Operaţiunii 
Paraşutiştii” au fost abordate într-o altă lucrare.7  

Legionarii din Banatul sârbesc şi formaţiunile paramilitare comandate de generalul 
Arthur Phleps 
Gruppenführerul SS (general de corp de armată) Arthur Phleps, sas originar din 

Ardeal, fost ofiţer de stat major în armata austro-ungară în timpul primului război 
mondial, a fost încadrat în armata română în 1919, unde a avansat până la gradul de 
general de divizie, fiind comandantul  primei brigăzi româneşti de munte  şi  apoi al 
Corpului de Munte român în anii ’30. În octombrie 1941 a intrat în serviciul SS şi s-a 
evidenţiat în luptele de pe frontul de est; ulterior a constituit şi comandat Divizia 7 Munte 
SS “Prinz Eugen” în Iugoslavia, apoi a comandat Corpului 5 Munte Waffen SS.8 Numit 
de Hitler Höherer SS und Polizeiführer Siebenbürgen (şef superior SS şi de poliţie al 
Transilvaniei), având experienţa războiului de gherilă din Balcani, la care se adăuga o 
bună cunoaştere a situaţiei din Transilvania, a fost însărcinat de Himmler la sfârşitul lui 
august 1944 să constituie organizaţiile de partizani ale etnicilor germani din România 
(Volksdeutsch), în colaborare cu Grupul Etnic German condus de Andreas Schmidt şi 
legionarii lui Horia Sima. Phleps şi-a stabilit punctul de comandă la Becicherecul Mare, 
iar la Chichinda Mare a înfiinţat un centru de instrucţie, la care au venit  mai mulţi 
legionari din Banatul sârbesc, din România sau de la Viena, precum şi câţiva ofiţeri 
români. Forţele germane si organizaţiile paramilitare din Banat aflate sub comanda sa n-
au reuşit decât să ajungă până la porţile Timişoarei şi să ocupe Oraviţa pentru câteva zile, 
fiind respinse spre sfârşitul lunii septembrie de trupele sovietice. Trupele germane din 
sudul Peninsulei Balcanice promise ca sprijin n-au mai ajuns niciodată. Phleps avea să se 
subordoneze Grupului de Armate “Ucraina de Sud”, sub comanda generalului Fressner, 
iar Andreas Schmidt îşi va organiza o grupă specială pe lângă statul său major, la Târgu 
Mureş. Doi radiotelegrafişti, trimişi din Germania, transmiteau lui Himmler şi Ribbentrop 
informaţiile culese de o agentură constituită din etnicii germani despre armatele sovietice, 
acţiunile guvernului român şi starea de spirit a populaţiei româneşti. La 29 august 1944 
OKH (Inaltul Comandament al Armatei de Uscat) a dat o directivă pentru fixarea 
frontului pe crestele Carpaţilor, împuternicindu-l pe generalul Phleps să zdrobească, cu 
aportul etnicilor germani şi Diviziei a 8-a Cavalerie SS (transferată din zona Budapesta) 
rezistenţa românească din Transilvania. În septembrie 1944, au acţionat în Banat 
Frontauflärung (FAK) Unit 201, având centrul la Belgrad, precum şi un grup de albanezi 
de luptă contra partizanilor, sub comanda locotenentului Keller. 
 Încercarea lui Phleps de a opune forţelor sovietice şi române organizaţiile paramilitare ale 
etnicilor germani din Transilvania a rămas fără rezultat, mai mult,  iniţiativa a stârnit 

                                                 
7 Mircea Tănase, Paraşutişti lansaţi de germani în România după 23 august 1944, în volumul Istorie, Geopolitică şi 
geostrategie, editat de Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu 
participare internaţională STRATEGII XXI/2006, 13/14 aprilie 2006, Bucureşti, p. 507 
8 Dorin Dobrincu, op. cit., p. 228. Vezi şi Cornel I. Scafeş, Horia Vl. Şerbănescu, Românii în Waffen SS, în Magazin 
istoric, nr. 11, noiembrie 2001, p. 75 
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puternice controverse în comunitatea germană, ameninţată astfel cu posibile represiuni din 
partea armatei sovietice, ca răspuns al represaliilor germane împotriva partizanilor 
sovietici pe frontul de răsărit. Moartea, în condiţii  misterioase, a generalului Phleps, la 21 
septembrie  1944, va determina factorii de conducere germani să încerce alte soluţii 
pentru ieşirea din situaţia disperată în care se aflau. 
  
Rezistenţă germană  în România în spatele frontului româno-sovietic  
 În urma schimbării de situaţie din România, dorind să se salveze de la posibila 
captivitate şi deportare sovietică, militarii germani care nu au reuşit să ajungă in liniile 
proprii, au căutat supravieţuirea în spaţiul românesc, la adăpostul zonelor muntoase sau 
împădurite. Grupul Etnic German din România s-a implicat în acţiunea de sprijinire a 
soldaţilor germani rămaşi pe teritoriul românesc, organizându-i în formaţiuni de tip 
Volksturm (formaţiuni paramilitare) care să acţioneze în spatele frontului sovietic. Cu 
precădere în zonele locuite de etnici germani, aceştia au fost protejaţi şi aprovizionaţi, chiar 
dacă aceasta atrăgea represalii din partea autorităţilor române, (Inspectoratul General al 
Jandarmeriei, Marele Stat Major şi organele sale informative). Ostaşii germani ascunşi erau 
consideraţi spioni, iar cei care îi tăinuiau sau îi ascundeau puteau să fie condamnaţi la 
moarte, conform articolului 500 din Codul Justiţiei Militare. După august 1944 prizonierii 
germani ai armatei române intrau sub jurisdicţia armatei sovietice, mai mult, 
comandamentul sovietic a făcut presiuni pe lângă autorităţile române pentru a prinde aceste 
bande de partizani aflate în libertate. Inspectoratul General al Jandarmeriei a întreprins mai 
multe acţiuni, constituind în acest sens două detaşamente de jandarmi purtate pentru 
regiunile Braşov şi Focşani, unde se ascundeau mulţi militari germani răzleţiţi de unităţile 
lor în urma puternicelor lupte date în sudul Moldovei în vara anului 1944. În Munţii 
Cibinului au fost angajate lupte cu un grup de peste 200 soldaţi germani fugari, alte ciocniri 
au avut loc la Turnu Roşu, în pădurile de lângă Târnava Mică şi la Cisnădie. La rândul său, 
NKVD-ul a avut, din august până în septembrie 1944, 142 ciocniri cu grupurile de militari 
germani. Nu toţi au fost însă prinşi, mulţi dintre ei au continuat să se ascundă până spre 
sfârşitul războiului, unii fiind identificaţi chiar şi în 1949.9  

O atenţie deosebită au acordat serviciile de contrainformaţii româneşti pentru 
depistarea militarilor germani care rămăseseră în România cu misiuni informative. Este 
amintit astfel agentul SS Willy Wilhelm Frank, care avea misiunea de a organiza nuclee de 
germani, legionari şi dezertori români, care să lupte în spatele trupelor sovietice şi să le 
dezorganizeze transporturile militare. (Radiotelegrafistul său, Eugen Raţiu, era fratele vitreg 
al lui Horia Sima, care de altfel a relatat în una din lucrările sale “epopeea” acestuia 10 ). 
De altfel, lupta pe frontul informativ a fost deosebit de crâncenă. Încă de la începutul anului 
1943, când, după înfrângerea de la Stalingrad, autorităţile de la Bucureşti au început să se 
îndoiască de victoria finală a Reichul-ului, luând în calcul o eventuală confruntare între cei 
doi aliaţi, Serviciul Sapecial de Informaţii român a avut în lucru cele 11 servicii germane de 
informaţii care acţionau pe teritoriul României. Au fost avuţi în atenţie cu precădere 
membrii Grupului Etnic German, cetăţenii Reich-ului, precum şi agenţi – români şi germani 
– ai serviciilor de informaţii germane11. 

Sovieticii aveau la rândul lor un interes justificat pentru a-şi proteja spatele frontului 
şi, de aceea, asigurarea liniştii în România reprezenta una din priorităţile organelor 

                                                 
9 Dorin Dobrincu, op. cit., p. 239 
10 Horia Sima, Guvernul Naţional Român de la Viena, Editura Gordian, Timişoara, 1998 
11 Dorin Dobrincu, op. cit., p. 238-240 
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specializate ale Armatei Roşii. Soldaţii germani rămaşi cu scopuri diversioniste, paraşutiştii 
lansaţi sau alte persoane suspecte reprezentau un pericol pe care sovieticii nu puteau să-l 
ignore. De aceea, acţiunile lor au fost canalizate în primul rând spre a impune autorităţilor 
române măsuri ferme de prindere a tuturor legionarilor consideraţi periculoşi, afirmând că 
aceste liste secrete întocmite de Ministerul de Interne român sunt incomplete şi că vor 
utiliza listele lor întocmite la Moscova.12 Sovieticii deţineau informaţii că la nord de Sibiu 
se găseau numeroşi legionari, în uniforme ale armatei române, cu documente de identitate 
în regulă. Se reafirma ideea că Mişcarea Legionară primise din Germania instrucţiuni 
pentru organizarea unui “front al rezistenţei” în care să fie cooptaţi toţi cei care se 
împotriveau regimului impus de sovietici la 6 martie 1945. La începutul lui aprilie 1945, 
sovieticii au preconizat o acţiune de mare amploare care viza scotocirea întregului masiv al 
Munţilor Apuseni, de către efective ale jandarmeriei şi armatelor române şi sovietice.  

Serviciul maghiar de informaţii şi-a adus, de asemenea, contribuţia la organizarea 
unei subversiuni în spatele frontului româno-sovietic. Mai multe grupe cu efective cuprinse 
între 4 şi 70 de oameni, majoritatea recrutaţi din rândurile partidului “Crucile cu săgeţi” 
aveau misiunea de a ataca trupele sovietice şi române. Sovieticii au capturat 18 astfel de 
grupuri până la jumătatea lunii ianuarie 1945. Autorităţile române au capturat, la 20 aprilie 
1944, mai mulţi paraşutişti maghiari originari din  Ardeal sau Ungaria, lansaţi de germani, 
asupra cărora s-au găsit importante cantităţi de muniţie şi explozibili.13 
 Într-o Notă informativă despre activităţile Mişcării Naţionale de Rezistenţă din 19 
mai 1945, SSI-ul atrăgea atenţia despre faptul că în diferite regiuni muntoase, în special din 
Transilvania, în sectorul Braşov – Făgăraş – Sibiu, grupuri de indivizi înarmaţi cu arme şi 
explozivi, care făcuseră parte din diferite unităţi militare, se retrăseseră în munţi cu intenţia 
de a organiza acte de sabotaj şi terorism în spatele trupelor româno-sovietice care treceau 
spre front, în apropiere de şoselele de mare circulaţie şi de căile ferate. Organele 
specializate ale amintitului serviciu făceau constatarea că  “aceste grupuri sunt formate din 
elemente cu acţiune făţiş contrară actualului regim, sustrase din diferite unităţi militare ce 
mergeau spre frontul din Ungaria şi care se ascund în unităţile mai sus menţionate în 
vederea organizării pentru acţiunile de viitor. […] Agenţii informatori, militari şi civili, 
care veneau din acele regiuni raportau că în fiecare judeţ din regiunea muntoasă, începând 
de la Muscel până către Turda  s-au observat grupuri numeroase de militari şi civili, bine 
înarmaţi şi aprovizionate din belşug cu muniţiuni şi alimente, care s-au îndreptat către 
regiunile muntoase, prin satele depărtate de artera de circulaţie, foarte accesibile pentru 
jandarmi şi personalul autorităţilor de resort.[…] Aceste informaţiuni au fost confirmate la 
puţin timp de către constatările făcute în mod oficial de organele Jandarmeriei, în diferite 
regiuni din judeţele Braşov-Făgăraş-Sibiu, Timiş, Caraş, Arad, Hunedoara, informaţiuni 
obţinute cu ocazia urmăririi de către jandarmi a fugarilor germani şi a legionarilor 
refugiaţi în regiunile muntoase. Cu ocazia acestor cercetări, organele jandarmeriei au 
efectuat numeroase descinderi în munţi şi au găsit depozite masive de armament, muniţiuni 
şi alimente. Din cercetările făcute s-a stabilit că numeroase stâne, cabane etc. aflate în 
munţi au fost locuite şi că cei adăpostiţi au fugit la apropierea jandarmilor fiind anunţaţi 
de iscoade sau de oameni fideli. Jandarmii au reuşit să prindă în unele sate civili sau 
militari în uniforme fără epoleţi şi grade, înarmaţi puternic care cercetaţi sumar au 
declarat că sunt rătăciţi de unităţile lor şi că au vagabondat prin aceste regiuni muntoase 

                                                 
12 Ibidem, p. 256 
13 Ibidem, p. 257 
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în credinţa că vor găsi unităţile lor.“14 Considerând că tocmai aceste grupuri de “simpli 
dezertori fugiţi de la unităţile lor să se ascundă, rătăcind prin aceste regiuni” erau 
germenii viitorei Mişcări de Rezistenţă, “acţiune subversivă, îmbrăcată sub forma unor 
grupuri de dezertori […] având ca scop contracararea acţiunii partidului comunist, sub 
toate formele”, autorii Notei apreciau că problemei respective nu i s-a acordat atenţia 
cuvenită, ceea ce a condus, atât  Marele Stat Major, cât şi Inspectoratul General al 
Jandarmeriei, “la concluzia oficială că totul se reducea la grupuri de dezertori români şi 
germani, în adevăr înarmaţi, a căror acţiune devenise – în aceea vreme – periculoasă 
siguranţei statului şi pentru armatele sovietice în trecere spre frontul de luptă”.15  

Prezenţa unor forţe sovietice din ce în ce mai numeroase şi mai puternice în 
România a determinat o teamă justificată faţă de represaliile acestora şi a avut ca efect 
neangajarea acestor grupuri în acţiuni directe, astfel că toate încercările germanilor  de a 
redresa “răsturnarea” de la 23 august 1944, nu a avut efectele scontate, România fiind 
nevoită să rămână pe mai departe atât pe plan militar, cât şi politic, alături de Uniunea 
Sovietică. Aderarea militarilor români la această acţiune, pe care s-a scontat ca o condiţie de 
reuşită,  s-a dovedit a fi fost neverosimilă, ignorându-se spiritul de corp al acestora şi faptul 
că nu erau dispuşi (cu cu câteva excepţii) să accepte o asemenea “defecţiune” la vârf,  chiar 
dacă majoritatea ofiţerilor superiori erau animaţi de sentimente antisovietice. Sovieticii şi-
au luat măsuri (fireşti, de altfel, într-o confruntare militară de asemenea amploare) pentru 
asigurarea spatelui frontului, numai că acestea au avut consecinţe dintre cele mai nefaste şi 
asupra armatei române, devenită de la 23 august 1944 aliată în lupta contra Germaniei 
naziste. Lipsa de încredere a sovieticilor în noul său aliat, generată în primul rând de 
poziţiile pe care se situaseră şi se confruntaseră până nu demult, alimentată acum şi de 
“actele de violenţă şi de terorism ale acestor elemente  destabilizatore”, i-a determinat să 
reducă drastic trupele româneşti din interior, iar cele care luptau pe front erau încadrate de 
trupe sovietice şi atent supravegheate, mergând, atunci când informaţiile deveneau 
alarmante, până la neutralizarea comandanţilor (cum a fost cazul generalului Avramescu, 
comandantul Armatei a 4-a române şi al statului său major). 

Mai mult, după 6 martie 1945, o dată cu instalarea guvernului Petru Groza, drumul 
spre comunism fiind deschis, reacţia aparatului de  represiune a statului a devenit din ce în 
ce mai dură,  ceea ce i-a obligat pe membrii acestor grupuri la o acţiune rezervată, rezumată 
doar la culegerea şi transmiterea în Germania a informaţiilor cu caracter politic, militar şi 
social, dar care nu au mai ajutat la nimic, iar după ce Germania a capitulat în mai 1945, 
non-sensul  luptei alături de aceasta a devenit evident.  
 După încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale, aveau să intre în scenă alţi 
actori, pregătiţi de această dată de serviciile de informaţii occidentale, coordonate de 
americani, interesate să submineze din interior regimul comunist instaurat în România şi să 
sădească germenii unei veritabile coloane a V-a, capabilă să acţioneze eficient în cazul unui 
eventual conflict cu U.R.S.S., a cărui expansiune teritorială şi ideologică spre Vest devenea 
extrem de periculoasă pentru Occidentul democratic. Recrutarea, pregătirea, misiunile şi 
modul de acţiune al acestora în România vor face obiectul unui  alt studiu pe care sperăm 
să-l finalizăm şi să-l publicăm într-un viitor apropiat.  

                                                 
14 Radu Ciuceanu, Octavian Roske, Cristian Troncotă, Începuturile Mişcării de Rezistenţă din România, vol. I, 
11aprilie 1945- 31 mai 1946, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti 1998, p. 24-26  
15 Ibidem, p. 26 
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EVENIMENTUL DE LA 23 AUGUST 1944 
ŞI CONSECINŢELE SALE POLITICO-MILITARE 

 
de 

Lt. col. Miron BREZOIU 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

 
Evenimentul petrecut la 23 august 1944, în urma căruia conducătorul statului român 

de atunci, mareşalul Ion Antonescu şi principalii săi colaboratori au fost arestaţi, a fost 
prezentat în timp în diverse forme, în funcţie de interesele de moment ale participanţilor 
direcţi sau indirecţi la derularea lui, ori de orientările politice ale beneficiarilor săi. 

Apreciat, la început, de majoritatea celor care l-au înfăptuit drept o lovitură de stat, 
cu începere de prin 1946 s-a vorbit despre întoarcerea armelor, apoi de eliberarea de la 23 
august (evident de către armata sovietică), pentru ca mai târziu să fie apreciat drept 
insurecţie armată şi, în cele din urmă, să fie catalogat drept revoluţie de eliberare 
naţională, antifascistă şi antiimperialistă, care a avut o lungă carieră, sfârşindu-se doar la 
finele anului 1989, odată cu înlăturarea regimului comunist din România şi din nefericita 
zonă est-europeană. 

După trei ani de război, trupele sovietice au pătruns din nou pe teritoriul românesc 
din estul ţării, ocupând o mare parte din Basarabia şi Bucovina. Ruperea frontului, la vest 
de Iaşi şi la sud de Chişinău (20 august 1944), pierderile mari provocate trupelor române 
şi germane de înaintarea fronturilor 2 şi 3 ucrainene, necesitatea evitării transformării 
teritoriului românesc într-un pustiitor teatru de operaţiuni militare pe care s-ar fi 
confruntat aproape 3.000.000 de militari români, germani şi sovietici, bombardamentele 
puternice executate de aviaţia anglo-americană, care acţiona fără reţinere în spaţiul 
românesc, au fost doar câţiva factori care au impus adoptarea unor soluţii politico-militare 
urgente, în măsură să asigure salvarea statului român. Însă actorii dramei jucate în 
vâltoarea acelor timpuri au gândit în mod diferit evitarea catastrofei naţionale. Aici îi 
avem în vedere pe Ion Antonescu şi principalii săi colaboratori, pe de-o parte şi, de 
cealaltă parte, pe regele Mihai şi anturajul său, la care s-au adăugat reprezentanţii 
Blocului Naţional Democrat (Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Naţional Liberal, 
Partidul Social-Democrat, Partidul Comunist Român). 

Ion Antonescu dorea să încheie un armistiţiu cu Aliaţii, ceea ce însemna încetarea 
focului şi imobilizarea trupelor pe poziţiile ocupate, deci un act cu un caracter exclusiv 
militar. În acest sens, stabilizarea frontului reprezenta o necesitate. O a doua condiţie era 
anunţarea fostului aliat – Germania – despre intenţiile României. Era corect şi cavaleresc. 

În condiţiile ofensivei sovietice, declanşate începând cu 20 august 1944 pe linia 
Iaşi-Chişinău, posibilitatea unui armistiţiu era exclusă. 

Chiar diplomatul german Karl Clodius, informat despre intenţiile României, opina 
că „a negocia în condiţiile în care Armata Roşie se află în ofensivă, ar fi o greşeală”.1 
Numai oprirea armatelor sovietice pe un aliniament tare din teren ar fi putut duce la 
începerea convorbirilor pentru încheierea armistiţiului. Acest aliniament era reprezentat 
de linia fortificată Focşani-Nămoloasa-Galaţi. 

                                                 
1 Gheorghe Barbul, Memorial Antonescu. Al treilea om al Axei, Iaşi, Institutul European, 1992, p. XIV 
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Problema stabilizării frontului pe această linie s-a pus atât cu ocazia ultimei 
întrevederi avută de Antonescu cu Hitler (5 august), cât şi în cazul discuţiei purtate la 21 
august la Slănic de către mareşal cu generalul Friessner, comandantul Frontului Ucraina 
de Sud. 

Linia de fortificaţii amintită, în lungime de 100 Km, era mărginită la est de Dunăre 
şi delta sa, iar la vest de Munţii Carpaţi. Ea nu putea fi forţată decât între marea buclă a 
Dunării şi munţi. Pe flancul său drept, fluviul îşi formează delta, totalmente improprie 
operaţiilor militare. Traversarea sa pune aceleaşi probleme ca şi o debarcare. Flancul 
stâng este apărat de un obstacol natural extrem de greu de abordat, Carpaţii. Dar chiar 
intervalul acesta, cu păduri şi coline, oferă posibilităţi apreciabile de apărare. În plus, fiind 
puternic fortificat, Antonescu era convins că aici va putea bloca definitiv Armata Roşie. 
Alături de el, alţi experţi români şi străini considerau că o rezistenţă pe linia fortificată era 
posibilă. 

Hans Kussel, de pildă, scria: „operând în mod corect cu contraatacuri bine 
executate, posibilitatea de a investi la timp puternica linie fortificată Dunăre-Focşani-
Carpaţi exista fără îndoială, linie care, cu forţe relativ reduse, ar fi putut fi ţinută până la 
ocuparea Berlinului. Astfel, ar fi fost posibil ca România şi toate ţările balcanice să fie 
sustrase stăpânirii ruseşti”.2 

Regele Mihai, împreună cu anturajul său, şi liderii partidelor din opoziţie doreau să 
pună capăt cât mai repede şi, în orice condiţii, războiului cu Puterile Aliate şi Asociate, 
opinând că, în situaţia în care Germania este pe punctul de a pierde războiul, poziţia 
juridică a României ar fi incomparabil mai bună dacă ea s-ar prezenta la Conferinţa de 
pace în calitate de cobeligerantă. Să te încăpăţânezi să rămâi alături de o Germanie virtual 
învinsă, ar fi o crimă împotriva ţării. 

De asemenea, autorii actului de la 23 august, dintre care unii cu o insuficientă 
experienţă politică, însă dotaţi cu o mare doză de oportunism, credeau că eventualul 
armistiţiu trebuia să fie un act juridic, care ar fi permis părţii interesate, în caz de litigiu, 
să-şi pledeze cauza. O a doua greşeală a fost credilitatea în promisiunile sovietice, făcute 
cu aprobarea şi acoperirea anglo-americanilor. 

În urma loviturii de stat de la 23 august 1944, România a ieşit din războiul purtat 
alături de Germania şi s-a alăturat Naţiunilor Unite. Guvernul sovietic nu a luat act de cele 
petrecute la Bucureşti şi a continuat să considere România un stat inamic, până la 12 
septembrie, când s-a încheiat armistiţiul. Până atunci, ţara a făcut un act de încetare 
unilaterală a focului, statul român rămânând la cheremul trupelor sovietice, al căror 
comportament a depăşit orice închipuire. Jaful organizat, dezarmarea a peste 130.000 de 
ostaşi şi trimiterea lor în gulagurile ruseşti, dezorganizarea economică au fost câteva din 
atuurile „eliberatorilor”.3 

Lovitura de stat de la 23 august 1944, în urma căreia ţara ar fi trebuit să revină pe 
făgaşul firesc, a fost numai o uvertură pentru ca o serie de agenţi ai Moscovei, sprijiniţi de 
armata de ocupaţie sovietică, să instaureze în România regimul pe care mareşalul Ion 
Antonescu îl detesta cel mai mult: regimul comunist. 

CONSECINŢE MILITAR-STRATEGICE 
Ieşirea României din războiul Axei a avut un impact decisiv asupra zonei de 

dominaţie a Germaniei în Europa centrală şi de sud-est, contribuind în chip hotărâtor la 

                                                 
2 Ibidem, p. 118 
3Valeriu Florin Dobrinescu, România şi organizarea postbelică a lumii, 1945-1947, Bucureşti, Editura Academiei, 
1988, p. 27 
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destrămarea hegemoniei celui de-al III-lea Reich şi a sistemului militar şi politic din 
această zonă a continentului. Evenimentele din România din august 1944 au influenţat 
decisiv deznodământul crizelor politico-militare din Bulgaria, Serbia, Slovacia şi au 
contribuit la modelarea configuraţiei politice a Europei postbelice.4 

Între cele mai importante avantaje strategice aduse Naţiunilor Unite, s-au situat: 
- prăbuşirea defensivei germane la flancul sudic al frontului est-european şi 

pulverizarea dispozitivului de luptă al Wehrmacht-ului în Peninsula Balcanică; 
- deschiderea „Porţii Focşanilor” şi, prin aceasta, a „porţilor Europei Centrale” (pe 

valea Dunării) şi ale Europei de Sud-Est în calea înaintării armatelor sovietice; 
- realizarea într-un timp extrem de scurt a unei mari translaţii a frontului sud-est 

european, fără egal în istoria celui de-al doilea război mondial (între 200 şi 700 Km în 
numai 15 zile); 

- modificarea importantă în balanţa de forţe a celor două coaliţii aflate în luptă prin 
punerea la dispoziţia Naţiunilor Unite a peste 1.000.000 de militari români mobilizaţi; 

- impactul negativ asupra maşinii de război germane prin sistarea imediată a 
oricărei aprovizionări din România cu produse de bază pentru continuarea războiului (în 
special petrol şi cereale); 

- provocarea unui adevărat seism în sistemul politic dominat de Axă; 
- contribuţie militară continuă şi eficientă, până la sfârşitul războiului, pe o direcţie 

importantă de pătrundere spre centrul Europei; 
- amplu efort economic, bazat exclusiv pe posibilităţile proprii ale ţării şi desfăşurat 

concomitent cu îndeplinirea unor împovărătoare obligaţii asumate; 
- realizarea surprizei strategice totale pentru germani, datorită pregătirii în secret a 

acţiunilor militare şi a modului de execuţie a acestora şi, legat de aceasta, punerea în 
imposibilitate a oricărui proiect german de distrugere a căilor de comunicaţii şi a 
resurselor româneşti, care au servit apoi, în totalitatea şi integralitatea lor, războiul 
Naţiunilor Unite în sectorul de sud-est şi central al Europei. 

Totodată, a fost pusă la dispoziţia Aliaţilor întreaga documentaţie de care se 
dispunea atunci, cuprinzând informaţii de mare importanţă asupra potenţialului german. 

Teoreticianul britanic B. H. Liddel-Hart aprecia că după 23 august 1944 trupele 
sovietice au avut posibilitatea de a exploata „cel mai larg flanc deschis cunoscut vreodată 
în războiul modern”.5 Feldmareşalul Gerd von Rundstedt sublinia la rândul său, faptul că 
„pierderea resurselor de materii prime constituie una din cauzele principale ale prăbuşirii 
Reichului”.6 

Însuşi Hitler aprecia că, după Stalingrad şi debarcarea din Normandia, ieşirea 
României din război constituia cea mai mare pierdere pentru Reich.7 

Din păcate, pe plan intern, deşi România se desprinsese din coaliţia Axei printr-un 
act politic, iar nu ca urmare a unei înfrângeri militare, deşi alăturarea sa Naţiunilor Unite a 
avut un imens ecou în mass-media internaţionale, ţării noastre nu i-au fost recunoscute 
drepturile, actul de la 23 august neavând vreo influenţă în anularea prevederilor pactului 
Ribbentrop-Molotov. Înfăptuirea trecerii de partea aliaţilor printr-o lovitură de stat – în 
conformitate cu hotărârea regelui Mihai, având aprobarea liderilor opoziţiei naţionale – şi 
nu prin semnarea prealabilă a unui armistiţiu, coroborată cu atitudinea guvernelor aliate şi 
                                                 
4 Ibidem, p. 28 
5 B. H. Liddel-Hart, Istoria celui de-al doilea război mondial, 1971, p. 23 
6 Ilie Manole, Preoţii şi oştirea, Editura Fundaţiei Hanns Seidel, Târgovişte, 1998, p. 130 
7 V. Fl. Dobrinescu, mr. dr. Constantin Hlihor, 23 august: act favorabil aliaţilor sau României?, în Revista de istorie 
militară, 1994, nr. 6, p. 5 
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tergiversarea nejustificată (ori poate dimpotrivă?) a semnării Convenţiei de armistiţiu, au 
făcut ca Armata Roşie să acţioneze pe teritoriul românesc fără a ţine seama de 
evenimentul petrecut în capitala României la 23 august 1944.8 

Pentru Aliaţi, intrarea ţării noastre în războiul Naţiunilor Unite a contribuit decisiv 
la încheierea mai grabnică a celui de-al doilea război mondial. Contribuţia sa la 
înfrângerea Reich-ului a fost apreciată de înalte personalităţi şi oficialităţi politice şi 
militare ale marilor puteri aliate, care nu au ezitat să afirme că România se situa „în al 
patrulea rând în ceea ce priveşte numărul de soldaţi cu care participă la bătălia pentru 
distrugerea nazismului”.9 Cu toate acestea, nu i s-a recunoscut statutul de cobeligeranţă la 
Conferinţa păcii, ţara noastră găsindu-se în tabăra învinşilor din cel de-al doilea război 
mondial. 

Analizând consecinţele actului de la 23 august 1944, se poate conchide că el a fost 
favorabil doar Aliaţilor şi nu României, căreia i-a adus, în scurtă vreme, comunismul şi 
distrugerea instituţiilor democratice.10 

Se aduce cel mai adesea în discuţie că prin acea lovitură de stat, România a fost 
scutită de un război nimicitor. Dar, având în vedere decapitarea armatei, prin dezarmarea 
trupelor, prin trimiterea comandanţilor în închisori, jaful organizat al trupelor de ocupaţie, 
achitarea unor uriaşe sume în contul reparaţiilor de război, distrugerea instituţiilor 
democratice ale statului, trimiterea în temniţele comuniste a sute de mii de oameni, 
dezorganizarea economiei naţionale şi, mai ales, impunerea unui sistem politic străin de 
tradiţiile şi mentalităţile româneşti, pagubele suferite de România după 23 august 1944 
sunt cu mult mai mari faţă de ce ar fi însemnat materializarea unei confruntări armate 
directe.11 

Odată cu încheierea războiului a luat sfârşit şi statutul de independenţă al ţării. 
Locul echilibrului precar, menţinut cu greutate şi cu abilitate diplomatică în perioada 
interbelică, a fost luat de hegemonia Uniunii Sovietice. Pregătită prin acţiunile Comisiei 
aliate de Control – care, deşi creată formal pe baze tripartite, a funcţionat, practic, 
unilateral, în folosul exclusiv al sovieticilor – şi recunoscută prin tratatul de pace din 10 
februarie 1947, hegemonia rusească nu a mai întâlnit nici un obstacol, odată încheiat 
procesul de scoatere în afara legii a partidelor istorice şi în urma abdicării regelui Mihai 
din 30 decembrie 1947. 

                                                 
8 Ibidem 
9 Alesandru Duţu, România în război, în Dosarele Istoriei, 1999, nr. 9, p 50 
10 V. Fl. Dobrinescu, Constantin Hlihor, op.cit., p. 11 
11 Ibidem 
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O VICTIMĂ A TERORII STALINISTE: AURELIA POPESCU 
(DIN VAŞCĂU, JUDEŢUL BIHOR).  

DOCUMENTE INEDITE   
de 

Conf. univ. dr. Antonio FAUR 
Universitatea din Oradea 

 
 După ocuparea ţării de către trupele sovietice, operaţie începută în vara anului 
1944, s-a trecut la exploatarea economică a acesteia, dar mai ales a locuitorilor ei (prin 
înrobitoarele obligaţii ale Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944), precum şi la 
preluarea puterii de către forţele de stânga, reprezentate de comunişti. Falsificarea 
rezultatelor alegerilor din anul 1946 a deschis calea deplinei înfeudări faţă de Moscova 
(ţara noastră devenind un simplu satelit al acesteia), ceea ce a însemnat că modelul 
bolşevic a fost aplicat în toate domeniile vieţii societăţii. A luat fiinţă, cum bine se ştie 
acum, Securitatea, ca instrument de reprimare utilizat de autorităţile române comuniste de 
la Bucureşti, pentru a-şi consolida puterea şi a  reduce la tăcere acţiunile de rezistenţă 
naţională împotriva bolşevizării României. Etapa stalinistă, care s-a instaurat în anul 
1948, a constituit cea mai cumplită formă de oprimare internă a cetăţenilor României, cu 
deosebire a celor care s-au opus lichidării democraţiei şi libertăţii, a partidelor istorice şi, 
în final, a oricărei forme de rezistenţă la acest nou sistem de guvernare, impus de sovietici 
şi numit, „regim de democraţie populară”, care s-a manifestat într-o totală contradicţie cu 
ideea de democraţie. 
 În acest context politic, în care actul de represiune a devenit un fapt cotidian, poate 
cel mai important (datorită consecinţelor acestuia asupra psihologiei naţionale, care – din 
cauza unei teribile insecurităţi – a fost profund marcată de frică şi dezolare), a fost 
organizată instituţia Securităţii statului, care a iniţiat şi desfăşurat, cu agresivitate şi 
primitivism, o adevărată „vânătoare” de adversari ai politicii comuniste, pe care i-a 
transformat în victime, arestându-i şi anchetându-i, apoi trimiţându-i în faţa unor tribunale 
militare, care au răspuns unor comenzi politice, fiind simple organisme „care au dat viaţă” 
comandamentelor noii societăţi.  

Din rândurile miilor de cetăţeni români, care au trăit această experienţă 
traumatizantă a făcut parte şi Aurelia Popescu (din Vaşcău), soţia căpitanului Ştefan 
Popescu, care a fost liderul unui grup de rezistenţă anticomunistă din sudul Bihorului. 
Fireşte, ea a intrat în atenţia organelor securităţii din Beiuş şi Oradea din momentul în 
care soţul ei a fost „dat” în urmărire, pentru a fi prins şi condamnat. 

Publicăm, în cadrul anexelor documentare, 10 documente inedite cu privire la 
biografia acesteia, dar şi la modul cum a fost tratată de ofiţerii de securitate din Bihor, în 
anii 1947-1949. La acestea se adaugă o autobiografie (din anul 1952), care conţine 
informaţii utile pentru cunoaşterea biografiei ei. Aurelia Popescu s-a născut la 5 ianuarie 
1920, în familia lui Ioan şi Mina, (născută Sima) Gherlan, care locuia în Vaşcău. Tatăl ei 
a fost perceptor la „circa” financiară din această aşezare. Aurelia Gherlan a urmat 
cursurile şcolii primare din localitate, apoi pe cele ale liceului de fete din Beiuş şi, din 
1935, pe cele ale Şcolii Comerciale Superioare din Oradea. Aici l-a cunoscut pe Ştefan 
Popescu, ofiţer administrativ la regimentul 34 Artilerie, cu care s-a căsătorit. Din acest 
moment, destinul ei s-a legat de cel al căpitanului Ştefan Popescu, cu care a avut doi copii 
(Sorin şi Doina), urmându-şi soţul prin toate unităţile militare în care a fost transferat 
(după o cunoscută practică în armată), până în 1945, când acesta a fost „deblocat” şi lăsat 
fără nici un serviciu.  
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Rămasă fără mijloace de existenţă, împreună cu cei doi copii şi cu mama Aureliei, 
familia Popescu a fost expusă unor mari dificultăţi materiale. Ştefan Popescu a încercat să 
obţină un serviciu, însă a avut parte de refuzuri repetate, ceea ce l-a determinat să se 
orienteze, sub raport politic, spre partidele istorice – mai exact spre P.N.Ţ. Maniu - , de 
unde aştepta un sprijin în vederea soluţionării situaţiei sale. Ca atare, a intrat în organizaţia 
P.N.Ţ. Maniu din Vaşcău, determinând-o şi pe soţia sa să facă acelaşi lucru. Ambii au 
activat în această organizaţie, făcând propagandă manistă în timpul campaniei electorale din 
anul 1946, care a fost o activitate perfect legală. După pierderea alegerilor de către 
adevăratele forţe naţionale şi patriotice, care respingeau ocupaţia sovietică, a fost declanşată 
împotriva lor o acţiune represivă, menită să distrugă capacitatea de rezistenţă a poporului 
român împotriva sovietizării ţării. Ştefan şi Aurelia Popescu au devenit „ţinte”  ale 
securiştilor locali. 

Pentru a evita arestarea, Ştefan Popescu a plecat de la domiciliu, fiind adăpostit de 
foştii membri ai P.N.Ţ. Maniu şi alţi locuitori. Deşi a fost urmărit cu tenacitate de Securitate 
şi Miliţie, el a fost prins abia după 4 ani. În acest timp, soţia lui a fost arestată de trei ori, 
fiind supusă unor presiuni tipice acelei perioade care ne introducea în spaţiul unor practici 
staliniste necunoscute, dar de o duritate fără precedent.  

Aurelia Popescu a fost arestată prima dată în Oradea12, la 25 iulie 1947. A fost dusă 
în „lagăr”, unde a stat 13 zile13. Cu acest prilej a fost obligată se dea două declaraţii (pe 
care le reproducem14), din care rezultă că  s-a înscris în P.N.Ţ. Maniu datorită faptului că 
soţul ei „făcea politică P.N.Ţ.- istă” dar şi din „propriul imbold”, la stăruinţa doamnei 
Carolina Vaida. A primit sarcina de a „recruta cât mai multe aderente şi simpatizante” 
pentru P.N.Ţ. Maniu. Recunoaşte că s-a implicat în campania de alegeri, îndemnându-i pe 
locuitori să voteze cu „ochiul”15. Înainte de a fi eliberată din arestul Securităţii orădene, 
Aurelia Popescu a fost obligată să semneze (în 2 august 1947) o declaraţie prin care se 
angaja să nu mai facă parte din P.N.Ţ. Maniu. I s-a smuls şi afirmaţia că „fuga lui 
Mihalache” este un „act de trădare faţă de actualul guvern”16, respectiv cel condus de dr. 
Petru Groza. Este evident că a fost forţată să „adopte” o asemenea atitudine, mai cu seamă 
că nu avea informaţii cu privire la activitatea recentă a lui Mihalache.  

Au urmat anii de urmărire a lui Ştefan şi Aurelia Popescu. În iarna anului 1948, 
Aurelia Popescu a fost „din nou arestată timp de 3 săptămâni”17, pentru ca, la 10 septembrie 
1949, să fie închisă pe o perioadă de 9 săptămâni18. A stat, deci, aproape 14 săptămâni în 
„laboratoarele de cercetări securiste din Bihor”. Anchetatorii ei au ajuns la concluzia că 
„susnumita, prin atitudinea ei şi legăturile ce le are în Vaşcău creează o stare de spirit 
nefavorabilă regimului”19 (subl. ns. –A.F.). În consecinţă, ei fac propunerea de a fi „trimisă 
la muncă la canalul de la Dunăre”20. Este un act de poliţie politică, semnat de căpitanul de 
securitate Iosif Palcovici şi locotenentul de securitate Cornel Teriteanu. El dezvăluie ce 
suflete „negre” aveau primii securişti, care manifestau sentimente de ură faţă de virtualii 
adversari ai regimului, în acest caz Aurelia Popescu, care lăsase acasă doi copii mici, în 
grija unei mame bătrâne, lipsită de posibilităţi materiale elementare. Gestul celor doi ofiţeri 
                                                 
12 C.N.S.A.S., P 651, vol. 2, f. 239-257 
13 Ibidem, vol. 4, f. 10-11 
14 C.N.S.A.S., P 651, Doc. 1 şi 2. 
15 Ibidem, vol. 2, f. 149 
16 Ibidem, f. 150 
17 Ibidem, f. 239-257 
18 Ibidem 
19 Ibidem, f. 199 
20 Ibidem 
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de securitate de la Oradea a fost respins - pentru că era nu numai odios, ci şi necugetat -  de 
către superiorii lor de la Bucureşti (mai exact: locotenent colonelul T. Dincă şi căpitanul S. 
Antoniu), care le „atrăgeau atenţia ca, pe viitor, în corespondenţa” lor „să nu mai apară 
propuneri neîntemeiate şi lipsite de seriozitate”21 (subl. ns. –A.F.) Iată, deci, un „duş rece” 
peste entuziasmul unor torţionari care loveau cu cruzime în vieţile oamenilor.  

La 9 noiembrie 1949, Aurelia Popescu semna o altă declaraţie, care i-a fost cerută de 
securiştii anchetatori, interesaţi să procure noi date despre soţul ei şi cei care erau solidari 
cu el, astfel că n-a putut fi prins nici după doi ani. Condiţia de „urmărit politic” era 
cumplită. Ea s-a datorat - afirmă Aurelia Popescu -, în cazul lui Ştefan Popescu, faptului că 
acesta n-a „avut posiblitate[a] de a-şi câştiga existenţa”22. Transcriem o formulare 
semnificativă din declaraţia sa: „când cineva îţi dă în cap, nu poţi să-l agreezi, întrucât nu-l 
consideri ca prieten şi, în consecinţă, cauţi să lupţi contra lui şi să-l învingi”23. Era un fel de 
legitimare a atitudinii soţului ei, care nu s-a predat” autorităţilor, pentru a fi închis, din 
considerentul că nu se simţea vinovat de situaţia în care se afla. Reţinem şi temerarele critici 
vis-à-vis de oamenii care slujeau temporar Partidul Comunist, despre care se exprimă în 
următorii termeni: „unii dintre aceştia sunt în stare – în orice moment – „să-şi schimbe 
părerea şi convingerile”, [cum îşi schimbă cămaşa], iar dacă sunt întrebaţi în mod direct ce 
îi leagă de acest regim, vor răspunde: „A, nimic, dar vezi, aşa sunt vremurile, ce să-i faci, ca 
să treci puntea te faci frate cu dracul”.  Sunt mincinoşi, sunt linguşitori sunt lipsiţi de bun 
simţ, de caracter, de tot ce poate fi uman…,ori aceste persoane, permis să-mi fie, îşi bat joc 
de Dvs. (de securiştii anchetatori –n.n.) şi vă pun de multe ori pe drumuri, fără nici un fel de 
rezultat24. Ne putem da seama ce efect au avut aceste reflecţii asupra celor care o anchetau 
şi care i-au pretins, la 9 noiembrie 1949, să se angajeze că „nu va discuta nimic, cu nici o 
persoană, din tot ce am declarat sau din tot ce mi s-a spus la acest inspectorat din Oradea”, 
sub ameninţarea că va fi „judecată”25. În fişa personală care i s-a întocmit, securiştii o 
caracterizau pe Aurelia Popescu ca pe o femeie „inteligentă, vicleană, hotărâtă, are mare 
simpatie în mase, se bucură de ajutorul populaţiei”26 (subl.ns.-A.F.).  

După ce Ştefan Popescu a fost arestat în vara anului 1950, Aurelia Popescu a depus 
mari eforturi pentru a se angaja la vreo instituţie de stat sau întreprindere, dar toate uşile i-
au fost închise. La 4 aprilie 1952, ea completează o nouă autobiografie, pe care a depus-o la 
Sfatul Popular din Vaşcău, de unde a ajuns în posesia „organelor” de securitate. În acest 
document sunt rememorate principalele momente ale vieţii sale, cu accent asupra celor de 
dată recentă şi a situaţiei disperate în care ajunsese mărturisind că, în ultimii ani „a trăit din 
vânzarea lucrurilor şi garderobei soţului ei”. De acum înainte însă „nu mai are nimic de 
vânzare” şi nici „minime surse de a câştiga vreun ban”27. Aşa se încheia, în plină epocă 
stalinistă, un capitol întunecat din biografia unei victime nevinovate a sistemului, care a fost 
terorizată numai pentru faptul că şi-a manifestat aderenţa faţă de un partid politic legal şi a 
avut un soţ care era căutat de organele de represiune ale statului democrat-popular, pentru 
că a fost liderul unei grupări, destul de importante, de rezistenţă anticomunistă în părţile 
Beiuşului şi Vaşcăului.  

 

                                                 
21 Ibidem 
22 Ibidem 
23 Ibidem 
24 Ibidem 
25 Ibidem, f. 212 
26 Ibidem, vol. IV, f. 15 
27 Ibidem, f. 10-11 
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                                    ANEXE DOCUMENTARE: 
  

 
1 

Dat în faţa noastră, 
Comisar, 

s.s. indescifrabil 
       Oradea, la 31 iulie 1947 

 
D E C L A R A Ţ I E 

 
 Subsemnata, Popescu Aurelia, de 27 ani, născută în anul 1920, luna ianuarie, ziua 9, în 
comuna Vaşcău, jud. Bihor, din părinţii Gherlan Ioan şi Sima Mina, de profesiune casnică, 
nepedepsită, domiciliată în comuna Vaşcău, str. Boiului, nr. 58, căsătorită, cu doi copii. 

 Referitor la activitatea mea politică declar următoarele: 
 În cursul anului 1946, prin luna august, m-am înscris în organizaţiunea feminină a P.N.Ţ.-
ului Maniu din Vaşcău, în următoarele împrejurări: cu ocazia unei vizite, în scop de propagandă, 
făcută de către d-na Vaida Carolina, împreună cu secretarul tineretului Bologa Vasile fiind, au 
venit în comuna noastră, în cadrele organizaţiei femenine P.N.Ţ. Datorită faptului că şi soţul meu 
făcea politică P.N.Ţ.-istă, din propriul meu imbold, şi în urma rugăminţii insistente [a] d-nei 
Vaida Carolina, m-am înscris. 
 Mie mi-a revenit sarcina de a recruta cât mai multe aderente şi simpatizante care, mai 
târziu, să fie membre. Mijloacele pentru a recruta aceste membre se rezumă la propaganda de la 
om la om. 
 Motivele care m-au determinat să mă înscriu au fost cele expuse mai sus, faptul de-a fi 
simpatizat organizaţia politică din care făcea şi soţul meu parte. 
 În comună nu a avut loc nici odată şedinţă la care să fi participat eu, şi nici nu am auzit să 
fi avut loc vreo şedinţă în comună. 
 Ştiu că părintele Terebenţ Aurel este preşedintele org[anizaţiei] P.N.Ţ. Maniu din Vaşcău, 
însă nu ştiu dacă în locuinţa lui a avut [loc] vreo adunare. 
 Majoritatea membrelor înscrise în P.N.Ţ. Maniu, cât şi eu personal, înainte de alegeri, ne-
am răspândit între alegători şi am îndemnat să voteze cu ochiul, întrucât este semnul P.N.Ţ.-ului. 
 Nu am făcut parte din nici o organizaţie politică în afară de Partidul Naţional Ţărănesc, 
secţia feminină; de asemenea, nu am răspândit manifeste ale P.N.Ţ.-ului. 
Altceva nu am de declarat, asta susţin şi semnez nesilită de nimeni, 
 
       Aurelia cpt. Popescu 
 
 (CNSAS, P 651, vol. 2, f. 149) 
 

2 
 
 Copie: 

D E C L A R A Ţ I E 

 
  
 Subsemnata, Aurelia cpt. Popescu, domiciliată în comuna Vaşcău, jud. Bihor, căsătorită 
cu 2 copii, prin prezenta declar următoarele: 
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 Nu voiu mai face parte din Partidul N. Ţ. (Iuliu Maniu) din momentul în care dau această 
declaraţie şi văd fuga d-lui Mihalache, ca un act de trădare faţă de actualul guvern. 
       Aurelia cpt. Popescu 
 
2. VIII. 1947 
 (C.N.S.A.S., P 651, vol. 2, f. 150) 
 
 

3 
 

REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A SECURITĂŢII POPORULUI 
 
DIRECŢIUNEA REGIONALĂ A SECURITĂŢII POPORULUI ORADEA 
Nr. 11/24923 din 19 septembrie 1949 
 
 C Ă T R E  
  DIRECŢIUNEA GENERALĂ A SECURITĂŢII POPORULUI 
         BUCUREŞTI 
 
OBIECT: 
Raport în legătură cu 
fugarul POPESCU 
ŞTEFAN 

   La ord. Dvs. nr. 513/104415, din 4 septembrie a.c., vă 
raportăm următoarele: 
   Conform ordinului primit, am procedat la reţinerea d-nei 
POPESCU AURELIA, care a fost cercetată de noi, în legătură 
cu soţul său, care este fugit, însă nu a declarat nimic în legătură 
cu locul unde s-ar ascunde  acesta în prezent. Susnumita se află 
reţinută în această Direcţiune. 
   Deţinem informaţii, care sunt în curs de verificare, de locul 
unde s-ar ascunde acest bandit. 
    Orice constatări le vom raporta la timp. 

 
 DIRECTOR REGIONAL: 
 CĂPITAN: PALCOVICI IOSIF 
       LT. DE SECURITATE: 
       TERITEAN CORNEL 
 (C.N.S.A.S., P 651, vol. 2, f. 179) 
 

4 

D E C L A R A Ţ I E 
 
 

Subsemnata, Popescu Aurelia, soţia căpitanului Popescu Ştefan, născută în anul 1920, 
ianuarie 5, în comuna Vaşcău, jud. Bihor,  din părinţii Ioan şi Mina, carte ştiu, 7 clase de Liceu 
Comercial, căsătorită cu Popescu Ştefan, am 2 copii, domiciliată în comuna Vaşcău, jud. Bihor, 
declar următoarele: 

Cunosc pe numitul Băruţa Dănilă de mic copil, am copilărit împreună. După ce am plecat 
din Vaşcău în anul 1938, nu l-am mai văzut până în anul 1946, când  am venit înapoi în Vaşcău, 
iar el locuia pe stradă cu mine şi îmi era simpatic, însă nu am vorbit cu el decât foarte fugitiv, din 
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cauza soţului meu, care bănuia că eu îl simpatizez. După plecarea soţului meu, adică după ce a 
fugit, am spus odată lui Băruţa că, dacă se va întâmpla ca să nu vină soţul meu acasă, eu oricând 
aşi voi ca să mă căsătoresc cu el, iar el mi-a spus că, dacă ştia că eu îl simpatizez, nu s-ar fi 
căsătorit. După aceasta, eu îl aşteptam când mergea şi când venea de la primărie, unde era 
funcţionar, la geam, şi stăteam puţin de vorbă, după care el pleca. 

După aceasta, susnumitul venea pe la mine, însă foarte rar, între timp soţia lui a aflat că 
vine la noi şi a început ca să-l urmărească, din care cauză susnumitul nici numai venea pe stradă 
ca să-l vadă soţia. Eu îmi făceam de lucru pe la primărie, ca să-l văd. 

În timp ce am avut legături cu el şi venea pe la mine, am avut şi relaţii sentimentale cu el, 
însă întotdeauna eram supravegheată de mama mea. 

Din cauză că el era supravegheat din partea soţiei, am început ca să nu mai ne întâlnim aşa 
de des, până ce am rupt toate legăturile cu el. 

Menţionez că chestiuni politice nu am discutat cu Băruţa, decât chestiuni sentimentale. 
Aceasta îmi este declaraţia, pe care o dau, susţin şi semnez, nesilită de nimenea. 
 
Oradea, 13 octombrie 1949. 
       Aurelia cpt. Popescu 
(C.N.S.A.S., P 651, vol.2, f. 188) 

 
5 
 

REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIUNEA POLIŢIEI DE SIGURANŢĂ 
DIRECŢIUNEA REGIONALĂ A SECURITĂŢII POPORULUI 

                          ORADEA 
 

Nr. 11/29814 din 31 octombrie 1949 
 
 
 C Ă T R E 
  DIRECŢIUNEA GENERALĂ A SECURITĂŢII POPORULUI 
          BUCUREŞTI 
 

La ordinul Dvs. nr. 512/125765, din 24 octombrie a.c. 

Raportăm că, din cercetările efectuate, numita, soţia cpt. POPESCU ŞTEFAN, din 
Vaşcău, jud. Bihor, nu ne-a dat relaţii în ceea ce priveşte pe soţul ei, fugar, şi nici nu a vrut să 
recunoască legăturile ei cu soţul, care este fugit  aproape de doi ani. 

Întrucât susnumita, prin atitudinea ei şi legăturile ce le are în Vaşcău, crează o stare de 
spirit nefavorabilă regimului, având în vedere că este o femeie de moravuri uşoare, propunem 
trimiterea ei la muncă, la Canalul de la Dunăre. 

Menţionăm că în urma arestării celei mai sus arătate, starea de spirit din Plasa Vaşcău, 
jud. Bihor, şi comentarii în legătură cu fugarii nu sunt comentate într-o măsură atât de mare pe 
când aceasta se afla în Vaşcău. 

 
CĂPITAN DE SECURITATE, 
    PALCOVICI IOSIF 
      LT. DE SECURITATE, 
      TERITEANU CORNEL 

 (C.N.S.A.S, P 651, vol. 2, f. 199) 



 

 91

6 
 

DIRECŢIUNEA GENERALĂ A SECURITĂŢII POPORULUI 
 

Nr. 513/134.341 
3 noiembrie 1949 
 

DIRECŢIA REGIONALĂ DE SECURIATE 
                             ORADEA 
 

La raportul Dvs. nr. 11/29.814, din 31 octombrie 1949, referitor la numita, soţia 
căpitanului POPESCU ŞTEFAN, reţinută pentru a da relaţii în legătură cu soţul ei dispărut, luaţi 
măsuri să fie pusă în libertate şi ţinută sub supraveghere. 

Raportaţi acestei Direcţiuni Generale de executare. 
Totodată, vă atragem atenţia ca, pe viitor, în corespondenţa Dvs. să nu mai apară 

propuneri neîntemeiate şi lipsite de seriozitate. 
 
LT. COLONEL DE SECURITATE, 
             T. Dincă 
      CĂPITAN DE SECURITATE, 
       S. Antoniu 
(C.N.S.A.S., P 651, vol. 2, f. 213) 

 
 
7 
 

DECLARAŢIE 
 

Subsemnata, Aurelia cpt. Popescu, prin prezenta declar următoarele: 
În anul 1947 a părăsit domiciliul soţul meu, adm. căpitan Popescu Ştefan; a procedat la 

acest fapt, întrucât a ştiut că este urmărit politic, urmare la puţina propagandă în cadrul Partidului 
Naţional Ţărănesc – Iuliu Maniu. În timpul arestărilor membrilor de partid, am discutat cu soţul 
meu despre atitudinea ce va trebui să o ia. A fost hotărât să plece de acasă, întrucât nu a înţeles să 
fie arestat, cu atât mai puţin reţinut la închisoare, atâta vreme cât toată acţiunea lui s-a petrecut în 
timpul ce partidele politice, de orice fel, au avut libertatea de a-şi exprima atitudinea. 

În clipa în care s-a interzis politica opoziţională s-a retras complectamente, pregătindu-se 
pentru a se înscrie la facultatea de drept. Între timp, menţionez, a făcut diferite cereri de a intra în 
serviciu, ori de fiecare dată a fost refuzat, impunându-i-se anumite date  politice care l-au surprins 
şi datorită cărora a ajuns în actuala situaţie deplorabilă. 

A înţeles că este pus în disponibilitate micşorându-se cadrele armatei, fapt normal, odată 
pacea semnată, dar a crezut că statul se va îngriji ca acestor ofiţeri de carieră, care nu cunosc altă 
materie decât cea militară, să li se dea posibilitatea de a munci pe alt tărâm. 

În momentul în care soţul meu ar fi primit o posibilitate de a-şi câştiga existenţa celor 2 
copii, jur pe conştiinţa mea c-ar fi înţeles să muncească în cadrul regimului care-i dădea pâine, 
cum a înţeles să servească, fără cârtire, guvernele în cadrele cărora a făcut serviciul militar. Când 
cineva îţi dă în cap, nu poţi să-l agreezi, întrucât nu-l consideri ca prieten, şi în consecinţă cauţi să 
lupţi contra lui şi să-l învingi, depinde de şansă, şi dacă puterile îţi sunt slabe trebuie să cedezi. 
Că această putere a soţului meu a lăsat de dorit, şi că este slab, am bănuit de la început, fapt 
pentru care i-am şi atras atenţiunea de la început. Mi-a spus că privesc chestiunea din punct de 
vedere femenin. I-am spus că nu are act apăsător la activ, ca să fie nevoit a părăsi casa, iar dacă 
va fi închis, va sta, ca atâţia alţi, câteva luni şi se va înapoia. Mi-a spus că mie personal îmi 
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convine a-l şti la închisoare, pentru a avea libertatea ce-mi fusese până atunci îngrădită. 
Libertatea o voi câştiga-o în clipa când vei fi fugar, căci situaţia ce s-a creat nu se va termina, ci 
va dura ani şi ani de-a rândul. Un partid care a venit la putere cu atâtea sacrificii şi suferinţe nu va 
ceda şi va duce lupta de lămurire, pe toate tărâmurile şi, în timp ce tu vei aştepta să cadă, se vor 
întări mereu, cum fapt cert este. Acestea i-am răspuns. Nu a renunţat, şi a pus în joc situaţia mea 
şi a copiilor mei. Am rămas, deci, la 24 de ani, cu greutatea casei, a întregii familii. Nu mult după 
aceasta, am simţit boicotul instituţiilor unde mergeam să-mi cer anumite drepturi. Mi s-a luat pensia, 
cartelele, etc. Aş fi îndrăznit oare să cer un serviciu, când cele mai elementare drepturi de cetăţean mi 
s-au luat? Am înţeles de la început că, datorită situaţiei create de către soţul meu, voi fi expulzată de la 
trai ce credeam că nu-mi va fi chiar aşa de greu. Am început a renunţa la îmbrăcămintea soţului meu, 
la încălţămintea lui, ce o credeam inutilă, la lucruri din cămin şi economic mi-am împărţit banii, în 
aşa fel ca să nu simtă nici o lipsă cei doi copii, care nu au nici o vină. Menţionez că puţinii bani de 
care am dispus nu i-am întrebuinţat decât pentru hrană, întrucât de îmbrăcăminte nu aveam nevoie, 
căci o aveam, iar copiii îi îmbrăcam cu tot ce credeam că pot să renunţ a purta. 

Nu am avut, jur pe fericirea mea, a copiilor mei dragi, niciodată, nici o relaţie cu substrat 
politic sau bănesc. Dacă am făcut greşeala de a iubi pe un alt om decât pe soţul meu aceasta am făcut-
o pentru că simţeam nevoia unei mângâieri, că-mi lipsea nu numai după plecarea soţului meu, ci şi 
înainte, întrucât în căsnicie n-am găsit prea multă afemitate, ci mai mult sobrietate, aceasta nu fiindcă 
lipsea dragostea şi înţelegerea, ci pentru că pe soţul meu îl caracterizează  o seriozitatea ireparabilă . 
În afară  de aceste considerente, am greşit mai mult cu ochii, întrucât afară de faptul că nu m-am 
deplasat luni întregi de acasă, am fost sub observaţie mereu, fapt care m-a  revoltat, deoarece 
împotriva  legilor firii nu putem lupta. Ori ce om poartă pe frunte stigmatul păcatului, aşa că nu ştiu 
de ce am arunca cu piatra unul în altul, când toţi suntem la fel. Nu există femei care să nu greşească şi 
este cinstită atâta  timp cât este iubită, după ce ne-am plictisit de dragostea ei, o considerăm femeie 
stricată. Satisfacerea gusturilor dumneavoastră bestiale, fără de care nu puteţi trăi ca, apoi, chiar dacă 
dăm drumul să curgă apa, ca să se spele murdăria excrementelor sentimentale, totuşi rămâne în urma 
noastră mirosul păcatului. Aceasta este situaţia mea actuală. Iar  dragostea care am crezut că mă va 
mângâia nu mi-a creat decât nemulţumiri şi n-a făcut decât să mă claseze unde nu trebuie. Nu văd în 
bărbat, în momentul de faţă, decât un belzebut, un scaraoţchi. Acestea sunt chestiuni care m-au 
preocupat şi care mă preocupă. În viaţa politică n-am acte de care să pot discuta, pentru că nu m-au 
interesat. Regret doar, cu toată puterea sufletului meu, că am pornit pe un drum greşit, ireparabil. 

Nu văd însă normal, categoric, să suport acţiunile soţului meu, ca făcând parte din însăşi fiinţa 
mea, întrucât detest această situaţie, cu atât mai mult că n-am dorit-o şi n-am acceptat-o de la început. 
Că n-am comunicat cu nimeni şi că nu ştiu că el unde se găseşte, o jur, aceasta eu o ştiu şi nimeni 
altul, pentru că numai eu îl cunosc, numai eu îi ştiu caracterul tenace şi felul de a fi.  În toate 
chestiunile este foarte prudent, este foarte minuţios şi neîncrezător. Prin faptul că a găsit oameni rău 
voitori la Vaşcău, a îndrăznit să-şi exprime părerea de rău că s-a căsătorit cu mine în acest păcătos 
colţ de Bihor. Minciuni scabroase sunt toate declaraţiile la adresa venirii lui acasă şi acestea nu sunt  
făcute decât de indivizi care se spală pe mâini, ca Pilat, cu acest: “Da, l-am văzut, a venit”, fără a 
putea dovedi. Sunt persoane nevinovate  partidului, o spun din convingere, care, în ori ce moment, 
sunt în stare să-şi schimbe părerea şi convingerile, cum îşi schimbă cămaşa, iar dacă sunt întrebaţi în 
mod discret ce îi leagă de acest regim, vor răspunde: “A, nimic, dar vezi, aşa sunt vremurile, ce să-i 
faci, ca să treci puntea te faci frate cu dracul”. Sunt mincinoşi, sunt linguşitori, sunt lipsiţi de bun simţ, 
de caracter, de tot ce poate fi uman. Eu înţeleg că, atunci când eşti convins de lupta ce o duci, te 
devotezi cu trup şi suflet şi nu cauţi să-ţi baţi joc de instituţia care îţi cere un serviciu şi pentru care 
eşti răsplătit. Ori aceste persoane, permis să-mi fie, îşi bat joc de Dvs. şi vă pun, de multe ori, pe 
drumuri, fără nici un fel de rezultat. Nu ştiu unde se găseşte soţul meu şi, am mai spus, nici nu mă 
interesează. Numai în matematici există axiome, încolo ori ce regulă are excepţii, consideraţi excepţie 
acest fapt, deoarece soţul meu a spus înainte de a pleca să nu-i port grija, fiindcă el se va putea 
întreţine foarte bine şi singur, mie nerămânându-mi altceva de făcut decât să am grija copiilor şi a 
mea personală. Să fiu îndeosebi cuminte; nu am executat acest sfat, ba mai bine zis ordin, cu 
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sfinţenie, fiindcă nu sunt la vârsta când pot renunţa la sentimentele sufleteşti. Nu mă sacrific pe tărâm 
politic, întrucât nu-mi stă în fire şi pentru că femeia româncă nu este cunoscută, în decursul mileniilor, 
ca eroină, cunosc doar eroina de la Jiu, pe alta nu. Probabil îmi scapă mie cunoştinţele de ordin 
cultură generală. Suntem casnice şi nimic mai mult şi, apropo, mai puţin inteligente, ori în viaţa 
politică, care este extrem de riscantă, îţi trebuieşte o ascuţime a minţii specială, afară de asta trebuie să 
fii croită pentru aşa ceva, să nu ai altă menire, să te rezumi la ea, să te dedici ei şi să te desparţi de 
viaţa de familie, spunându-ţi că vei muri ori în ce moment când naţiunea ta va cere. Ori, eu până în 
momentul de faţă trăiesc exclusiv pentru copiii mei, pe care îi divinizez şi singuri pentru care mă 
sacrific. Chestiunile de ordin sentimental trec pe planul al doilea. Că nu sunt ajutată, în nevoile mele, 
de nimenea, numai acela poate înţelege care cunoaşte poporul român. Cunosc un singur popor care se 
ajută şi între care există o coabulare şi aceştia sunt evreii. Aceasta o ştiu de atunci de când au venit 
copii evrei din Polonia, cum toată comunitatea a sărit în ajutor, iar la noi, când au fost copii din 
Moldova, în număr de vreo 30, toţi cetăţenii binecuvântului Vaşcău s-au sustras, codindu-se fiecare, 
spunând că au greutăţi, deşi în comună existau atunci persoane cu dare de mână. 

Pe lângă cei doi copii ai mei, eu am luat o fetiţă, de care m-am îngrijit, ca de-a mea personală. 
Tot cel sărac dă mai mult. Dumnezeu să nu dea niciodată celui ce nu dă. Glorie şi cinste poporului 
care ştie să se ajute şi ruşine şi pierzanie aceluia care e nesătul şi care nu ştie şi nu simte că-i plesneşte 
baierile abdomenului, în timp ce alţii flămânzesc. Vă rog consideraţi ca încheiată problema soţului 
meu, întrucât ce am scris aici este tot ce ştiu despre dânsul, însă, cu părere de rău că a trebuit să-mi 
destram căsnicia cu un om inteligent şi bun, pentru fapte la care se putea renunţa foarte uşor şi pentru 
care suntem puse în joc viaţa şi sănătatea mea debilă, cât şi pentru îndurerarea sufletelor nevinovate, 
care mă aşteaptă acasă, şi cu acestea îmi închei declaraţia. 

Oradea, la 9 noiembrie 1949. 
      Aurelia căpitan Popescu 
        
 (C.N.S.A.S., P 651, vol. 2, f. 206-210) 
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DECLARAŢIE 
 

Subsemnata, Aurelia cpt. Popescu, declar prin prezenta că nu voi discuta absolut nimic, cu 
nici o persoană, din tot ce am declarat, sau din tot ce mi s-a spus la acest  Inspectorat sub 
prestanţa de judecată ce mi se va impune. 

 
      Aurelia căpitan Popescu 

 
9 noiembrie 1949 
(C.N.S.A.S., P 651, vol. 2, f. 212) 

 
9 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A SECURITĂŢII POPORULUI 
BIROUL SECURITĂŢII POPORULUI BEIUŞ 
 
 

FIŞĂ PERSONALĂ 
SOŢIE 

 
1. Numele şi prenumele: POPESCU AURELIA / fost[ă] ca d-şoară GHERLAN 
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2. Data şi locul naşterii: Vaşcău, 5.01.1920, fiica lui Iancu şi Mina 
3. Starea civilă: căsătorită, copii 2, sub 16 ani 
4. Domiciliul: Vaşcău, jud. Bihor 
5. Ocupaţia prezentă: fără ocupaţie 
6. Ocupaţia în trecut: casnică 
7. Studii: 8 clase secundare 
8. Apartenenţa politică prezentă: fără politică, în trecut: simpatizantă P.N.Ţ. 
9. Caracterizarea: inteligentă, vicleană, hotărâtă, are mare simpatie în mase, se bucură de 

ajutorul populaţiei. 
10. Antecedente înainte de 23 august 1944: necunoscute 
11. După 23 august 1944: membră activă în P.N.Ţ., desfăşura propagandă împreună cu 

soţul său 
12. Manifestări prezente: în prezent se manifestă în cercuri restrânse, nutreşte ideile 

schimbării regimului, pune la curent pe bărbatul său cu diferite ştiri pe care le obţine 
de la reacţiunea din Vaşcău. 

 
(C.N.S.A.S., P 651, vol. 4, f. 15) 
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AUTOBIOGRAFIE 
 
M-am născut în 1920, ian[aurie]. 5, în comuna Vaşcău, jud. Bihor, din părinţi[i] Mina şi 

Ioan Gherlan, fost perceptor de Circă în această comună ( azi decedat). Aici mi-am terminat cele 
4 clase primare, iar în 1931 m-am înscris la Liceul de fete din Beiuş, unde am stat până în 1934. 
În 1935 am plecat la Oradea, la Şcoala Com[ercială] Sup[erioară]. Aici  am cunoscut pe slt. 
Popescu Ştefan, care în 1938 mi-a devenit soţ. 

Am stat după căsătorie două luni la Oradea, unde soţul meu îşi făcea serviciul la Reg. 34 
Art[ilerie]. Am plecat apoi la Bucureşti, întrucât soţul meu trebuia să urmeze Şcoala Superioară 
de Administraţie. Acolo fiind, am rămas până în 1939, unde am născut primul copil, un băiat cu 
numele Sorin. După terminarea şcolii, am fost mutaţi la Tg. Ocna – Bacău, la Şcoala de 
Subofiţeri Jandarmi, până în 1943. În 1943, am avut al doilea copil, o fetită, Doina. 

Toată activitatea soţului meu se reducea la Serviciul de Cazarmă, iar în timpul liber scria 
versuri, piese de teatru etc. şi colabora la diferite reviste literare, iar eu cu ocupaţiile casnice. Până 
la această dată nici unul, nici altul, n-am făcut nici un fel de politică. 

Societatea cu care ne distram, şi pe care o frecventam, era cercul nostru militar, iar în 
afară de aceasta aveam prieteni civili, pe un funcţionar de la Asig[urările] Sociale cu soţia, Vartan 
Valeriu, pe şef ing. de la Ocnele de Sare, şi apoi cel mai bun prieten pe primarul oraşului, avocat 
Theodor Anastasie, un literat de seamă, cu care soţul meu s-a împrietenit, pentru acest motiv. 

Am fost refugiaţi apoi la Găeşti, jud. Dâmboviţa, unde soţul meu n-a stat decât câteva 
luni, întrucât a fost mutat la Inspectoratul de Jandarmi Cluj, mutat la Alba Iulia. 

La Găeşti n-am avut prieteni, stând prea puţin şi nu mergeam decât la soţiile ofiţerilor din 
Reg[imentul] nostru. 

În 1945, când am plecat cu copiii la Alba Iulia, deja pe soţul meu îl epurase din armată, cu 
drept la pensie. Aici n-am avut nici un contact cu lumea civilă. Întrucât erau foarte mulţi noi 
veniţi în garnizoană, între ofiţeri nu mai era nici o  cohesiune, deci nu ne vizitam între noi, 
vizitele nefiind obligatorii. 

Singura noastră preietenă era gazda la care locuiam, văduva Maria Pepca, soră de ocrotire. 
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După epurarea soţului meu în 1945, am venit la Vaşcău, unde era mama şi unde aveam 
casă. 

În timpul cât am stat acasă, soţul meu a încercat să intre în vreun serviciu, făcând cereri la 
CEC, la Societatea Mica din Brad, cerere de notar, dar toate au fost respinse. 

Am avut credinţa că a fost dat afară din armată pentru micşorarea cadrelor militare şi că 
deci în viaţa civilă vom avea o altă sursă de existenţă. 

Trebuiau întreţinuţi copiii, pe mama şi înşişi pe noi. Insist, atât soţul meu, cât şi eu, n-am 
avut nimic asupra noastră din care s-ar fi putut deduce că suntem ostili patriei noastre. În 
consecinţă, soţul meu a trecut în opoziţie, fără însă a se înscrie în vreun partid de dreapta. Totuşi, 
la alegeri a fost delegat şi repartizat în Partidul Naţional Ţărănesc a[l] lui Iuliu Maniu. 

Ca urmare, în 1947 soţul meu a fugit din faţa organelor de securitate, care îl căutau. Am 
fost eu arestată de pe peronul gării din Bratca şi dusă la Lagăr, unde am stat 13 zile. În iarna lui 
1948 am fost din nou arestată timp de 3 săptămâni iar în 1949, septembrie 10, din nou stând 9 
săptămâni. 

Timp de 2 ani, cât am stat cu soţul meu aici în Vaşcău, eram în relaţii de prietenie cu ing. 
Iorgulescu de la Ocolul Silvic loco şi cu dr. Mărgineanu Traian din Lunca, cu soţia acestuia din 
urmă fiind colegă de şcoală. 

În 1949 m-am înscris în U.F.D.R., dar nu cunosc motivul pentru care nu am mai fost 
chemată la şedinţe. Totuşi, în 1951 am fost trimisă pe teren la Lunca, ca imediat după aceasta să 
fiu din nou ţinută în afara cadrelor U.F.D.R.-ului. Am înţeles să-mi fac datoria cinstit, când sunt 
trimisă pentru un scop bine definit şi m-a jignit intervenţia nejustă ce s-a făcut contra mea. 

Singură rămasă, n-am avut prieteni, evitând a mai merge în vreo familie şi nici comuna n-
am părăsit-o, pentru a nu da ocazii la bănuieli. 

După ce, în 1950, soţul meu a fost prins de către Organele de Securitate, am mai plecat la 
rudenii, la Baia de Criş, la verişoara mea Felicia Stăncel, la Lazuri, la unchiul meu Iosif Sima, 
care m-a sfătuit să cer serviciu la Coop. din Vârfurile. Am încercat, şi am şi făcut cerere. Mi s-a 
comunicat că sunt numită, dar când am ajuns acolo, cererea mea era respinsă. Am intrat apoi ca 
laborantă la Comitetul geologic din Vârfurile – Arad, când după 2 luni am fost lichidată. Am 
făcut apoi cerere la Banca populară din Loco, la care cerere nici nu mi s-a răspuns. Ultima cerere 
am avut-o la acest Sfat, dar - din lipsă de locuri, am avut un răspuns negativ. 

Am trăit din vânzarea lucrurilor şi garderobei soţului meu. Acuma numai am nimic de 
vânzare şi minime surse de a câştiga vreun ban. 

 
       Aurelia Popescu 

Vaşcău, 4.04.1952 
(C.N.S.A.S., P 651, vol. 4, f. 10-11) 
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PERCEPŢIA RĂZBOIULUI RECE ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ 
(1947-1965) 

de 
Drd. Magdalena TIŢĂ 

 Inspectoratul pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu, Constanţa 
 

Războiul rece în societatea internă românescă a fost de multe ori perceput deformat 
graţie eforturilor propagandistice ale autorităţilor comuniste şi represiunii. În cazul 
românilor din exil realităţile războiului rece au fost cunoscute în mod concret şi real, dar 
situaţia internă a statului român le-a fost de multe ori străină, ştirile despre România fiind 
cele prin care guvernul comunist înţelegea să-şi asigure o imagine externă favorabilă. 

Regimul comunist instaurat în România pe lângă întregul cortegiu de malformaţii 
politice pe care le-a adus instituţiilor fundamentale ale statului a produs şi o imensă 
suferinţă umană. Reacţia la regim a constituit-o paleta largă de forme de rezistenţă pe care 
români din toate palierele sociale le-au opus. Dintre aceste forme de opoziţie cea mai  dură, 
a fost rezistenţa armată (nu a fost la fel de bine organizată ca aceea din alte state comuniste 
şi nu a beneficiat de un program politic bine închegat) în faţa noului sistem. Rezistenţa 
armată anticomunistă a existat pe tot cuprinsul ţării: Bucovina, Braşov, Vrancea, Maraureş, 
Sibiu, Munţii Apuseni, Bacău1, Banat2 şi Dobrogea3. 

Opoziţia faţă de guvernul comunist s-a declanşat după instaurarea acestuia la 
conducerea statului şi a continuat până spre finalul anilor 1950. 

În iulie 1946 un Referat al organelor de Securitate ale statului4 informa despre centre 
şi nuclee de organizaţii „subversive” precum Graiul sângelui, gruparea Elena 
Basarabeanu, Haiducii lui Avram Iancu şi Mişcarea Naţională de Rezistenţă ale căror 
principale obiective erau pregătirea rezistenţei armate, colaborarea cu partidele istorice şi 
contactul cu cercurile străine. 

Genul acesta de acţiuni s-au bucurat iniţial de suportul moral şi material al unor largi 
pături populare, întru-cât cea mai marea parte a populaţiei spera într-o intervenţie a 
Occidentului şi înlăturarea regimului comunist. Ideea „vin americanii”5 nu era o utopie, era 
o speranţă alimentată de emisiunile radio ale posturilor Europa Liberă, Vocea Americii sau 
BBC6 sau de ştirile disparate care rareori pătrundeau din lumea exterioară. Astfel la 23 
aprilie 1947 în Buletinul Informativ nr. 4 al Inspectoratului de Jandarmi Tulcea7, la partea 
intitulată Starea de spirit a populaţiei, se vorbea despre populaţia dobrogeană marcată de 
ultimatumul pe care anglo-americanii l-ar fi dat U.R.S.S pentru a-şi retrage trupele militare 
din Balcani. La 23 mai 1947, în Buletinul Informativ nr. 5 al instituţiei menţionate anterior 
erau semnalate acelaşi gen de elemente referitoare la situaţia internaţională şi care 

                                                 
1 Adrian Brişcă, The Anticommunist Armed Resistance in Romania, 1944-1962 (Rezistenţa anticomunistă 
armată în România, 1944-1962), in „Arhivele Totalitarismului”, volume X, no. 34-35, spring-summer 2002, 
passim. 
2 Emil Sebeşan, Rezistenţa anticomunistă din Banat, 1948-1949, în „Arhivele totalitarismului”, an V, nr. 17, 
4/1997, passim. 
3 Marian Cojoc, Rezistenţa armată din Dobrogea, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 
2004, passim. 
4 Cartea Albă a Securităţii, vol. I: 23 august 1944-30 august 1948, Serviciul Român de Informaţii, 1997, pp. 
310-311. 
5 Cartea Albă…, pp. 446-447. 
6 http://hoorferl.stanford.edu/. 
7 Arhivele Naţionale Constanţa (A.N.C.), fond Inspectoratul Regional de Jandarmi Constanţa (I.R.J.C.), dosar 
35/1947, f. 38. 
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sprijineau ideea din rândurile populaţiei că ar putea veni americanii: „flota din Marea 
Mediterană va sosi cât de curând în Turcia; că între U.R.S.S şi America ar fi un conflict 
pentru motivul că nu s-a putut ajunge la nici un rezultat la Conferinţa de la Moscova; că în 
Turcia sunt aerodromuri anglo-americane; [...] că americanii şi englezii au ocupat cu 
armata şi flota strâmtorile Bosfor şi Dardanele; că s-au lansat afişe din avioane anglo-
americane prin care se sfătuieşte populaţia română a nu se speria la vederea mulţimii de 
avioane ce urmează a trece peste teritoriul român”8. Raportul din iunie 19479 se referea la 
populaţie în termeni că aceasta cunoştea motivul adevărat al refuzării planului Marshall, 
dezacordul Rusiei sovietice faţă de iniţiativa americană, şi relua subiectul războiului între 
Rusia sovietică şi Vestul, eveniment ce ar fi dus la scoaterea trupelor sovietice din 
România. 

Încrederea în puterile occidentale s-a perpetuat de-a lungul anilor în rândul 
populaţiei şi al celor care făceau parte din rezistenţa armată10 sau rezistenţa din 
penitenciare11, al căror scop era de asemenea instalarea unui regim mai ales datorită 
emisiunilor occidentale radio care erau ascultate în secret. 
 Creditul pe care populaţia l-a acordat zvonurilor venirii americanilor şi sprijinul dat 
rezistenţei armate au scăzut considerabil până la dispariţie pe fondul instaurării 
sentimentului de ireversibilitate al regimului comunist şi pasivităţii occidentale în faţa unor 
evenimente precum cele din Ungaria din toamna lui 1956. Ajutorul occidental care nu a mai 
venit a născut un sentiment de frustrare în rândurile populaţiei româneşrti şi a luptătorilor 
anticomunişti. 
 În România, revolta antisovietică din Ungaria a fost percepută în mod diferit. În 
primele zile din cauza stării de confuzie nu s-au înregistrat reacţii deosebite dar în zilelle 
care au urmat în special intelectualitatea a luat atitudine şi mai ales aceea transilvăneană.  În 
Stenograma şedinţei cu activiştii teritoriali ai C.C. ai P.M.R din cadrul Secţiei Organelor de 
Partid, unde au participat şi şefii de sectoare din cadrul secţiei, din 23 noiembrie 1956  erau 
expuse reacţii ale populaţiei din diferite oraşe : „Greutăţi serioase -spunea Alexandru 
Moghioroş - am avut în ce priveşte atitudinea unor membri de partid şi unor organizaţii de 
masă din instituţiile de învăţământ superior şi în special organizaţiile de bază de la 
Universitatea Bolay. Deşi pe data de 24 octombrie iniţiatorii revendicărilor au fost 
studenţii de la Arte plastice şi „Victor Babeş”, totuşi problemele în mare s-au accentuat 
mai mult la Universitatea Bolay unde au reuşit să provoace şi o mişcare în cadrul 
studenţilor”12; în Baia Mare „duşmanul de clasă a trecut la acţiuni  deschise [...]. La 
început transmiteau ameninţări la adresa diferiţilor activişti, căutau să creeze panică în 
rândul membrilor de partid, susţineau evenimentele din Ungaria pe baza comunicărilor 
care se făceau la postul de radio Budapesta [...]. Şi la sate masa membrilor de partid a 
înfierat acţiunea contrarevoluţionară. În rândul membrilor de partid învăţători şi la parte 
din intelectuali a existat o pasivitate şi şovăială, dacă până acum ei luau parte la o serie de 
acţiuni, acum ei stăteau liniştiţi, iar unii dintre ei s-au manifestat făţiş împotriva 
regimului...”13 
                                                 
8 Ibidem, p. 162 
9 Ibidem, p. 170 
10 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, Rezistenţa anticomunistă din România. Reacţiile sistemului  represiv 1948-
1949, în „Arhivele Totalitarismului”, anul V, nr. 17, 4/1997, p. 138 
11 Cartea Albă…, p. 367; Constantin Aioanei, Cristian Troncotă, Rezistenţa anticomunistă în penitenciarele din 
România 1945-1964, în Arhivele Totalitarismului, anul II, nr. 3, 1994, p. 20. 
12 Mihai Retegan, Starea de spirit în România la sfârşitul anului 1956. Date din arhiva C.C al P.C.R., în 
„Arhivele Totalitarismului”, anul III, nr. 2, 1995, p. 112 
13 Ibidem, pp. 118-119 
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 Demonstraţiile studenţimii contra acţiunilor sovietice din Ungaria au demonstrat că 
studenţii constituiau elementul cel mai duşmănos faţă de comunism, în contradicţie cu ceea 
ce afirma propaganda oficială care încerca să acrediteze că tineretul este ataşat ideilor 
comunismului.14  
 În rândul populaţiei măsurile de autonomie ale guvernului de la Bucureşti, 
încununate de Declaraţia din aprilie 1964, au creat o reacţie favorabilă.15 Măsurile care au 
precedat Declaraţia din aprilie 1964, închiderea Institutului Maxim Gorki din Bucureşti, a 
Muzeului Româno-Rus şi Institutului Româno-Sovietic, eliminare limbii ruse ca materie 
obligatorie în şcoli, înlocuirea numelor ruseşti ale străzilor şi clădirilor publice cu nume 
româneşti, amnistia politică, creşterea rolului Academiei Române şi restabilirea legăturii cu 
oameni de ştiinţă români în exil, primirea în rândurile partidului a unui mare număr de 
intelectuali16, au asigurat regimului simpatia populară. 

Percepţia societăţii româneşti asupra războiului rece fost în mare parte afectată de 
realitatea pe care guvernul comunist a dorit să o impună. Lucrurile au stat diferit în cazul 
românilor din exil. Mişcarea de rezistenţă românească din străinătate, deşi activa pe centre, 
lua forme concrete în momentul începerii războiului rece. Obiectivele rezistenţei erau 
comune şi se transpuneau în: înregimentarea tuturor românilor din străinătate în mişcarea 
contr regimului comunist din România, câştigarea opiniei publice occidentale pentru 
scopurile mişcării, contracararea acţiunilor de propagandă ale guvernului comunist român 
în străinătate, susţinerea reintegrării teritoriilor foste româneşti din Est, întreţinerea unui 
curent de opinie nefavorabil U.R.S.S.17 
 Este relevantă scrisoarea preşedintelui Consiliului Naţional Român din Statele Unite, 
Constantin Vişoianu, către Dean Acheson, secretar al S.U.A. din 9 ianuarie 1951, pentru 
înţelegerea percepţiei situaţiei internaţionale în mediile româneşti din exil: 
      „Domnule, 

Guvernul Statelor Unite, în nota sa din 22 Decembrie către Guvernul Sovietic, acceptă 
ideea unei conferinţe a miniştrilor de externe ai Statelor Unite, Marii Britanii, Franţei 
şi U.R.S.S., cu condiţiunea ca să fie discutate toate problemele a căror soluţie ar putea 
conduce la «eliminarea prezentei tensiuni în lume». 
Una din cauzele esenţiale ale tensiunii actuale este subjugarea prin forţă şi prin 
violarea angajamentelor internaţionale de către Rusia Sovietică a ţărilor din Estul 
European, printre care a României. Fiindcă tensiunea actuală este provocată de voinţa 
U.R.S.S. de a impune lumii dominaţiunea sa. Şi mijlocul acestei expansiuni este 
impunerea prin forţă a unor guverne comuniste servile, împotriva marei majorităţi a 
ţărilor libere.[...] Faptele au fost constatate de reprezentanţii guvernului Statelor Unite. 
Opera de distrugere a instituţiilor româneşti ce a urmat, totala suprimare a drepturilor 
umane şi a libertăţilor fundamentale, completa aservire a independenţei României şi 
absorbirea economiei ei naţionale de către Rusia Sovietică sunt, de asemenea, 
cunoscute guvernului şi poporului Statelor Unite. [...]  
Poporul român este încrezător că guvernul Statelor Unite, cu prilejul conferinţei celor 
patru miniştri de afaceri străine, va include chestiunea restabilirei independenţei sale 
prin condiţiunile necesare organizării unei păci adevărate în lume. 

                                                 
14 Alexandru Popescu, România şi cele trei războaie mondiale în arhive diplomatice germane şi austriece, Iaşi, 
Institutul European, 2002, p. 155 
15 Paul Niculescu-Mizil, O istorie …, pp. 32-33 
16 Ibidem, p. 34 
17 Cartea Albă..., p. 304 
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Poporul român are o adâncă încredere în înalta conştiinţă a poporului american şi în 
ataşamentul său real faţă de principiile de pace şi libertate.”18 
Obiectivul principal al Comitetului Naţional Român, sprijinirea eliberării României,19 

nu se putea realiza fără colaborarea cu guvernele occidentale20. O mare importanţă în 
atingerea scopului propus o aveau declaraţiile la radio, Vocea Americii şi B.B.C,  adresate 
ţării.21  

În cursul anului 1954 părea o ocazie favorabilă cauzei naţionale politica noii 
administraţii americane Eisenhower hotărâtă să intensifice „războiul psihologic”22 în 
conflictul Est-Vest. Această situaţie îi detemina pe oamenii politici români din S.U.A să 
afirme că Statele Unite nu sunt gata să jertfească Răsăritul European23. 

Evenimentele din anul 1956, din Ungaria şi Polonia, au dus la o activizare a mişcării de 
rezistenţă naţională din exil24, dar fără succes pentru că aşa cum Constantin Vişoianu îi 
scria Regelui Mihai I la 26 septembrie 1958 „Aliaţii Occidentali, cu slabe reflexe de 
apărare, împărţiţi între ei asupra diferitelor probleme, anumaţi de o dorinţă de pace ce 
trece dincolo de limta prudenţei, nu fac decât să se apere, cu puţin succes, de altfel, şi nu 
îndrăznesc să ia o iniţiativă împotriva agresiunilor sovietice.”25 
 Iluzia unei intervenţii americane în favoarea României dispărea pe măsura 
conştientizării şi în străinătate a irevocabilităţii regimului comunist şi neamestecului 
occidental în statele de dincolo de „Cortina de Fier”. În cursul anului 1962 Constantin 
Vişoianu îi scria lui Virgil Veniamin următoarele: „Politica anglo-americană în privinţa 
ţărilor noastre constă în acceptarea statului-quo; adică a dominaţiei comuniste, cu 
speranţa că regimurile vor deveni mai puţin inumane şi că peste 2-3 generaţii regimul se va 
fi ameliorat considerabil. Putem noi, oare, să acceptăm această politică?”26 
 În anii care au urmat autonomia crescândă a României în politica externă nu a creat 
o impresie favorabilă în exil, iar Declaraţia din aprilie 1964 a P.M.R a avut în mişcarea 
românească de rezistenţă din străinătate o percepţie cu totul opusă celei din ţară. Într-un 
interviu acordat de Brutus Coste în „Buletinul Internaţional al Românilor în Exil”27 în 1964 
Declaraţia din aprilie ca şi celelalte schimbări din politica externă a României erau 
considerate o manevră prin care regimul de la Bucureşti înlocuia măsurile de destalinizare 
cerute de Moscova cu scopul evident de a face regimurile comuniste mai tari, cu o serie de 
gesturi de independenţă. În acelaşi interviu, Brutus Coste vorbind în numele întregii mişcări 
româneşti de rezistenţă din exil spunea: „Noi, exilaţii, nu putem împărtăşii optimismul 
exagerat al presei occidentale în ce priveşte spiritul de independenţă atribuit regimului de 
la Bucureşti.”28 

                                                 
18 Ion Calafeteanu, Exilul românesc. Erodarea Speranţei. Documente (1951-1975), Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 2003, pp. 38-41 
19 Ibidem, p. 67 
20 Ibidem, p. 116 
21 Ibidem, p. 117 
22 Ibidem, p. 143 
23 Ibidem, p. 173 
24 Ibidem, pp. 355-359 
25 Ibidem, p. 389 
26 Ibidem, p. 420 
27 Ibidem, p. 430 
28 Ibidem 
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CONTRIBUŢII LA O ISTORIE A ARBITRARULUI 
- ÎNCADRAREA ÎN COLONIILE DE MUNCĂ 

 
de 

dr. Florian BANU 
C.N.S.A.S. 

 
Într-unul din numeroasele sale discursuri „mobilizatoare”, Vasile Luca afirma: 
„Statul de democraţie populară foloseşte Justiţia, Armata, Miliţia, Securitatea în 

scopul nimicirii rezistenţei claselor exploatatoare, a împiedicării revenirii lor la putere, a 
apărării libertăţilor populare şi a independenţei naţionale, în scopul apărării păcii şi a 
construirii socialismului. Întărind baza economică a regimului de democraţie populară, 
întărind totodată Justiţia populară, Armata, Miliţia şi Securitatea, noi dăm posibilitatea 
Statului nostru să îndeplinească funcţiile unui stat de democraţie populară. (…) Trebuie 
lovit fără cruţare duşmanul de clasă care, la ordinele imperialiştilor americani, vrea să 
zădărnicească lupta poporului nostru pentru pace, pentru o viaţă fericită, pentru 
socialism”1. 

Exponent de vârf al structurilor comuniste, Vasile Luca exprima cât se poate de 
tranşant liniile de forţă ale politicii „statului de democraţie populară”: reprimarea cu 
duritate a oricăror manifestări contrare politicii de comunizare cu ajutorul unui vast aparat 
ce includea Justiţia, Securitatea, Miliţia şi Armata. 

Pe lângă crearea aparatului de represiune (însuşi termenul de „aparat”, larg folosit în 
epocă, sugerează o acţiune mecanică, incapabilă de a lua în considerare sentimentele 2), 
regimul comunist a elaborat şi un număr important de legi şi decrete care să ofere 
„respectabilitate” şi un pseudo-fundament juridic represiunii. 

După unele modificări preliminare efectuate în luna ianuarie (Legile nr.4 şi nr. 
5/1948), la 27 februarie 1948 era republicat Codul Penal3 în „Monitorul Oficial”. Prin 
noul cod, organelor represive li se crease un cadru propice pentru acţiunile de reprimare a 
opozanţilor politici. În timp, în funcţie de noile necesităţi stabilite de aparatul represiv, 
această primă variantă a Codului Penal a suferit o serie de modificări, unele din ele 
contravenind flagrant unor principii fundamentale de drept. Modificări de acest gen au 
fost operate, cu precădere, în momentele care au premers acţiuni majore de arestare a 
demnitarilor regimului „burghezo-moşieresc şi antonescian”, a fruntaşilor legionari, a 
foştilor ofiţeri de informaţii, a foştilor jandarmi şi poliţişti. 

Tenta „noii justiţii” se putea foarte bine desluşi la o simplă lectură a Codului 
Penal. Textul art. 1 suna în felul următor: 

„Art. 1 – Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o faptă care în timpul când a fost 
săvârşită nu era prevăzută de lege ca infracţiune şi nici condamnat la alte pedepse 
sau supus la alte măsuri de siguranţă decât acelea pe care le prevede legea. 

Faptele socialmente periculoase care au o vădită asemănare cu vreuna din 
faptele prevăzute de legea penală se socotesc ca fiind implicit prevăzute şi pedepsite 
prin dispoziţia de lege care prevede şi pedepseşte fapta asemuitoare. 

                                                 
1 Vasile Luca, Despre sarcinile Justiţiei populare, în „Scânteia”, 11 iulie 1950 
2 Nu întâmplător Franz Kafka încredinţase, în opera sa „Colonia penitenciară”, aplicarea pedepselor unui „aparat”, 
vezi Franz KAFKA, Colonia penitenciară, Iaşi, 1991, p. 95-98  
3 „Monitorul Oficial” (M.O.), nr. 48, 27 februarie 1948 
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Socialmente periculoase, în înţelesul aliniatului precedent, sunt acele fapte care prin 
natura lor sau prin felul comiterii aduc atingere sau pun în primejdie siguranţa statului sau 
ordinea socială. 

În cazul prevăzut de alin. 2 şi 3, acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare decât de 
procurorul general”. 

Aşadar, prin aliniatele 2 şi 3 se deschidea o poartă largă pentru abuzurile cele mai 
felurite. Chiar dacă o faptă nu era prevăzută în Codul Penal, ea putea fi pedepsită dacă 
procurorul general stabilea că ea se „aseamănă” cu o alta, incriminată de lege. 

Pentru a fi şi mai clar pe cine apără legea în România, textul articolului 1 a fost 
modificat prin Decretul nr. 187/1949, publicat în „Buletinul Oficial”, nr. 25, din 30 
aprilie 1949, p. 170-171. În noua formă, art. 1 suna astfel: 

„Art. 1 – Legea penală are drept scop apărarea Republicii Populare Române şi a 
ordinii sale de drept împotriva faptelor periculoase pentru societate, prin aplicarea 
măsurilor de apărare socială faţă de persoanele care săvârşesc asemenea fapte. 

Sunt periculoase pentru societate în înţelesul aliniatului precedent orice acţiuni sau 
omisiuni care aduc atingere structurii economice, sociale sau politice, ori siguranţei 
R.P.R. sau tulbură ordinea de drept statornicită de popor în frunte cu clasa muncitoare. 

Faptele considerate ca periculoase pentru societate pot fi pedepsite şi atunci când 
nu sunt anume prevăzute de lege ca infracţiuni (subl. ns.), temeiul şi limitele 
responsabilităţii determinându-se în acest caz potrivit dispoziţiilor prescrise de lege pentru 
infracţiunile asemănătoare”. 

Comentariile în faţa unui astfel de text de lege sunt de prisos. De menţionat faptul că 
aliniatul 3, absolut halucinant pentru orice jurist dintr-o ţară civilizată, a fost abrogat abia 
în 1956, prin Decretul nr. 102, publicat în „Buletinul Oficial”, nr. 6 din 29 februarie 
1956. 

În ciuda acestui nou cadru legislativ, extrem de dur cu potenţialii oponenţi ai 
regimului, liderii comunişti nu se declarau mulţumiţi cu modul în care decurgea lupta de 
clasă. Adepţi ai teoriei staliniste, potrivit căreia lupta de clasă se ascute pe măsură ce se 
înaintează pe drumul construirii socialismului, liderii de la Bucureşti au căutat să 
identifice noi forme de reprimare şi privare de libertate a celor ce făceau parte din extrem 
de flexibila categorie a „duşmanilor poporului”. Una din soluţii, benefică şi pentru 
„construirea economiei socialiste”, a fost aceea a folosirii indezirabililor în cadrul unor 
lagăre de muncă forţată, denumite eufemistic „unităţi de muncă”. 

Posibilitatea internării anumitor categorii de deţinuţi în colonii de muncă a fost 
dezbătută de conducerea Ministerului Afacerilor Interne încă în 23 septembrie 1949. 
Teohari Georgescu, Marin Jianu, ministru adjunct şi generalul maior Nicolschi, după ce 
au discutat problema penitenciarelor, au luat o serie de hotărâri dintre care amintim: 

„(…) 2. Deţinuţii condamnaţi (cu caracter politic), care au de executat pedeapsă 
peste un an, după expirarea pedepsei, se vor depune de către penitenciare la organele 
judeţene de securitate, care vor proceda ordinului ce-l vor primi de la D.G.S.P. (…) 

6. Cei de la pct. 2, care vor obţine avizul negativ din partea D.G.S.P. pentru 
eliberare, vor fi îndreptaţi de către serviciile judeţene la locul de muncă ce se va stabili. 
La fel se va proceda şi cu cei ce sunt depuşi administrativ şi nu pot fi condamnaţi din lipsă 
de probe sau alte motive. 

7. Pentru îndeplinirea celor prevăzute la pct.6, se va elabora Legea chemării la 
muncă, care va fi aplicată şi acestor categorii. 
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8. Se va lua legătura cu Ministerul Minelor şi Petrolului pentru a se stabili locul de 
muncă pentru categoriile de la pct. 6”4. 

În punerea în practică a acestor hotărâri, urmărirea executării sarcinilor ce reveneau 
Direcţiei Generale a Penitenciarelor o efectua ministrul adjunct Marin Jianu, iar cele 
specifice Securităţii erau supravegheate de generalul Alexandru Nicolschi. 

Cadrul legal pentru aceste practici şi, totodată, o extindere serioasă a domeniilor din 
care puteau fi selectaţi viitorii deţinuţi în lagăre de muncă a fost oferit în 13 ianuarie 1950, 
când Prezidiul Marii Adunări Naţionale a R.P.R. adopta Decretul nr. 6/1950 pentru 
înfiinţarea unităţilor de muncă (U.M.). Pentru o mai bună înţelegere a concepţiei care a 
stat la baza legalizării acestei forme de detenţie, vom reda conţinutul decretului5: 

Art. 1 – Pentru reeducarea elementelor duşmănoase Republicii Populare 
Române şi în vederea pregătirii şi încadrării lor pentru viaţa socială în 
condiţiunile democraţiei populare şi construirii socialismului, se înfiinţează 
colonii de muncă. 
Art. 2 – Pot fi trimişi în unităţile de muncă: 

a) acei care prin faptele sau manifestările lor, direct sau indirect, 
primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară, îngreunează 
sau încearcă să îngreuneze construirea socialismului în Republica Populară Română, 
precum şi acei care, în acelaşi mod, defăimează puterea de stat sau organele sale, dacă 
aceste fapte nu constituie sau nu pot constitui, prin analogie, infracţiuni (subl. ns. 
F.B.); 

b) condamnaţii pentru infracţiuni împotriva securităţii Republicii 
Populare Române, care, la expirarea executării pedepsei, nu se dovedesc a fi reeducaţi. 

Art. 3 – Trimiterea în unităţile de muncă se face prin Decizia Ministerului Afacerilor 
Interne. 

Art. 4 – Durata reeducării în unităţile de muncă va fi de şase luni până la doi ani. 
Ea poate fi redusă sau prelungită, în raport cu rezultatele reeducării, fără a putea 

depăşi cinci ani. 
Art. 5 – Părăsirea unităţii de muncă fără autorizaţie scrisă prealabilă se pedepseşte cu 

închisoarea corecţională de la şase luni la cinci ani. 
Art. 6 – În cadrul Ministerului Afacerilor Interne se creează o direcţie a unităţilor de 

muncă. 
Art. 7 – Organizarea şi funcţionarea unităţilor de muncă se va stabili prin Hotărârea 

Consiliului de Miniştri”6. 
Prin acest decret se legiferau arbitrarul şi abuzurile de tot felul, întrucât oricine putea 

fi incriminat că „direct sau indirect, primejduieşte sau încearcă să primejduiască regimul 
de democraţie populară, îngreunează sau încearcă să îngreuneze construirea 
socialismului”. Se recunoştea, de asemenea, în mod expres, că aceste prevederi se aplicau 
acelor persoane care, nici măcar prin „analogie”, nu puteau fi acuzate de săvârşirea unor 
fapte cu caracter penal, care să atragă după ele o pedeapsă privativă de libertate. 

                                                 
4 Serviciul Român de Informaţii, Cartea Albă a Securităţii, vol. II, Bucureşti, 1994, p. 210-211 
5 Vezi şi „Expunerea de motive” în (Arhivele Naţionale Istorice Centrale (A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. - 
Cancelarie, dosar nr. 78/1950, f. 7) 
6 Arhivele Naţionale ale României, România – viaţa politică în documente. 1950, Bucureşti, 2002, p. 30-31; 
Conţinutul art. 7 a fost modificat prin Decretul nr. 60/1950 din 11 martie, căpătând următoarea formulare: 
„Organizarea şi modul de funcţionare a Direcţiunii Unităţilor de Muncă precum şi a unităţilor de muncă înfiinţate în 
cadrul acestei Direcţiuni se vor stabili prin decizia Ministerului Afacerilor Interne” – ibidem, p. 83. 
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Precizări suplimentare au fost aduse conţinutului articolului 2 al decretului prin 
Ordinul Cabinetului M.A.I. nr. 100 din 3 aprilie 1950. Potrivit acestui ordin, puteau fi 
internaţi în unităţi de muncă: 

„1) Toţi cei care lansează sau răspândesc zvonuri alarmiste, tendenţioase, 
duşmănoase; ascultă şi difuzează propaganda deşănţată a posturilor de 
radio imperialiste. 

2) Toţi cei care aduc injurii P.M.R., conducătorilor săi, Guvernului, Uniunii 
Sovietice şi conducătorilor săi şi ţărilor de democraţie populară. 

3) Toţi cetăţenii români care întreţin legături de prietenie cu legaţiile imperialiste, 
care au frecventat sau frecventează bibliotecile, concertele şi în general manifestările 
propagandistice ale legaţiilor imperialiste, precum şi toţi cei ce sunt în relaţii cu familiile 
funcţionarilor ambasadelor imperialiste. 

4) Toţi cei care aţâţă la manifestări rasiale şi şovine. 
5) Instigatorii la nesupunere sau neexecutare – cei ce duc acţiuni duşmănoase, atât la 

sat cât şi la oraş – în contra măsurilor guvernului, cu privire la : 
- colectivizări, colectări, planuri de cultură, comasări; 
- elementele cu un trecut reacţionar cunoscut sau foştii exploatatori care ocupă încă 

posturi de răspundere în producţie şi care dovedesc continuu, prin atitudinea lor, delăsare 
gravă, nejustificată prin incapacitatea lor profesională; 

- atitudine care atrage după sine defecţiuni vizibile sau frânarea producţiei. 
6) Toţi cei care sub masca religioasă fac prozelitism (diferite religii sau secte), adică 

speculează sentimentele religioase pentru a-i determina la atitudini ostile, duşmănoase 
regimului, minciuni, prelegeri cu dedesubturi duşmănoase, şovine etc). 

7) Cei care prin corespondenţă internă sau internaţională iau atitudine duşmănoasă, 
transmit ştiri tendenţioase, alarmiste, duşmănoase, reacţionare, instigă”7. 

Internarea persoanelor în unităţi de muncă, potrivit art. 3 din Decretul nr. 6/1950, se 
făcea prin Decizia Ministerului Afacerilor Interne. 

Prin Ordinul nr. 100 Cabinet, din 3 aprilie 1950, s-au dat şi instrucţiuni regionalelor 
de securitate asupra modului în care să facă propuneri Direcţiei Generale a Securităţii 
Poporului (D.G.S.P.) pentru arestarea şi trimiterea în unităţi de muncă a celor care se 
încadrau în prevederile ordinului menţionat8. 

Ca urmare, regiunile de securitate înaintau dosarul persoanei în cauză cu propuneri 
pentru internare în unităţi de muncă (între 6 luni şi 2 ani) la fosta Direcţie a VIII-a, mai 
precis la Biroul Unităţi de Muncă - condus de locotenent Drăgănescu Elena şi locotenent 
Mateescu Ella. 

Biroul Unităţi de Muncă întocmea tabele nominale care cuprindeau datele de stare 
civilă, conţinutul pe scurt al materialului existent în dosar şi propunerea pentru timpul de 
internare făcută de regiune. Tabelele erau prezentate spre aprobare ministrului adjunct al 
Afacerilor Interne, Gheorghe Pintilie, sau generalului maior Alexandru Nicolschi, care 
fixau termenul de internare în unităţi de muncă pentru fiecare persoană în parte. Pe baza 
                                                 
7 Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (A.C.N.S.A.S.), fond Documentar, dos. nr. 55, vol. 53, f. 1-5 

8 Instrucţiunile aveau un caracter pur orientativ, de cele mai multe ori primând cu totul alte considerente. Astfel, în 
1968, colonelul Ilie Bădica, fost locţiitor al Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, recunoştea 
că „multe reţineri şi internări erau dispuse în mod cu totul arbitrar. Astfel, directorul general al Canalului Dunăre – 
Marea Neagră, Gheorghe Hossu, când avea nevoie de braţe de muncă se adresa ministrului Afacerilor Interne căruia 
îi cerea un număr oarecare de persoane. Acesta din urmă, la rândul său, îi ordona şefului Direcţiei Anchete să asigure 
numărul de persoane solicitat. Direcţia Anchete repartiza pe regiuni cifra stabilită şi după ce acestea făceau 
propuneri, pe bază de tabele nominale, cu aprobarea ministerului, se trecea la reţinerea şi internarea persoanelor în 
cauză” (A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dos. 55, vol. 51, f. 167-168). 
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acestor tabele şi a ordinului rezolutiv, se întocmeau decizii colective (existau, mai rar, şi 
decizii individuale de internare), care erau semnate de aceleaşi persoane. 

Structura piramidală a Securităţii s-a pus rapid în funcţiune, abuzul fiind tolerat sau 
chiar încurajat de la structurile teritoriale inferioare şi până la nivelul central. Arhivele au 
păstrat documente cutremurătoare asupra modului în care destinele oamenilor au fost 
mutilate de către diverşii slujbaşi ai regimului. 

Vom reda în continuare câteva fragmente din „Tabelele de elementele propuse 
pentru încadrare în ordinul 100/C Cabinet, U.M.” realizate de serviciile de securitate 
subordonate Direcţiei Regionale a Securităţii Poporului (D.R.S.P.) Cluj. Acest gen de 
tabele avea următoarea rubricaţie: nr. crt., numele şi prenumele, locul şi data naşterii, 
originea socială, profesiunea, apartenenţa politică trecută şi prezentă, motive [pentru 
internare], propus încadrare în U.M. pe timp de …, observaţii şi aviz. 

Un astfel de tabel, întocmit la 19 august 1950 de mr. Gligor Viorel şi lt. Vancea 
Emil, din Serviciul Securităţii Poporului Bistriţa, cuprinde 80 de persoane propuse pentru 
internare pe termene între 1 şi 2 ani. Vom cita câteva cazuri din acest tabel: 

Bălan Pompei, născut în Blăjenii de Sus – Năsăud la 9 mai 1905, domiciliat în 
Blăjenii de Sus, origine socială – chiabur, profesie – agricultor chiabur, fost membru 
P.N.Ţ. – Maniu, era propus pentru internare în U.M. pe timp de doi ani pentru 
următoarele motive: „se manifestă împotriva măsurilor luate de Guvern, înjurând 
conducerea actuală, lansează zvonuri despre răsturnarea regimului şi împotriva 
colectivizării, instigă populaţia împotriva măsurilor luate de guvern”9. 

Rusu Petru, născut în Rebra – Năsăud la 30 iunie 1930, cu domiciliul în comuna 
Dipşa, origine socială – ţăran mijlocaş, profesie – agricultor chiabur, fost simpatizant 
P.N.Ţ. – Maniu, era propus pentru internare pe timp de un an sub următoarele motive: 
atitudine duşmănoasă clasei muncitoare, insulte membrilor de partid, manifestări 
regaliste, răspânditor de zvonuri alarmiste, instigări contra colectivizării”10. 

Ceuca Iosif, născut în Salva – Năsăud la 10 august 1913, cu domiciliul în aceeaşi 
comună, origine socială – chiabur, profesie - agricultor – chiabur, fost simpatizant P.N.Ţ. 
– Maniu, era propus pentru internare în U.M. pe timp de doi ani pentru următoarele 
motive: „a sabotat predarea cotelor, a ameninţat autorităţile. Face bancuri în legătură cu 
tov. Stalin, spune că comuniştii vând ţara ruşilor. Lansează zvonuri în legătură cu un nou 
război”11. 

Fără a mai cita datele de identitate ale persoanelor propuse pentru internare, vom 
reda în continuare alte motive invocate pentru a justifica propunerile12:  

1. lansarea de zvonuri – „dacă se vor înscrie în gospodărie li se vor lua copiii şi 
vor fi duşi în Rusia şi toţi aceia care sunt înscrişi în gospodărie vor fi spânzuraţi pe stâlpii 
de telegraf când vor veni Americanii”, „războiul deja a început şi o să fie vai de 
comunişti”, „Anglia şi America fac mari pregătiri contra U.R.S.S.-ului”, „americanii sunt 
în Iugoslavia şi războiul este la hotarele ţării noastre”, „lansează diferite zvonuri false în 
privinţa U.R.S.S.”, „lansează zvonuri de război în favoarea imperialiştilor”, „în curând vin 
americanii şi vor trage la răspundere pe toţi aceia care ascultă ordinele comuniştilor”, 
„americanii ne vor scăpa de comunişti”, „a lansat zvonul că pădurile sunt pline de 
partizani”, „în mai 1950 a lansat zvonul că se începe războiul între U.R.S.S. şi americani, 
                                                 
9 A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dos. 126, f. 1 
10 Ibidem, f. 2 
11 Ibidem, f. 4 
12 Citatele redate în continuare sunt extrase din tabelele cu propuneri de încadrare în U.M. realizate de Direcţiile 
Regionale de Securitate Cluj şi Constanţa  (A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dos. 126-127, passim). 



 

 105

iar ruşii în Coreea sunt bătuţi şi în curând o să scape de sub comunişti”, a lansat zvonul că 
în Ungaria s-a ciocnit armata sovietică cu muncitorii, în urma căruia au fost morţi circa  şi 
răniţi pentru că muncitorii nu au vrut să demonteze o fabrică pentru a o trimite în Rusia”, 
„ a lansat zvonul că tinerii care se încorporează vor fi duşi în U.R.S.S.”, „afirmă că 
americanii au inventat nişte microbi pe care îi vor arunca în U.R.S.S. şi în ţările de 
democraţie populară şi în câteva zile vor fi distruşi toţi comuniştii” 

2. afirmaţii duşmănoase – „comuniştii sunt cei mai leneşi oameni de pe suprafaţa 
pământului”, „toţi sărăntocii sunt azi la conducere şi vin ca să ia pământul de la oameni pe 
nedrept”, „regimul comunist nu poate să dureze mult timp căci nu cred în Dumnezeu, 
Truman îi puternic, el poate să întunece cerul cu avioane”, „statul numai îi jupoaie pe toţi 
oamenii, în era maghiară era mai bine”, „va veni timpul când toţi comuniştii se vor târî pe 
jos”, „critică măsurile guvernului, spunând că astăzi în învăţământ sunt toţi proştii fără 
nici un nivel cultural şi i-au dat afară pe cei care sunt oameni de calitate”, „statul socialist 
nu ştie altceva decât să ia bunurile oamenilor”, „ a adus elogii mărfurilor americane, 
dejosind organizarea actuală”, „a adus insultă lui Marx, înjurându-l grav”, „în anul 1946 a 
strigat cu voce tare «Jos Stalin, jos guvernul actual, jos cu comuniştii»”, „în 1949 s-a 
manifestat că-şi bagă … în materialul statului”, „a ameninţat că atunci când vor veni 
americanii, el va spânzura pe comuniştii din sat”, „a cântat cântece interzise”, „în 1950 s-a 
manifestat ostil faţă de R.P.R., spunând că-şi bagă… în R.P.R.”, „a înjosit democraţia prin 
bancuri”, „caută să discrediteze opera de construire a Canalului Dunăre – Marea Neagră”, 
„caută să discrediteze literatura de partid” 

3. instigări împotriva creării de gospodării agricole colective: „ a spus că în 
curând se va schimba lumea şi atunci va fi rău de toţi cei înscrişi în colectiv”, „a spus că 
atât timp cât există el în comună, colectivul nu va lua fiinţă”, „face mari greutăţi contra 
înfiinţării gospodăriei colective”, „acei care se vor înscrie în colectiv, comuniştii îi vor 
duce în Siberia”, „s-a exprimat că colectivul este o sărăcie pentru toţi”, „colhozul este o 
nenorocire şi sărăcire pentru toţi ţăranii”, „adus muncă de subminare contra colectivului, 
înjurând pe comunişti”, „în anul 1950 s-a exprimat contra colectivului, spunând că se 
încadrează numai ţiganii şi cei care au numai copii”, „îndeamnă ţăranii a nu se înscrie în 
GAC, deoarece în colectiv este robie pe viaţă. O să se ia totul şi vor munci pe mâncare 
ziua şi noaptea”, „îndeamnă ţărănimea de a nu se înscrie în GAC, afirmând că în colectiv 
li se vor da numai zeamă de mazăre, apoi vor fi trimişi în Rusia” 

4. instigări pentru nepredarea cotelor agricole: „face greutăţi contra 
colectărilor”, „agită populaţia ca să nu predea cotele obligatorii la stat, întrucât cerealele 
sunt trimise în Rusia”, „îndeamnă locuitorii din comună ca să nu dea nimic la colectări că 
în curând regimul se va schimba”, „îndeamnă locuitorii să nu ducă grâu la arie şi să nu 
dea cota obligatorie la stat, că la toamnă se va începe război şi atunci va fi foamete mare”, 
„a instigat populaţia ca să nu dea cotă de cartofi”, „a vândut vacile pentru a nu da cota de 
lapte”, „instigă populaţia să nu se supună la măsurile de însămânţare şi colectare arătând 
că «tot degeaba muncesc, că ţi se ia la colectare” 

5. insulte aduse U.R.S.S.-ului: „aduce cuvinte huliganice şi de înjosire la adresa 
U.R.S.S.-ului”, „face propagandă ostilă contra U.R.S.S.-ului, defăimând în diferite forme 
viaţa din U.R.S.S.”, „ruşii fură toate cerealele din ţară şi le duce în Rusia, unde se 
pregătesc de război”, „aduce injurii şi insulte la adresa Partidului, îndeamnă locuitorii să 
nu dea ascultare ordinelor comuniştilor că toţi vor fi spânzuraţi la schimbarea regimului”, 
„conducerea sunt compuşi numai din oameni nenorociţi, fără pregătire”, „aduce injurii 
U.R.S.S.-ului şi la adresa P.M.R.-ului”, „ţara este vândută ruşilor şi totul ce se produce în 
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ţară se transportă la ei”, „a făcut nişte versuri pe care le-a răspândit şi prin care aducea 
insulte tov Stalin”, „în anul 1944 a bătut un tovarăş rus cu o furcă de fier până la făcut 
sânge”, „a dus propagandă intensă contra Uniunii Sovietice, manifestându-se cu insulte 
grave la aceasta”, „în martie 1950 a cântat următorul cântec: «Ce-ai gândit tu, măi Stalin,/ 
Că bei ceaiul la Berlin?/ Şi din capul lui Stalin/ Facem pantofi la Berlin», după acest 
cântec a făcut haz”, „s-a manifestat cu injurii la adresa tov. Stalin şi tov. Ana Pauker”, „în 
1948 a adus injurii U.R.S.S., s-a manifestat că la schimbarea regimului va spânzura pe 
comunişti”, „s-a manifestat că mărfurile se duc în U.R.S.S., iar stofa în România se dă pe 
tichete”, „în 1950 a spus glume cu caracter înjositor la adresa U.R.S.S.-ului şi tov. Stalin” 

6. insulte aduse partidului comunist şi activiştilor de partid: „conducerea ţării 
sunt compuşi (sic!) din oameni nepregătiţi care duce ţara la războiu”, „aduce injurii şi 
insulte la adresa Partidului, îndeamnă locuitorii să nu dea ascultare ordinelor comuniştilor 
că toţi vor fi spânzuraţi la schimbarea regimului”, „conducerea sunt compuşi numai din 
oameni nenorociţi, fără pregătire”, „s-a exprimat că ticăloşii de comunişti vrea să ne ia 
toate bunurile şi pe noi să ne facă robi”, „comuniştii sunt diavoli, însă vor veni americanii 
şi ne vor scăpa”, „are ieşiri ironice şi dispreţuitoare faţă de Preşed. Comit. Prov. 
Comunal”, „s-a exprimat cu cuvinte insultătoare la adresa conducerii actuale”, „s-a 
exprimat că la conducerea Comit. Prov., Miliţiei şi chiar în guvern sunt neştiutori de 
carte”, „s-a exprimat că noi suntem sub conducerea jidoavcei care stă la Bucureşti şi îşi 
bate joc de muncitori”, „s-a manifestat că sunt proşti oamenii că se lasă conduşi de femeia 
Ana Pauker”, „a adus insulte la persoana tov. Ana Pauker în anul 1947”, „fiind sesizat de 
a se scula în picioare de către anumiţi tov. în timpul cât se cânta Internaţionala, acesta s-a 
exprimat cu cuvinte vulgare, spunând totodată că comuniştii au vândut ţara ruşilor”, „în 
conducerea Comit. Prov. sunt numai oameni proşti, care nici numele nu ştiu să scrie, iar 
comuniştii din R.P.R. sunt sub călcâiul U.R.S.S.”, „s-a mai manifestat că tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej în trecut a fost mare bandit, în prezent a apucat la putere”, „a înjurat cu 
cuvinte vulgare guvernului actual, exprimându-se că tot liberalii o să fie aceia care vor 
conduce ţara”, „în aprilie 1950 a înjurat pe secretarul P.M.R. din comună, ameninţându-l 
cu bătaia”, „s-a manifestat că în guvern sunt numai evrei”, „în 1950 s-a manifestat că la 
conducere sunt potlogari, că Ana Pauker a fost speculantă”, „în 1948 a bruscat pe un 
membru din biroul org. de bază”, „a lansat un banc tendenţios regimului”, „a răspândit un 
banc care dăunează muncii P.M.R.”, „în 1950 s-a manifestat că tov. Ana Pauker a vândut 
ţara ruşilor”, „în 1950 s-a manifestat că în Miliţie şi Securitate, precum şi în Comit. 
Proviz. sunt bandiţi şi că el se murdăreşte pe ei”, „în 1950 s-a manifestat că în conducere 
sunt toţi prăpădiţii din ţară, toţi ţiganii şi jidanii”, „ a făcut hoţi şi tâlhari pe conducătorii 
statului R.P.R.”, „înjură şi insultă partidul în plin public”, „în 16 ianuarie 1950 se exprimă 
(…) că în conducerea partidului sunt numai golani”, „la conducerea ţării sunt toate leprele 
care trimit toate bunurile în Rusia”, „actualul guvern este format numai din golani”, 
„aduce injurii la adresa guvernului, afirmând că au ajuns toţi golanii şi puturoşii să 
conducă ţara pe care au vândut-o ruşilor” 

7. ascultarea posturilor străine de radio: „ascultă mereu posturile de radio 
imperialiste, iar apoi lansează zvonuri false de război în favoarea anglo-americanilor”, 
„ascultă şi difuzează ştiri mincinoase ale posturilor de radio străine anglo-americane”, „a 
spus că a vorbit la radio expropriatul rege Mihaiu că se va începe războiul”, „lansează 
ştirirle auzite la Vocea Americii, în iulie 1950 s-a exprimat că în curând se va începe un 
război contra U.R.S.S. în care americanii vor câştiga”, „este un lansator de zvonuri 
alarmiste izvorâte de la Radio Londra şi Vocea Americii” 
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8. orientarea religioasă: „a fost călugăr la mănăstirea Obreja, jud. Alba. Dă 
instrucţiuni preoţilor nereveniţi cum să saboteze prevederile legii”, „este un aderent al 
sectei interzise «Studenţi în Biblie», în cadrul căreia duce o intensă propagandă, difuzând 
materialul propagandist al acestei secte”, „este un predicator mare al sectei interzise 
«Martorii lui Iehova» în cadrul căreia caută să ducă o intensă propagandă căutând a 
câştiga câţi mai mulţi aderenţi ai acestei secte. A făcut un botez interzis de lege. Caută să 
ducă în eroare populaţia prin aceea că explică diferite paragrafe din Biblie cu caracter 
antidemocratic în favoarea americanilor”, „este un înverşunat răspânditor al ideilor sectei 
interzise «Martorii lui Iehova», căutând să atragă cât mai mulţi locuitori la acest cult, 
răspândind broşuri cu caracter antidemocratic”, „cu privire la unificarea celor două 
biserici, a dus o muncă de rezistenţă spunând că este numai maşinaţia comuniştilor”, este 
membru în cultul baptist, care şi în prezent se măreşte în comună datorită acestui individ 
care are o influenţă mare în populaţie”, „în 1948 a fost contra unificării bisericilor. S-a 
manifestat că biserica ortodoxă este la cheremul U.R.S.S.-ului”, „în 1950 s-a manifestat 
că a citit din Biblie că anul 1950 va fi an de război”, „în 1949 a susţinut cu toată tăria 
biserica greco-catolică”, „s-a exprimat că comuniştii au uitat de Dumnezeu şi vreau să 
crească în stil păgânesc poporul”, „în 1948, fiind predicatorul sectei penticostale, 
influenţa pe cei mai slabi că în curând va începe un război şi că va fi sfârşitul lumii”, „în 
1950 a dus o propagandă intensă în cultul baptist, aducând laude imperialiştilor”, s-a 
exprimat că de când sunt comuniştii la putere, oamenii nu mai pot merge la biserică”, „în 
1950 a căutat să educe copiii în spiritul religios vechi şi de a-i creşte sub influenţa 
bisericii”, „în anul 1950 a făcut slujbe religioase în mod clandestin. S-a manifestat că 
Vaticanul şi Dumnezeu va ajuta să-şi recapete biserica greco-catolică”, „în anul 1949 a 
spovedit credincioşi ai fostului cult greco-catolic. A adunat copii mici în biserică pentru a 
le ţine educaţie religioasă. A făcut rugăciuni o săptămână de zile pentru ca episcopul 
Marton, care era arestat, să scape”, „a instigat pentru organizarea de procesiuni religioase 
pentru ploaie” 

9. susţinerea rezistenţei armate: „s-a văzut în nenumărate rânduri că mergea la 
munte cu cantităţi însemnate de alimente, din care rezultă că avea legături cu fugarii din 
munţi”, „are legături cu fugarii din munţi pentru ca în caz de nevoie să poată fugi şi el”, 
„în 1949 a compătimit pe bandiţii prinşi şi distruşi pe Muntele Mare, jud. Turda”, „a fost 
sprijinitorul fugarului politic Şuşman Leon”, „în 1948-1949 a alimentat fugari politici”, 
„în 1948 a sprijinit, a găzduit şi alimentat pe fugarul politic Diamandi Ionescu” 

Abuzurile au fost atât de numeroase şi de stupide încât până şi conducerea centrală a 
Securităţii a simţit nevoia să mai tempereze zelul zbirilor din teritoriu. Dovadă stă faptul 
că, întors de la o şedinţă ţinută la Bucureşti cu şefii direcţiilor regionale de securitate, 
directorul D.R.S.P. Cluj le atrăgea atenţia subordonaţilor: 

„Ni s-au arătat lipsurile în legătură cu propunerile pentru U.M. S-au propus 
tehnicieni, profesori, studenţi care au mai avut o lună până la examene, iar în unele locuri 
au fost ridicaţi toţi chiaburii din comună, în loc ca din fiecare comună să fi fost ridicat 
chiaburul cel mai agresiv, tânăr, sănătos, cu putere de muncă. Trebuie să analizăm 
propunerile noastre prin prisma politică, ca să nu îngreunăm prin măsurile noastre 
îndeplinirea Planului de Stat, să căutăm ca prin aceste măsuri să micşorăm numărul 
duşmanilor şi nu să-l mărim”13. 

Cu toate indicaţiile de la „Centru”, abuzurile au continuat să reprezinte caracteristica 
de bază a internării în unităţi de muncă. Confruntaţi însă cu un număr extraordinar de 
                                                 
13 Proces verbal al şedinţei D.R.S.P. Cluj din 8 iulie 1950 (A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dos. 173, f. 112-113) 
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mare de propuneri de internare, liderii Securităţii şi-au dat seamă că riscă cu adevărat 
„compromiterea ţelurilor Partidului” şi că sunt pe punctul de a declanşa revolte populare 
şi, ca urmare, au decis să „slăbească şurubul”, dispunând chiar revizuirea situaţiei unor 
persoane deja internate în unităţi de muncă. 

Astfel, în 27 iunie 1951 Biroul „244” din Direcţia Generală a Securităţii Statului 
(prin Decretul nr. 50 din 30 martie 1951, D.G.S.P. devine D.G.S.S.) întocmea un referat 
asupra situaţiei ţăranului Zlate M. Ioan şi a soţiei acestuia, din comuna Corbii Ciungi, 
regiunea Bucureşti, reţinuţi şi internaţi în U.M. în vara anului 1950. La originea 
referatului stătea o cerere a locuitorilor din comuna menţionată către conducerea 
Ministerului Afacerilor Interne, cerere semnată inclusiv de secretarul Comitetului 
Provizoriu şi secretarul organizaţiei de bază P.M.R.. În cerere se arăta că soţii Zlate „sunt 
oameni cinstiţi, nu au lansat zvonuri, au fost premiaţi ca agricultori de frunte, nu sunt 
chiaburi, ci oameni cinstiţi”14. 

Investigaţiile efectuate de organele de securitate asupra modului în care s-a ajuns la 
încadrarea celor doi în U.M. au dus la descoperirea următoarelor fapte: 

„În vara anului 1950, pe timpul treierişului, sus-numitul a fost ridicat de către 
organele Securităţii Giurgiu, împreună cu soţia sa, pentru faptul că în satele învecinate, 
cum ar fi de exemplu satul Sârbeni şi comuna Udeni, erau tulburări şi ţăranii din aceste 
comune nu voiau să treiere. 

Pentru a se împiedica răsfrângerea tulburărilor şi în comuna Corbii Ciungi15, au 
fost ridicate din acea comună câteva persoane de către organele Securităţii, printre care se 
afla şi sus-numitul împreună cu soţia sa. (…) Numitul Zlate M. Ioan nu a făcut greutăţi în 
comună şi nu a luat parte la nici un fel de manifestări contra treierişului”16. 

Cercetările organelor de securitate au dus la identificarea „binefăcătorului” familiei 
Zlate: „Stabilirea persoanelor ce trebuiau ridicate s-a făcut de comun acord cu organele 
locale şi la propunerea acestor organe. În momentul ridicării celor din comuna Corbii 
Ciungi, era vice-preşedinte al Comitetului Provizoriu comunal numitul Radu M. Nae, 
rudă apropiată cu Zlate M. Ioan (subl. ns. F. B.). Aceştia au avut încă mai înainte unele 
neînţelegeri personale , fapt pentru care se duşmăneau. Pentru a se răzbuna pe Zlate M. 
Ioan, numitul Radu M. Nae, în calitatea ce o avea, a propus şi insistat să fie arestat şi 
Zlate cu familia sa (subl. ns. F. B.), motivând că acesta este un element periculos, care 
nu se supune hotărârilor Guvernului şi face greutăţi campaniei, deşi în realitate numitul 
Zlate este un om liniştit care nu a făcut nici un fel de greutăţi campaniei şi nici altor 
hotărâri ale conducerii. În urma propunerii acestuia, numitul Zlate a fost arestat împreună 
cu soţia sa şi încadrat într-o unitate de muncă”17. 

După internare, bunurile familiei Zlate au fost confiscate, iar copilul acesteia, în 
vârstă de 7 ani, „este întreţinut de către cetăţenii din comună şi rude”, fapt ce a creat „o 
stare de spirit nemulţumitoare în rândul cetăţenilor”. 

În faţa acestei situaţii, autorul referatului propunea eliberarea familiei Zlate şi 
readucerea în comună, precum şi înapoierea bunurilor confiscate18. 
                                                 
14 A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dos.185, f. 15 
15 În comunele amintite a fost chiar adjunctul ministrului de Interne Marin Jianu, împreună cu directorul D.G.S.P. 
Ploieşti, lt. col. Constantin Câmpeanu, şi aceştia au dispus „măsuri imediate de identificare a chiaburilor din comuna 
Corbii Lungi, în vederea ridicării acestora” (Ibidem, f. 42). 
16 Ibidem, f. 19 
17 Ibidem, f. 25; au fost trimişi în unitatea de muncă nr. 5 Bicaz 
18 Nu am identificat date despre o eventuală eliberare, dar se pare că cercetările au continuat pentru că acelaşi birou 
„244” întocmea în 18 august 1951 un „Raport de investigaţii” în care se sublinia din nou: „Din convorbirile avute cu 
tov. membri ai Sfatului Popular Comunal, cât şi cu organele noastre şi ale Miliţiei asupra arestării acestuia, nu s-a 
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Desigur, acest gen de acţiuni nu însemna nicidecum că Securitatea devenise peste 
noapte o adeptă înfocată a „legalităţii socialiste”, clamată de altfel în şedinţele de partid, 
ci îşi adapta „din mers” strategia de lichidare a „duşmanilor poporului”. Un exemplu în 
acest sens este faptul că în aprilie 1952, prin Ordinul M.A.I. nr. 26.500, au fost reţinuţi 
foştii poliţişti şi încadraţi în U.M. Acest gen de „vinovăţie colectivă” a continuat să 
furnizeze în anii următori noi şi noi victime aparatului de represiune. 

Un argument irefutabil în favoarea aserţiunii de mai sus îl constituie şi faptul că, 
în 1952, ministrul de Interne, Alexandru Drăghici, a propus abrogarea Decretului nr. 
6/1950 considerându-l „prea blând”. Pornind de la faptul că durata de detenţie în unităţile 
de muncă era „prea limitată”, respectiv între şase luni şi doi ani, că „au rămas în afara 
prevederilor legii un număr important de elemente duşmănoase sau dubioase, care în 
această perioadă de ascuţire a luptei de clasă uneltesc în diferite feluri, subminează şi 
sabotează regimul nostru şi opera de construire a socialismului”, Drăghici a venit cu o 
nouă propunere. 

Astfel, era avută în vedere înfiinţarea a trei forme noi de privare de libertate, 
respectiv coloniile de muncă, batalioanele de muncă şi domiciliul obligatoriu. În fapt, prin 
Decretul nr. 257/1952 au fost abrogate dispoziţiile Decretului nr. 6/1950 şi s-a emis şi 
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1554 din 22 august 1952, prin care unităţile de 
muncă au primit o nouă reglementare juridică, fiind transformate în colonii de muncă. 
Explicaţia oficială a înfiinţării coloniilor de muncă se regăseşte în art. 1 al H.C.M. nr. 
1554 din 22 august 1952: „având în vedere rezistenţa tot mai activă a elementelor 
duşmănoase regimului şi faptul că încearcă în continuu să saboteze în mod organizat 
măsurile guvernului şi partidului îndreptate spre întărirea dictaturii proletariatului şi 
construirea cu succes a socialismului, pentru a uşura supravegherea activităţii elementelor 
duşmănoase şi străine de clasa muncitoare, pentru a le atrage la munca de utilitate 
socială”19. Durata încadrării în colonii de muncă putea varia de la 6 luni până la 5 ani20. 

Subordonarea aproape totală a societăţii româneşti, cumulată cu indicaţiile date 
liderilor români de către Moscova21, a permis autorităţilor comuniste să pună capăt acestui 
trist experiment la data de 11 martie 1954 când, prin H.C.M. nr. 337/1954, s-a abrogat 
H.C.M. nr. 1554/1952, prevăzându-se desfiinţarea coloniilor de muncă, punerea în 
libertate a persoanelor care s-au reeducat şi nu mai prezentau pericol deosebit pentru 
securitatea statului, fixarea de domiciliu obligatoriu pentru cele nereeducate şi deferirea 
organelor de urmărire penală a acelor persoane care săvârşeau fapte care întruneau 
elementele constitutive ale unei infracţiuni. 

Evident, nu era vorba decât de o cosmetizare, regimul comunist dovedindu-se 
nereformabil, aşa cum stă mărturie Decretul nr. 89 din 17 februarie 1958 prin care se 
înfiinţau locurile de muncă obligatorii. În aceste locuri de muncă obligatorii puteau fi 

                                                                                                                                                              
putut stabili pe ce bază s-a făcut reţinerea sa. De asemenea, atât în arhiva organelor noastre raionale, cât şi în arhiva 
Miliţiei respective, nu se găseşte nici un act de vinovăţie asupra acestuia sau care să justifice motivele arestării lui” 
(Ibidem, f. 35). 
19 Cu altă ocazie, Alexandru Drăghici preciza că scopul coloniilor de muncă era de „a antrena elementele criminale 
pe care le avem arestate şi condamnate, de a folosi muncă ieftină de lucru pentru interesele construirii socialismului 
şi pentru a lovi cu toată puterea duşmanul” (Arhivele Militare Române (A.M.R.), fond Microfilme AS 1, rola 403, c. 
597). 
20 Ion Bălan, Internări în lagăre de muncă, în „Arhivele Totalitarismului” (A.T.), 1997, nr. 4, p. 160-173. 
21 Într-o şedinţă ţinută la Kremlin, în 13 iulie 1953, la care au participat liderii P.M.R. şi cei ai P.C.U.S., Mikoian li 
se adresa românilor: „Să reduceţi lagărele!”, iar noul „tătuc”, N.S. Hruşciov, conchidea: „Veţi reduce efectivele 
M.S.S. şi M.A.I., se vor reduce şi lagărele”  (stenograma şedinţei a fost publicată de Gh. Buzatu, România şi Marile 
Puteri. 1939-1947, Bucureşti., 2003, p. 598-604). 
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trimise acele persoane care, prin faptele sau manifestările lor, primejduiau ordinea de stat, 
dar fără a săvârşi infracţiuni. 

Desigur că problema internărilor în lagărele de muncă forţată merită o abordare 
mult mai amplă şi considerăm că, deşi există lucrări valoroase ce tratează subiectul22, 
există încă numeroase aspecte ce aşteaptă să fie puse în lumină şi suferinţa îndurată de 
zeci de mii de români să fie redată la adevăratele ei dimensiuni, dimpreună cu demontarea 
întregului mecanism al represiunii pentru o înţelegere deplină a caracterului malefic al 
regimului comunist. În ce ne priveşte, prin prezentul demers, nu ne-am propus decât 
sublinierea caracterului profund arbitrar al aşa-ziselor „internări” şi punerea în evidenţă a 
faptului că legislaţia ce căuta să dea o oarecare onorabilitate regimului a fost încălcată cu 
nonşalanţă de către chiar cerberii regimului. Pentru a încheia, îl vom cita chiar pe 
Numărul 1 al regimului, pentru a-l parafraza pe Arthur Koestler, recte Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Acesta, în cadrul Plenarei C.C. al P.M.R. din 12-13 decembrie 1950, 
enunţa o adevărată deviză a regimului pe care l-a condus: „Vechile legi au fost înlocuite 
de dictatura proletariatului, care nu este îngrădită de nici o lege”23. 

                                                 
22 Cea mai bine documentată lucrare în domeniu, în opinia noastră, este cea a lui Ion Bălan, Regimul concentraţionar 
din România.1945-1964, Bucureşti., 2000. 
23 Arhivele Naţionale ale României, România – viaţa politică în documente.1950, Bucureşti, 2002, p. 323 
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MAI 1956 – ROMÂNIA ÎŞI REIA ACTIVITATEA ÎN CADRUL 
ORGANIZAŢIEI MONDIALE A SĂNĂTĂŢII 

 
de 

Maior drd. Petre OPRIŞ 
SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 

 
Înfiinţarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii la finele celui de-al doilea război 

mondial constituie un moment de referinţă în istoria omenirii, datorită rolului pe care 
această instituţie îl are în armonizarea activităţii statelor de pe toate continentele, pentru 
combaterea bolilor şi epidemiilor, precum şi pentru asigurarea sistematică a sănătăţii 
colectivităţilor umane. Dorinţa exprimată de reprezentanţii statelor care au participat la 
înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor Unite de a include problema sănătăţii popoarelor lumii 
pe agenda de lucru a noii instituţii internaţionale a fost concretizată prin elaborarea unui 
proiect de Constituţie a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (18 martie – 5 aprilie 1946, 
Paris). Acesta a fost discutat şi aprobat în cadrul unei Conferinţe internaţionale a sănătăţii 
(19 iunie – 22 iulie 1946, New York) şi a intrat în vigoare la data de 7 aprilie 1948, după 
ce un număr de 26 de state membre O.N.U. au ratificat documentul de bază al O.M.S.1 

România a devenit stat membru al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii la 8 iunie 
19482, însă fenomenele de confruntare Est-Vest, specifice Războiului Rece, au influenţat 
în mod negativ participarea reprezentanţilor statului român la activităţile O.M.S. Pe 
fondul existenţei unor divergenţe majore între autorităţile comuniste de la Bucureşti şi 
guvernele Statelor Unite ale Americii şi Marii Britanii3, guvernul condus de dr. Petru 
Groza l-a informat în februarie 1950 pe directorul general al Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii că România „nu se mai consideră membră a Organizaţiei”4. Statul comunist 
                                                 
1 Marin Buhoară, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S.). Documentar, Editura Politică, Bucureşti, 1974, p. 6-7 
2 Ibidem, p. 30 
3 La sfârşitul anului 1949, guvernul SUA şi cel al Marii Britanii au trimis autorităţilor de la Bucureşti note de protest 
în legătură cu încălcarea de către România a prevederilor Tratatului de Pace de la Paris şi au solicitat intervenţia 
Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga. La propunerea Anei Pauker, ministrul Afacerilor Externe, guvernul 
condus de dr. Petru Groza a respins în şedinţele sale din 13 ianuarie 1950 şi 11 februarie 1950 toate învinuirile care i 
se aduceau în această privinţă şi a refuzat să nominalizeze reprezentanţi români care să participe la discuţiile 
solicitate de guvernele Marii Britanii şi SUA în cadrul comisiilor internaţionale constituite pentru aplicarea 
prevederilor Tratatului de Pace de la Paris. Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond 
Preşedinţia Consiliului de Miniştri – Stenograme, dosar 13/1950, f. 1; 7. Vezi anexele nr. 1 şi 2. 

Problema respectivă a fost discutată şi în cadrul şedinţei Secretariatului C.C. al P.M.R. desfăşurate pe data de 8 
februarie 1950, însă atât în stenograma, cât şi în procesul verbal al reuniunii respective nu s-a menţionat faptul că 
notele de protest anglo-americane se refereau la încălcarea prevederilor Tratatului de Pace de la Paris de către 
autorităţile române. Discuţia care a avut loc în cadrul şedinţei Secretariatului C.C. al P.M.R. a fost foarte scurtă şi a 
avut următorul conţinut: „Tov. Ana [Pauker]: Englezii şi americanii ne-au anunţat că propun să facem o comisie ca 
să judece păcatele noastre [referitoare la încălcarea prevederilor Tratatului de Pace de la Paris]. Ei au numit şi să 
numim şi noi. Noi propunem următorul răspuns (citeşte). 

Tov. [Iosif] Chişinevschi: Sunt de acord cu textul. Într-un loc se spune „diversiuni artificiale”, nu merge, la 
sfârşit la fel, unde vorbeşte de diversiuni, trebuie schimbat. 

Tov. [Vasile] Luca: Suntem de acord”. Stenogramele şedinţelor Biroului Politic şi ale Secretariatului 
Comitetului Central al P.M.R. – 1950-1951, vol. III, Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 2004, p. 100; 107. 

România nu a fost singura ţară din cadrul blocului comunist care fost acuzată de guvernul SUA şi cel al Marii 
Britanii că nu respectă prevederile Tratatului de Pace de la Paris. Într-o situaţie similară s-au aflat, în aceeaşi 
perioadă, Ungaria şi Bulgaria. Ca urmare a solicitărilor făcute de reprezentantul SUA şi cel al Marii Britanii, 
problema respectivă a fost discutată în ansamblul ei în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite în toamna anului 1950. 
România – Israel: 50 de ani de relaţii diplomatice, 1948 – 1969, vol. I, Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia 
Arhivelor Diplomatice, coordonator: Victor Boştinaru, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000, p. 75. 
4Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Cancelarie, dosar 37/1956, f. 216. Vezi anexele nr. 3 şi 4. 
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român îşi exprima în acest fel şi o solidaritate (greşit înţeleasă) cu celelalte ţări europene 
aflate în sfera de influenţă sovietică, care au renunţat, la rândul lor, din considerente 
ideologice, la statutul de membru al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. 

La începutul anului 1956, mai precis la 19 martie 1956, Grigore Preoteasa a 
recunoscut, în mod indirect, faptul că decizia adoptată de guvernul României în februarie 
1950 a fost o greşeală.  Ministrul afacerilor externe menţiona, în referatul pe care l-a trimis 
Secretariatului C.C. al P.M.R., că „participarea la lucrările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
este folositoare pentru ţara noastră, întrucât prin această organizaţie se poate face un schimb 
larg de informaţii ştiinţifice în ceea ce priveşte tratamentul diferitelor maladii, producţia de 
medicamente şi aparataj medical etc. Afară de aceasta, O.M.S. organizează reuniuni 
ştiinţifice internaţionale în diferite domenii ale medicinii şi participă la activităţile cele mai 
importante ale organizaţiilor internaţionale medicale”5. 

Pentru a-şi recăpăta statutul la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, autorităţile de la 
Bucureşti au acceptat – la fel ca şi celelalte state comuniste retrase din O.M.S. în perioada 
1949-1950 – să achite cotizaţia restantă din anul 1949 (15857 dolari SUA), an în care 
România era considerată membră activă a organizaţiei. De asemenea, guvernul român şi 
membrii Biroului Politic al C.C. al P.M.R. au fost de acord să plătească 40580 dolari SUA, 
sumă care reprezenta cotizaţia României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru anul 
1956. 

Statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii au acceptat să reprimească ţările 
comuniste din Europa Centrală şi Est în organizaţie, iar acest fapt s-a petrecut în luna mai 
1956, în cursul celei de-a IX-a Adunări Mondiale a Sănătăţii. Câţiva ani mai târziu, 
reprezentanţii României au ocupat funcţii de conducere importante în cadrul organizaţiei: 
vicepreşedinte al Adunării Mondiale a Sănătăţii (1959), vicepreşedinte al consiliului executiv 
al O.M.S. şi preşedintele uneia dintre comisiile Adunării Mondiale a Sănătăţii (1969).6 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a dovedit, în cei 60 de ani de la înfiinţarea sa, că are 
o importanţă deosebită în privinţa combaterii bolilor şi epidemiilor, precum şi pentru 
asigurarea sistematică a sănătăţii colectivităţilor umane. Revenirea României în cadrul 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în anul 1956 şi desfăşurarea unor activităţi comune la nivel 
mondial în domeniul sănătăţii în ultimele cinci decenii oferă, în prezent, autorităţilor române 
posibilitatea de a conlucra cu specialişti din întreaga lume pentru prevenirea răspândirii gripei 
aviare şi evitarea transformării acesteia într-o pandemie. 
 

ANEXA nr. 1 
13 ianuarie 1950, Bucureşti. Extras din Proces-verbal al şedinţei Consiliului de Miniştri 
desfăşurată în ziua de 13 ianuarie 1950, referitor la nerespectarea de către România a 
prevederilor Tratatului de Pace de la Paris. 

Proces-verbal al şedinţei Consiliului de Miniştri din ziua de 13 ianuarie 1950 
Conduce: Dr. Petru Groza 
„Tov. Ana Pauker aduce la cunoştinţa Consiliului de Miniştri răspunsul Republicii 

Populare Române la Nota trimisă de anglo-americani referitoare la faptul că Guvernul nostru 
nu ar fi respectat Tratatele de Pace. 

                                                 
5 Ibidem. 
6 Marin Buhoară, op.cit., p. 32. 
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Consiliul de Miniştri aprobă în unanimitate proectul (sic!) de răspuns către Curtea de 
la Haga. 

Tov. Ana Pauker propune denunţarea Convenţiei feroviare cu Jugoslavia, precum şi a 
Convenţiei cu privire la cele două linii de pasaj feroviar dintre Republica Populară Română şi 
Jugoslavia. 

Consiliul de Miniştri aprobă”. 
(Petre Opriş, Industria românească de apărare înainte de înfiinţarea Organizaţiei Tratatului 

de la Varşovia,  
în Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca, Series Historica, tom 

XLIV,  
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, p. 465) 

 
ANEXA nr. 2 

11 februarie 1950, Bucureşti. Extras din Proces-verbal al şedinţei Consiliului de Miniştri 
desfăşurată în ziua de 11 februarie 1950, referitor la nerespectarea de către România a 
prevederilor Tratatului de Pace de la Paris. 

Proces-verbal al şedinţei Consiliului de Miniştri din ziua de 11 februarie 1950 
Conduce: Dr. Petru Groza 
„La al doilea punct din ordinea de zi, tov. Ana Pauker aduce în discuţie Consiliului de 

Miniştri Nota trimisă nouă de către anglo-americani cu privire la aşa-zisa nerespectare de 
către R.P.R. a Tratatului de Pace. Anglo-americanii ne-au chemat la Curtea de Justiţie de la 
Haga, dar neexistând nici un diferend între noi, Guvernul nostru a considerat că nu avem ce 
căuta acolo. 

Acum ne anunţă că urmând procedura art. 38, se formează o Comisiune, cerându-ne 
de a numi reprezentantul nostru şi de a ne pune de acord asupra celui de-al treilea neutru. 

Tov. Ana Pauker cere aprobarea Guvernului de a răspunde la această Notă. 
Guvernul nostru respinge în întregime demersul formulat în Nota trimisă de anglo-

americani şi consideră că este un pretext pentru a încerca să schimbe politica Guvernului 
nostru în direcţia favorabilă intereselor imperialismului anglo-american şi împotriva 
poporului român. 

Consiliul de Miniştri aprobă”. 
(Ibidem) 

 
ANEXA nr. 3 

19 martie 1956. Referatul întocmit de Grigore Preoteasa şi adresat Secretariatului C.C. al 
P.M.R. privind reluarea de către autorităţile române a activităţilor în cadrul Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii. 
Direcţia Treburilor C.C. al P.M.R. 

No. 594 / 19 III 1956 
Către SECRETARIATUL C.C. AL P.M.R. 

Trimit alăturat spre aprobare propunerea M.A.E. cu privire la reluarea activităţii 
R.P.R. în Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 

19.III.1956       ss. Grigore Preoteasa 
Direcţia Treburilor C.C. al P.M.R. 

No. 594 / 19 III 1956 
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P R O P U N E R E 
 

Ref[erat].: Reluarea activităţii R.P.R. în Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 
R.P.R. a fost membră a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) până în luna 

februarie 1950, când Ministerul Sănătăţii a informat pe Directorul General al OMS că ţara 
noastră nu se mai consideră membră a Organizaţiei. 

Dela (sic!) data retragerii din OMS, ţara noastră nu a mai întreţinut legături cu această 
Organizaţie şi nu a mai plătit cotizaţia. 

URSS şi celelalte ţări prietene s-au retras deasemenea (sic!) din Organizaţie între anii 
1949 – 1950. 

Considerăm că participarea la lucrările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii este 
folositoare pentru ţara noastră, întrucât prin această organizaţie se poate face un schimb larg 
de informaţii ştiinţifice în ceea ce priveşte tratamentul diferitelor maladii, producţia de 
medicamente şi aparataj medical etc. 

Afară de aceasta OMS organizează reuniuni ştiinţifice internaţionale în diferite 
domenii ale medicinii şi participă la activităţile cele mai importante ale organizaţiilor 
internaţionale medicale. 

Ministerul Sănătăţii consideră necesară participarea ţării noastre la OMS şi a făcut 
unele propuneri privind activitatea viitoare a acestei organizaţii. 

Participarea ţării noastre la Organizaţia Mondială a Sănătăţii pune problema 
reglementării pretenţiunilor financiare ale Organizaţiei faţă de RPR. 

Ţara noastră figurează în situaţiile financiare ale OMS cu o datorie de 192323 dolari 
SUA, reprezentând cotizaţiile restante pe anii 1949 – 1955 inclusiv. Întrucât constituţia OMS 
nu prevede nicio (sic!) dispoziţie în ceeace (sic!) priveşte retragerea din Organizaţie, am fost 
socotiţi în continuare membri OMS, însă cu menţiunea „inactivi”. 

URSS şi celelalte ţări prietene se găsesc într-o situaţie asemănătoare. 
Consiliul Executiv OMS a examinat în sesiunea sa din ianuarie 1956 problema reluării 

activităţii URSS şi a ţărilor de democraţie populară în OMS şi a adoptat o rezoluţie prin care 
recomandă celei de a 9-a Adunări Mondiale a Sănătăţii să constituie (sic!) un comitet care 
după consultare cu delegaţia URSS şi ceilalţi membri OMS, care se găsesc în aceeaşi situaţie 
(ţările de democraţie populară), să supună Adunării o propunere menită să uşureze 
reglementarea chestiunii contribuţiilor restante. 

La lucrările Consiliului Executiv a participat şi o delegaţie sovietică, condusă de 
Locţiitorul (sic!) Ministrului Sănătăţii URSS. 

Poziţia URSS faţă de pretenţiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii este de a se plăti 
numai cotizaţia datorată pentru anii când s-a activat în Organizaţie. 

Faţă de cele de mai sus propunem: 
1) Ministerul Afacerilor Externe să facă cunoscut de îndată Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii că RPR intenţionează să reînoiască (sic!) participarea sa activă la lucrările 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. 

Problema prezintă urgenţă întrucât cea de-a IX-a Adunare Mondială a Sănătăţii, care 
este manifestarea cea mai importantă a Organizaţiei, va avea loc la Geneva în luna mai 1956. 

2) În cazul când Organizaţia Mondială a Sănătăţii ridică pretenţii privind obligaţiile 
financiare ale RPR, să se răspundă că RPR va achita cotizaţia dela (sic!) reluarea activităţii 
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sale şi că va reglementa în mod eşalonat cotizaţia restantă pe 1949, ultimul an de activitate în 
OMS. 

În ce priveşte cotizaţia pe perioada intermediară, vom adopta aceeaşi atitudine cu 
URSS şi ţările democrat-populare aflate în situaţia noastră. 

Menţionăm că cotizaţia RPR pe 1956 a fost fixată de OMS la 40580 dolari SUA, iar 
cotizaţia restantă pentru anul 1949 este de 15857 dolari SUA. 

3) Să se participe la cea de-a IX-a Adunare Mondială a Sănătăţii care va avea loc la 
Geneva în mai 1956 cu o delegaţie compusă din:- 1 locţiitor al ministrului sănătăţii, şeful 
delegaţiei; - 2 specialişti care lucrează în institutele ştiinţifice ale Ministerului Sănătăţii şi 
Academiei RPR; - 1 reprezentant al MAE. Ministerul Sănătăţii şi MAE să prezinte 
guvernului până la 1 aprilie propuneri nominale privind alcătuirea delegaţiei. 

4) Ministerul Sănătăţii să pregătească intervenţiile şi propunerile RPR pentru toate 
punctele de pe ordinea de zi a celei de a IX-a Adunări Mondiale a Sănătăţii. 

Acest material să fie supus spre aviz până la 15 aprilie Ministerului Afacerilor Externe 
şi înaintat spre aprobare Consiliului de Miniştri până la 20 aprilie a.c. 

5) Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe să întocmească 
programul de participări ale RPR la diferite reuniuni ale OMS, care va fi supus spre aprobare 
guvernului până la 25 aprilie 1956. 

19 III 1956        Grigore Preoteasa 
(Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 37/1956, f. 215 

– 218) 
 

ANEXA nr. 4 
21 aprilie 1956. Extras din Protocolul şedinţei Biroului Politic al C.C. al P.M.R. desfăşurate 
în ziua de 10 aprilie 1956 privind reluarea de către autorităţile române a activităţilor în cadrul 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. 
776/1956     PROTOCOL No. 12 

al şedinţei Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din 10 aprilie 1956 
Participă la şedinţă tovarăşii: Gh. Apostol, E. Bodnăraş, P. Borilă, N. Ceauşescu, 

Chivu Stoica, I. Chişinevschi, M. Constantinescu, Al. Drăghici, Gh. Gheorghiu-Dej, Al. 
Moghioroş, D. Coliu, L. Răutu, L. Sălăjan, Şt. Voitec. 

Şedinţa începe la ora 18. Prezidează tov. Gh. Gheorghiu-Dej. 
Ordinea de zi: I. – V. [...]; VI. Probleme externe; VII. – VIII. [...]; IX. Probleme 

curente; În urma discuţiilor, Biroul Politic al CC al PMR a hotărât următoarele: 
I. – V. [...]; VI. Cu privire la unele probleme externe 
În ce priveşte propunerea de reluare a activităţii RPR în Organizaţia mondială a 

sănătăţii (sic!), precum şi semnarea convenţiei UNESCO, constituirea Comisiei naţionale 
UNESCO şi obiectivele principale ale activităţii RPR la UNESCO pe anul 1956, Biroul 
Politic al CC al PMR a stabilit ca acestea să fie rezolvate de Prezidiul Consiliului de Miniştri. 

VII. – VIII. [...]; IX. În urma discuţiilor, Biroul Politic al CC al PMR a mai hotărât 
următoarele: 

1. [...];2. Se aprobă ca Direcţia de propagandă şi cultură a CC al PMR să organizeze o 
şedinţă cu cadrele redacţionale din presă, radio, membri de partid, unde să li se citească 
raportul tov. N. S. Hruşciov cu privire la cultul personalităţii şi urmările lui. 

Secretariatul C.C. al P.M.R. va controla listele celor ce vor participa la această şedinţă. 
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3. La şedinţa viitoare a Biroului Politic al CC al PMR tov. Chivu Stoica să prezinte 
propuneri privind repartizarea în munci de răspundere a lui Vijoli Aurel7 şi Craiu. 

4. – 14. [...] Şedinţa s-a terminat la ora 24. 
21.IV.1956       ss. Gheorghe Gheorghiu-Dej 

(Ibidem, f. 1-10)

                                                 
7 Aurel Vijoli (n. 12 febr. 1902, Telechia, jud. Braşov – d. 1 iulie 1981, Bucureşti): şef de secţie la Serviciul Scont 
din Banca Naţională a României (1929 – 1936); şeful Serviciului Devize către Particulari din Direcţia Generală a 
Comerţului Exterior din cadrul Ministerului Economiei Naţionale (1936 – 1938); consilier tehnic pentru organizarea 
lucrărilor administrative în cadrul Consiliului Superior Bancar (1938 – 1941); inspector al Băncii Naţionale a 
României (1941 – 1943); funcţionar executant la Serviciul Statistică (1943 – aprilie 1945); administrator al Băncii 
Naţionale a României (din 18 aprilie 1945); membru în Consiliul de administraţie al C.E.C. (28 iulie 1945 – 9 aprilie 
1947); vicepreşedinte (11 martie 1946), viceguvernator (2 ianuarie 1947) şi guvernator al Băncii Naţionale a 
României (18 noiembrie 1947); preşedinte al Băncii de Stat a R. P. Române (13 noiembrie 1948 – 5 martie 1952). 
După destituirea sa de la conducerea Băncii de Stat a R. P. Române (5 martie 1952), Aurel Vijoli a fost arestat şi 
anchetat timp de un an şi jumătate. 

Eliberat în septembrie 1954, Aurel Vijoli a fost reabilitat şi, potrivit documentului pe care l-am editat în 
premieră în luna ianuarie 2006, Chivu Stoica, preşedintele Consiliului de Miniştri, a fost desemnat de Gheorghe 
Gheorghiu-Dej să-i găsească un loc de muncă lui Aurel Vijoli, potrivit cu pregătirea profesională a acestuia. Din 
septembrie 1956, Aurel Vijoli a lucrat în calitate de consilier de finanţe-bănci la Consiliul de Miniştri şi, la 19 martie 
1957, a fost numit ministru al Finanţelor, funcţie pe care a deţinut-o până la data de 13 iulie 1968. Gheorghe Crişan, 
Piramida puterii. Oamenii politici şi de stat din România (23 august 1944 – 22 decembrie 1989), Editura PRO 
HISTORIA, Bucureşti, 2001, p. 306; Membrii CC al PCR, 1945 – 1989. Dicţionar, coordonator: Florica Dobre, 
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004, p. 617 – 618; Petre 
Opriş, Regimul lui Gheorghiu-Dej şi legăturile economice cu Occidentul. Licenţă helvetă pentru locomotive produse 
în R.P.R., în „Dosarele Istoriei”, an XI, nr. 1 (113)/2006, p. 38. 
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SITUAŢIA FRUNTAŞILOR P.N.Ţ. DIN ORADEA 
ÎN EVIDENŢELE SECURITĂŢII (1963) 

de 
dr. Liviu ŢĂRANU 

C.N.S.A.S. 
 

Dincolo de dosariada declanşată de câtva timp în societatea românească, rolul 
deconspirării colaboratorilor fostei Securităţi, interesează, în egală măsură, atât pe analist 
cât şi pe istoric. Apoi, o bună parte din istoria recentă a României se regăseşte în arhiva 
fostei Securităţi. Istoricii vor trebui să fie recunoscători chiar acestei odioase instituţii din 
cel puţin două motive. Securitatea a cules (confiscat) o bună parte din arhivele personale 
ale fruntaşilor politici interbelici (cei mai mulţi internaţi la închisoarea din Sighet, în mai 
1950), preluând în totalitate şi arhivele unor instituţii precum partidele politice desfiinţate 
în perioada 1946-1948 şi serviciile secrete „burgheze” (Siguranţa şi S.S.I.). Acest volum 
impresionant de documente a fost stocat şi prelucrat pe probleme şi domenii de interes 
(evident informativ, nu ştiinţific), respectând însă unele norme arhivistice. În consecinţă, 
arhiva fostei Securităţi este împărţită în trei fonduri majore: informativ, reţea şi 
documentar. Dacă în primele două se regăsesc dosarele celor urmăriţi şi ale „turnătorilor”, 
în fondul documentar, destinat informării ofiţerilor de securitate care lucrau în anumite 
probleme, se regăsesc cele mai importante informaţii pentru istoric. Fondul are în 
compunere zeci de mii de dosare structurate pe anumite subiecte: partide politice (P.N.L., 
P.N.Ţ., P.S.D. etc.), culte (cultul ortodox, sectele religioase etc.), problema evreiască ş.a. 
Datele extreme ale documentelor din acest fond sunt 1900-1989.  

În ceea ce priveşte partidele istorice, volumul cel mai mare de documente priveşte 
fostul P.N.Ţ. şi pe liderul acestuia Iuliu Maniu. Una din explicaţii constă în aceea că, după 
război, P.N.Ţ. a fost cel mai important obstacol în preluarea puterii de către comunişti. 
Apoi, în cadrul rezistenţei anticomuniste, mai mulţi fruntaşi ai P.N.Ţ. au avut iniţiativa şi 
conducerea luptei împotriva noului regim. 

Totuşi, este foarte interesant că, într-un moment (1963) în care această rezistenţă 
fusese eliminată iar regimul se consolidase, trecând chiar la eliberarea deţinuţilor politici 
din închisori, Securitatea realiza o situaţie detaliată, pe întreaga ţară, până la nivel de 
comună, cu fruntaşii ţărănişti, decedaţi sau în viaţă, aflaţi în detenţie sau în libertate. 
Explicaţia nu poate fi regăsită decât în teama regimului de eventuale noi mişcări subversive, 
acestea fiind obsesia liderilor P.M.R. şi, implicit, ai Securităţii încă din anii ‘50. 

Redăm, în cele ce urmează, doar o secvenţă din această amplă evidenţă întocmită 
de Securitate, şi anume cea care priveşte componenţa conducerii P.N.Ţ., în judeţul Bihor. 

 
Ministerul Afacerilor Interne       Strict Secret 

Direcţia Regională Oradea 
Serv. III, Bir. II 
 

Schema de organizare a P.N.Ţ. din judeţul Bihor 

 între anii 1926-1938, 1945-19461 

 
Preşedinţi: Lazăr Aurel, avocat, 1926-1932, Oradea, decedat 
                                                 
1 A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dos. 1891, f. 1-12 
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Crişan Gheorghe, avocat, 1932-1935, Bucureşti, decedat  
Roxin Teodor, avocat, 1935-1938, 1945-1946, decedat R. Vâlcea 
 

Vicepreşedinţi: Iacob Radu, canonic, greco-catolic, 1926-1930, Oradea, decedat 
Maghiar Augustin, canonic, greco-catolic, 1930-1938, Oradea, decedat  
Ceavici Augustin, avocat, 1935-1938, Beiuş, decedat 
Popa Teodor, avocat, 1935-1938, 1945-1946, dom.[iciliat] Oradea, acţ.[acţiune 

informativă] 
Roxin Teodor, avocat, 1932-1935, decedat, R. Vâlcea 
Chiş Dumitru, avocat, 1936-1938, decedat, Oradea 
Pop Romulus, avocat, 1935-1938, 1945-1946, D.[omiciliu] O.[bligatoriu] Lăţeşti-

Constanţa 
Gheorghe Popescu, avocat, 1935-1938, decedat, Beiuş 
 

Secretari generali: Cosma Augustin, prof. pens. 1926-1928, dom.[iciliat] Oradea –evidenţă 
Crăciun Andrei, prof. pens. 1926-1938, 1945-1946, domic.[iliat] Oradea – ev.[idenţă] 

op.[erativă] 

Chiş Eugen, avocat, 1944-1946, domiciliu Oradea, acţ.[iune informativă] 
Anastasiu Constantin, înv. 1944-1946, arestat 1959, dom.[iciliat] Oradea, ev.[idenţă] 

op.[erativă] 

 

Casieri: Boroş Ioan, avocat, 1926-1930, decedat, Oradea 
Ganea Adrian, contabil, 1930-1936, decedat, Arad 
Marcus Petru, avocat, 1936-138, domiciliul Oradea, ag.[ent] activ 
Bologa Ioan, avocat, 1945-1946, domiciliul Constanţa 
 

Biroul Comitetului Judeţean: Iacob Radu, canonic gr.[eco]-cat.[olic], decedat 1930 
Maghiar Augustin, canonic gr.[eco]-cat.[olic], decedat 1956 
Ciaclan Virgil, avocat, decedat în 1958 în Oradea 
Pele Ioan, avocat, decedat în 1958 în Oradea 
Pogan Iosif, profesor, decedat 1956 în Oradea 
Maier Gheorghe, protopop, decedat, în 1950, în Oradea. 

[…] 
 
Deputaţi: Popovici Petru, av. D.O. Bucureşti, ev.[idenţă] op.[erativă] 

Cosma Augustin, prof.[esor] pensionar, domic.[iliat] Oradea, ev.[idenţă] op.[erativă] 
Surducan Traian, prof.[esor] pensionar domic.[iliat] Oradea, ev.[idenţă] op.[erativă] 

 
Organizaţia orăşenească 

Preşedinţi: Stan Gavril, preot, domic.[iliat] Oradea, ev.[idenţă] op.[erativă] 
Cosma Augustin, prof. dom. Oradea ev.[idenţă] op.[erativă] 

 
Vicepreşedinţi: Coriolan Tamaian, preot, arestat 1959 

Ghilea Aurel, protopop, domic.[iliat] Cluj 
 
Secretari: Pop Vasile, prof.[esor], domic.[iliat] Oradea, ev.[idenţă] op.[erativă] 

Vartolomei Vasile, prof.[esor], domic.[iliat] Oradea, ev.[idenţă] op.[erativă] 
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[…] 
 

Situaţia cifrică 

a fostelor elemente P.N.Ţ.-iste pe oraşul Oradea 
 
Au existat 597 
Identificaţi 577 
Luaţi în evidenţă 328 
Decedaţi – 30 
Plecaţi – 60 
Necunoscuţi – 20 
 
Observaţiuni: Din numărul total de 15.551 membri – sunt necunoscuţi 1.178; urmează să se 
treacă la identificarea şi clarificarea situaţiei acestora. 
 

Situaţia cifrică pe regiune 

 
Au existat 15.551 
Identificaţi 14.510 
Luaţi în evidenţă 6.629 
Decedaţi 2.986 
Plecaţi 397 
Necunoscuţi 1.041
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RELUAREA ASISTENŢEI RELIGIOASE ÎN ARMATA ROMÂNIEI 
 

de 
Col. (r) Ion IONIŢĂ 

 
 Pentru mulţi dintre participanţii la Revoluţia din Decembrie 1989 glasul clopotelor 
bisericilor a declanşat sentimentul că Dumnezeu şi-a întors faţa spre noi, românii. 
 Pentru fiii acestui popor aflaţi la datorie ostăşească, această chemare a avut un ecou 
răscolitor; le aducea aminte de copilărie, de satul sau oraşul natal, de biserica în care 
intrau cu emoţie şi sfială, conduşi mai ales de bunici, nesupuşi draconicelor reguli 
comuniste, şi din care, ieşind, erau mai plini de viaţă şi mai încrezători. 
 Aşa se face că, după aproape 50 de ani de sălbatică educaţie ateistă, reîntoarcerea 
la sânul bisericii strămoşeşti a fost ceva cât se poate de firesc. 
 Şi, dacă în zilele Revoluţiei şi în anii imediat următori lucrurile curgeau „de la 
sine”în sensul că activităţile militare principale includeau şi tradiţionalul ceremonial 
religios, se impunea totuşi o reglementare, un cadru juridic, în care ceremonialul militar – 
religios să-şi redobândească locul şi rolul. 
 Este meritul Bisericii Ortodoxe Române şi al conducerii armatei că nu au forţat 
lucrurile, n-au impus soluţii de moment şi au tratat cu răbdare şi tact ceea ce era, tot mai 
evident, o necesitate. 
 Pentru prima dată, după 50 de ani, cele două instituţii, Biserica şi Armata, se aflau 
în faţa unei probleme dificile: reluarea asistenţei religioase în unităţile militare ca o simplă 
reînnodare a tradiţiei, brutal întreruptă în 1948, sau ca o reconstrucţie a acesteia, în care 
trecutul şi prezentul să se îngemăneze într-o perspectivă viitoare şi mai lungă. 
 Eforturile celor două instituţii, marcate de căutări şi aprofundări, au făcut posibile 
soluţii viabile, rezolvării originale şi mai ales construcţii organizatorice care să facă din 
Asistenţa Religioasă în Armată o structură importantă, un factor de asanare morală şi de 
consolidare a puterii combative a unităţilor şi subunităţilor.  
 Ceea ce a reprezentat ideea centrală a acestui efort a fost că reluarea asistenţei 
religioase în armată, în fapt revenirea la o tradiţie izvorâtă dintr-o necesitate spirituală 
intrinsecă neamului românesc, să nu se facă arbitrar, la voinţa sau inspiraţia unor persoane 
sau grupuri de persoane, ci într-un cadru consolidat, eficient şi mulat pe contururile 
prezentului şi viitorului.  
  Au fost identificate mai întâi principalele probleme cu care se confrunta 
reconstrucţia asistenţei religioase în structurile militare astfel: cadrul legislativ şi 
reglementările necesare, nu doar ca o simplă reluare a legii clerului militar din 1921, 
completată şi republicată în 1937, locul şi rolul asistenţei religioase în viaţa şi activitatea 
militarilor, în procesul de instruire şi în diferite forme specifice ale acţiunii militare, 
modul de satisfacere a trebuinţelor religioase proprii militarilor aparţinând altor religii sau 
culte religioase; poziţia păcatului în structurile ierarhice militare şi conţinutul concret al 
activităţii acestuia; relaţiile structurilor asistenţei religioase din armata noastră cu 
capelanatele militare existente în armatele ţărilor membre sau nemembre NATO etc 
 Din această enumerare succintă a unora dintre problemele ridicate de începuturile 
procesului de reluare a asistenţei religioase în armată, rezultă cu claritate eforturile 
considerabile pe care Biserica şi Armata le-au depus în vederea găsirii unor soluţii viabile, 
a unor forme şi mijloace care să poarte mai departe o tradiţie sfântă. 
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 Concretizarea acestor structuri a reprezentat-o înfiinţarea în cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale, la 1 ianuarie 1994, a compartimentului de Asistenţă Religioasă, 
încadrat cu un ofiţer şi doi preoţi. 
 Sub conducerea şi îndrumarea structurilor competente din cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale şi Bisericii Ortodoxe Române, compartimentul a iniţiat şi elaborat 
proiectele actelor normative întemeietoare ale activităţii de asistenţă religioasă în armată, 
a desfăşurat acţiuni de pregătire a mediului militar pentru receptarea corectă a prezenţei 
preoţilor în viaţa şi activitatea militarilor şi a unităţilor. 
 Din multitudinea acţiunilor se detaşează, prin rezonanţă şi efecte, itinerarea cu mai 
multe garnizoane a unei fotoexpoziţii cuprinzând aspecte ale tradiţiei asistenţei religioase 
în Armata Română, cu care prilej s-au desfăşurat şi simpozioane cu tema „Armata şi 
Biserica”. 
 Astfel de manifestări au oferit posibilitatea unui contact direct între militari de 
toate gradele şi colectivul compartimentului care a putut prezenta acţiunile concrete 
intreprinse precum şi perspectivele integrării asistenţei religioase în mediul militar. 
 O atenţie deosebită s-a acordat pregătirii cadrului organizatoric pentru recrutarea, 
selecţionarea şi pregătirea primei promoţii de preoţi militari. 
 Dar poate cea mai însemnată acţiune a constituit-o pregătirea şi documentarea 
primului act oficial între Armată şi Biserica Ortodoxă Română. Aceasta a făcut posibil ca 
între două din instituţiile fundamentale ale statului să se semneze, la 11 octombrie 1995, 
Protocolul privind organizarea şi desfăşurarea asistenţei religioase în Armata României. 
 Documentul, de importanţă capitală pentru evoluţia asistenţei religioase în armată, 
se remarca prin clarviziune şi modernitate, printr-o evaluare corectă a realităţilor 
vremurilor în care trăim, dar mai ales a deschis şi trasat un drum care abia începe. 
 Dacă despre aceste evenimente, succint prezentate aici s-a vorbit şi s-a scris destul 
de mult, ceea ce interesează în prezenta comunicare este ceea ce s-a intreprins până la 
adoptarea Legii clerului militar şi după aceea. 
 Compartimentul de Asistenţă Religioasă s-a transformat în Secţia de Asistenţă 
Religioasă şi a sporit efectivul de preoţi şi ofiţeri şi a preluat îndeplinirea obiectivelor 
stabilite prin Protocol. 
 Au fost recrutaţi pe baza recomandărilor Episcopilor locului făcute Patriarhiei 
Române, preoţi care să participe la concursul pentru admiterea în corpul clerului militar. 
 La 4 martie 1996 la Universitatea Naţională de Apărare, în prezenţa unor înalte 
personalităţi din Biserica Ortodoxă Română şi din Ministerul Apărării Naţionale, s-au 
deschis cursurile de pregătire a primei promoţii de preoţi militari, promoţie care la 
absolvire avea să primească numele ilustrului gl.bg. (r) dr. Partenie Ciopraru cel care a 
păstorit Armata României şi clerul militar al acesteia între anii 1937 – 1948. 
 Au evocat aceste momente despre care oamenii de seamă din armată şi Biserica au 
scris pagini emoţionante, pentru a ajunge la ceea ce constituie substanţa acestei 
comunicări. 
Semnarea protocolului, departe de a reprezenta un final, a deschis un drum ale cărui etape 
dorim să le facem cunoscute. 
 Mai întîi trebuie să menţionăm transformarea compartimentului în Secţia Asistenţă 
Religioasă la conducerea căreia a fost numit pr. Nicolae Constantin şi a cărei componenţă 
s-a lărgit prin includerea unui reprezentant al Bisericii Romano – Catolice şi al unuia al 
Alianţei Evanghelice. 
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 Atribuţiile, dar mai ales obiectivele activităţii Secţiei s-au amplificat şi diversificat, 
concentrându-se îndeosebi asupra proiectelor actelor normative, reglementărilor, 
statutului preotului militar şi conducerea şi îndrumarea efectivă a activităţii preoţilor 
militari din unităţi şi subunităţi. 
 În planul reglementărilor, efortul a fost orientat spre elaborarea proiectului Legii 
asistenţei religioase şi a clerului militar, legea adoptată cu nr. 195 în anul 2000. 
 Legea a stabilit rolul şi misiunile asistenţei religioase în armată în timp de pace şi 
în situaţii de criză, a stabilit locul preoţilor militari (asimilaţi în diferite grade) în unităţi, a 
clarificat relaţiile acestora cu structurile ierarhice bisericeşti şi militare, precum şi 
condiţiile desfăşurării activităţii de asistenţă religioasă în diferite situaţii. 
 Se poate considera că prin Legea 195/2000 s-a realizat reînnodarea tradiţiei 
consacrată de istoria multimilenară a popasului nostru care s-a transformat şi s-a 
încreştinat concomitent şi şi-a păstrat fiinţa şi pământul strămoşesc înălţând Crucea şi 
spada într-o înfrăţire lipsită de trufie şi veşnic temătoare de Dumnezeu, în slujba păcii şi 
dreptăţii. 
 Perioada cuprinsă între semnarea Protocolului şi adoptarea Legii 195/2000 a fost 
marcată de evenimente cu puternică rezonanţă în viaţa militară, restructurarea unităţilor şi 
marilor unităţi , adoptarea unor structuri compatibile cu structurile alianţei NATO, 
aderarea la această organizaţie politico – militară etc. 
 În planul construcţiei şi reconstrucţiei asistenţei religioase în armată, momentul cel 
mai important l-a constituit instalarea, la 23 aprilie 1996 a primei promoţii de preoţi 
militari de după 1948. 
 Din cei 24 de preoţi selecţionaţi şi pregătiţi, 23 au fost repartizaţi în unităţi şi 
comandamente urmărindu-se cu prioritate identificarea unor soluţii adecvate pentru 
extinderea asistenţei religioase. 
 Activităţilor acestei prime promoţii de preoţi militari, care la absolvirea cursurilor 
de pregătire a primit numele ultimului vlădic al armatei „Episcop gl.bg. (r) dr. Partenie 
Ciopran” se cuvine să-i acordăm o menţiune specială. Sunt cei care au deschis un drum 
presărat nu numai cu reuşite spectaculoase ci şi cu dificultăţi şi greutăţi pe care le-au 
înfruntat şi le-au depăşit acumulând o experienţă valoroasă transmisă cu generozitate 
celor care au venit să li se alăture în perioada următoare. 
 S-au integrat cu uşurinţă în noile parohii, s-au apropiat de personalul unităţilor, au 
deprins procedeele de lucru specifice ierarhiei militare, ajungând în scurt timp să devină o 
prezenţă activă, dorită şi respectată în unităţi. 
 Prezenţa lor a dat roade cu rapiditate în sensul unei creşteri semnificative a stării 
morale concomitent cu scăderea semnificativă a evenimentelor deosebite. 
 Când unităţile din care făceau parte au fost solicitate la misiuni de menţinerea păcii 
sau operaţiuni NATO, militarii au plecat mai bine „echipaţi” moral având alături şi 
preotul militar. În spaţiul ex- iugoslav, în Afganistan sau în Irak, acolo unde militarii 
români se află la datorie sunt prezenţi şi preoţii militari. 
 Preoţii primei promoţii s-au străduit şi au reuşit în scurt timp să amenajeze mai 
întâi spaţii specifice desfăşurării serviciului religios, apoi cu sprijinul comandanţilor, al 
militarilor şi salariaţilor civili au trecut, acolo unde s-a putut, la construirea de capele şi 
biserici din lemn sau din zidărie. Aşa se face că aproape toate garnizoanele în care au fost 
instalaţi preoţii promoţiei „Episcop gl.bg. (r) dr. Partenie Ciopran” există astfel de 
aşezăminte, sfinţite de ierarhiile locului şi deschise serviciului religios şi populaţiei din 
respectivele zone. 
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 Despre aceste zidiri şi depre cei care s-au străduit veţi afla dintr-un album în curs 
de tipărire şi a cărui lansare am dori să o realizăm în garnizoana dumneavoastră. 
 În ceea ce îi priveşte pe preoţii militari din prima promoţie de după 1989, ne-am 
ferit, cu bună ştiinţă să facem nominalizări considerând că eforturile şi împlinirile lor sunt 
rodul modului în care au răspuns îndemnurilor Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist 
adresate la festivitatea de absolvire a cursurilor de pregătire. 
 „Rostul credinţei, al Bisericii şi al educaţiei religioase în Armată este să facă din 
ostaş nu numai un om al cetăţii, ci şi un om al credinţei, după pilda Sfinţilor Părinţi, 
neamul nostru românesc a înscris acest adevăr în istoria sa de aproape două mii de ani, 
prin credinţa sa, prin jertfele sale, prin mărturisirile sale şi de aceea credinţa în Dumnezeu 
care a stăpânit cugetele şi inimile înaintaşilor noştri încă din primele secole creştine, va fi 
întărită şi de preoţii militari, pe care acum îi veţi avea în mijlocul dumneavoastră”.  
 N-am numit cu bună ştiinţă pe cineva anume dintre cei dintâi „chemaţi la datoria 
ostăşească” considerând că am face o nedreptate punând pe unul înaintea celuilalt şi am 
considerat drept ca onoarea şi preţuirea să revină întregii promoţii de preoţi militari 
„Episcop gl. bg. (r) dr. Partenie Ciopran”. 
 Despre ei şi faptele lor se vor scrie în timp multe pagini, mărturie stând în primul 
rând modul în care i-am simţit şi i-am înţeles. 
 Cu simplitate şi modestie unul dintre aceşti minunaţi preoţi spunea: „Mă cutremur 
la gândul că numele noastre vor fi scrise în istoria acestui neam ce reînviase a preoţimii 
militare după aproape 50 de ani. Aşa să ne ajute Dumnezeu”. 
 Preoţii militari din seriile următoare s-au dovedit la fel de entuziaşti şi dornici să 
slujească la altarul Patriei care e altarul Bisericii. 
 Lor le-a fost acum mai uşor, dar nici drumurile străbătute n-au fost lipsite de 
obstacole şi încercări. Le-au trecut cu credinţă în cuvântul lui Dumnezeu şi cu 
convingerea că prin Sfânta Slujbă îşi îndeplinesc datoria. 
 Legea asistenţei religioase şi a clerului militar a statuat cadrul general pentru 
desfăşurarea serviciului religios a ceremonialurilor militar – religioase, precum şi statutul 
şi rolul preotului în unităţi. 
 Din acest motiv, preoţilor care au întărit rândurile clerului militar le-a fost mai uşor 
să pornească la îndeplinirea missiunii încredinţate de Biserică în cadrul instituţiei militare. 
 Garnizoanele şi unităţile în care au fost încadraţi preoţi militari au cunoscut o 
revigorare în plan spiritual şi moral, au început să trăiască cu adevărat în orizontul 
credinţei strămoşeşti. 
 Patrimoniul spiritual şi material al armatei s-a îmbogăţit prin amenajarea sau 
construcţia unor noi lăcaşe de cult, fapt care a constituit, înainte de toate, puterea credinţei 
de a-i uni pe oameni, de a-i face mai încrezători în forţele proprii, puternici în 
confruntarea cu nevoile şi greutăţile. 
 În prezent, mai bine de 30% din unităţi şi garnizoane au fost încadrate cu preoţi  
militari iar lucrul acesta îşi va dovedi viabilitatea în forţa şi tăria armatei noastre în 
îndeplinirea misiunilor specifice. 
 Nu ne-am propus să epuizăm în spaţiul acordat acestei comunicări toate aspectele 
caracteristice reluării asistenţei religioase în armată, ci doar să semnalăm că acesta a 
devenit nu doar o prezenţă şi o componentă organică a structurii unei armate moderne 
angajate în îndeplinirea misiunilor rezultate din angajamentele statului român. 
 În încheiere, sintetizăm ceea ce considerăm că s-a obţinut prin reluarea activităţii 
de asistenţă religioasă în armată: 
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- a fost asigurat cadrul oficierii serviciilor religioase şi pentru administrarea 
Sfintelor Taine: 

- s-a asigurat deplina libertate de manifestare şi practicare a convingerilor 
spirituale pentru întreg personalul armatei, indiferent de religia sau cultul (recunoscut prin 
lege) cărora le aparţin; 

- a devenit posibilă desfăşurarea unei intense activităţi pastorale individuale şi 
colective, educaţia personalului în spiritul onoarei creştine; 

- s-a schimbat conţinutul ceremoniilor militar – religioase, în sensul apropierii 
acestora de nevoile spirituale ale oamenilor; 

- s-a asigurat asistarea celor aflaţi în suferinţă şi a celor care execută pedepse 
privative de libertate; 

- se desfăşoară o intensă activitate pentru recuperarea celor care s-au abătut de la 
conduita moral – creştină, militară şi practică şi pentru îndrumarea vieţii sociale şi private 
a celor aflaţi sub arme şi a familiilor acestora; 

- s-a asigurat comandanţilor consultanţă potrivit învăţăturii moral – creştine şi în 
acord cu reglementările internaţionale existente; 

- s-a creat o structură compatibilă cu structurile existente în armatele statelor 
membre NATO. 
 Toate acestea ne conduc la concluzia că, prin reluarea asistenţei religioase în 
armată, s-a asigurat intrarea în mileniul al treilea cu bogăţia propriilor tradiţii şi cu 
disponibilităţile economice care, alături de pregătirea şi forţa combativă, consacră rolul 
armatei române în Europa şi în lume.  
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RECENZIE 
 

ANCHETA KOZMA (14 IUNIE-20 IULIE 1848) 
 

 O lucrare de mare interes ştiinţific, publicată doar în 1998 (la 150 de ani de la 
revoluţia de la 1848 s.n.), este ,,Ancheta Kozma din Munţii Apuseni”1, tipărită sub egida 
Centrului de Studii Transilvane şi a Fundaţiei Culturale Române. De la început, acest 
volum de documente a stârnit curiozitatea multor specialişti, dar mai ales a publicului 
larg, doritor în a cunoaşte adevărul istoric, aşa cum a fost, şi nu răstălmăcit.  
 Volumul cuprinde declaraţiile a 299 de martori din zona Munţilor Apuseni, 
localităţile Abrud, Zlatna, Roşia Montană, Câmpeni, Baia de Arieş, Lupşa, Bistra, 
Bucium ş.a., care au fost puşi să răspundă la 3 întrebări dinainte stabilite de către 
autorităţi (unii doar la 2 s.n.), iar de la martorul nr.71 s-a stabilit un set de alte 4 întrebări, 
în faza a doua a anchetei.  
 Ancheta a fost ordonată la 9 iunie 1848 din dispoziţia Scaunului Gubernial Regesc 
Suprem cu nr. 7327. Investigaţiile au început pe 14 iunie 1848, la Zlatna2 şi s-au încheiat 
la 20 iulie acelaşi an.  
 Ancheta Kozma mai cuprinde un proces-verbal cu măsurile propuse de anchetatori 
pentru fiecare martor inculpat, pentru cei găsiţi vinovaţi şi concluziile Comisiei de 
Anchetă. Comisia de Anchetă a fost compusă din comisarii: Kozma Pál, consilier 
gubernial, Nemegyei M.Jano, consilier montanistic şi director, Némethy János, secretar 
gubernial, ,,toţi comisari guberniali trimişi în misiune”, aşa cum se menţionează de la 
finele documentului încheiat de cei trei comisari.3  
 Etapa I-a a cercetărilor a durat până pe 20 iunie 1848. Comisia a pus iniţial 3 
întrebări pentru interogatoriu fiecărui martor. Întrebările şi răspunsurile au fost redactate 
în limba maghiară. Ele au următorul conţinut:  
 I. ,,Dacă în ultimul timp au avut loc în oraşul Abrud şi împrejurimi agitaţii?  
 II. Dacă răspunsul este afirmativ, atunci prin ce s-au manifestat şi între cine? 
În legătură cu toate acestea, martorul să enumere cazurile cunoscute care dovedesc 
cele mai de sus.  
 III. Cine au fost, nominal, autorii acestor agitaţii, cine a răspândit sau a 
contribuit la creşterea acestora? Pe ce bază afirmă martorul cele de mai sus?”4   
 Din cei 299 de martori investigaţi, 186 (62,2%) au fost români, 109 (36,5%) 
maghiari, 4 (1,3%) saşi.5  
 La prima întrebare peste 70% din martori afirmă că ,,spiritele sunt agitate”6, 
,,liniştea veche şi buna înţelegere de odinioară nu mai sunt; toţi trăim în teamă”.7 O altă 
parte, circa 20% afirmă că ,,există agitaţie”8 sau ,,există agitaţie publică”9 sau ,,fără 

                                                 
1 Ancheta Kozma din Munţii Apuseni, seria ,,Documenta IV”, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1998, 
(autori: Bodor Marghiola, Ioan Bolovan, Károlyi Denes, Maria Maxim, Gelu Neamţu; colaboratori: Liviu Botezan, 
Stelian Mîndruţ; coordonatori: Gelu Neamţu, Ioan Bolovan), 246 pagini, format A.5.  
2 Ibidem,p.1.  
3 Ibidem.  
4 Ibidem, p.10.  
5 Ibidem, p.XXXIII-LII; 1-218.  
6 Ibidem, p.1-218.  
7 Ibidem, p.14,41,63,67,69,101,127,163,203 etc.  
8 Ibidem, p.1-218.  
9 Ibidem.  



 

 126

îndoială că există agitaţie”.10 ,,Da, există agitaţie”11, ,,există agitaţie din toate părţile”.12 
Circa 7% răspund că ,,nu cunosc”13, iar 3% răspund ,,nimic”14 sau ,,nu cunosc” ori ,,nu 
ştiu”.  
 La a doua întrebare o parte din martori, preponderent fiind cei de etnie maghiară, 
nominalizează ca ,,instigatori” pe preotul greco-catolic Simion Balint, avocatul Ioan 
Buteanu şi tânărul Avram Iancu∗, care au făcut adunări ale poporului la Abrud, Roşia 
Montană şi Câmpeni pe 19,20 şi 21 iunie 1848. La aceştia se mai adaugă drept ,,capete de 
acuzare” un număr de 34 de persoane (a se citi ,,instigatori”) dintre care amintim pe 
următorii: Ioan şi Nicolae Corcheş din Câmpeni, Iosif Şuluţiu, Teodor Tioc, Samuilă 
Morar şi Ioan Dandea toţi din Câmpeni, Iosif Moga din Baia de Arieş, Gheorghe Ilisie şi 
Gheorghe Balea din Bistra, Teodor Cristea din Vidra, Ioan Cioara Elefantu, Santa Gritta 
Nicolae, Gheorghe Gritta, Nicolae Gritta, Adam Adămuţ, Ioan Corpodea, toţi din Roşia 
Montană, Iosif Puţilă din Corna, Gheorghe Cozma a lui Ştefan din Bucium, Alexandru 
Bisztrai din Bistra, învăţătorul Nicolae Bengescu din Abrud, preotul ortodox Nicolae 
Moldovan din Abrud, Aviron Garda, Gherasim Muncaci şi Ioan Grecu, toţi trei din 
Abrud15, ş.a.  
 Din răspunsurile date la întrebările nr.2 şi 3, peste 80% din martorii investigaţi din 
totalul de 71 menţionează că în zonă circulă tot felul de ştiri, informaţii şi zvonuri, 
privind o răscoală a românilor ce se pregăteşte şi faptul că ţăranii trebuie să-şi ia în 
primire păşunile, pădurile şi minele de la străini, luate de aceştia prin metode necinstite. 
Aceste ştiri şi zvonuri erau colportate de aşa-zişii ,,instigatori” sau ,,agitatori”.  
 Pe 20 iunie investigaţiile s-au întrerupt şi au fost reluate pe 27 iunie 1848, 
stabilindu-se, începând cu martorul 71, un set de alte 4 întrebări cu următorul conţinut:  
 1.Dacă în ultimul timp martorul a constatat că la Câmpeni şi împrejurimi 
poporul român ar fi fost în stare de agitaţie?; dacă da: 
 2. În ce a constat acea iritaţie?; martorul să înşiruie cazuri concrete pentru 
dobândirea ei.  
 3. Cine, când şi cum a instigat şi a condus poporul român?  
 4. În vremurile recente, adică în zilele de 19,20 şi 21, a avut loc la Câmpeni şi 
în împrejurimi răscoala [mobilizarea] înarmată a poporului român: care a fost 
cauza, cine a fost promotorul şi care i-a fost scopul?”16   
 Toţi martorii investigaţi de la nr. 71 la nr. 299 (în total 228 s.n.) confirmă că ,,în 
ultimul timp a stăruit un sentiment de nelinişte în mijlocul poporului”17 sau ,,e adevărat că 
a fost agitaţie şi nelinişte”18 sau ,,Este neîncredere şi chiar agitaţie mare”19, respectiv ,,Am 
constatat agitaţia la Câmpeni în ziua în care românii au fost convocaţi la adunarea de la 
Blaj”20, după cum a declarat preotul romano-catolic Kapatan Márton din Câmpeni. Un alt 
răspuns interesant este cel al notarului sătesc Daniel Ioanete din Câmpeni, care spune că a 

                                                 
10 Ibidem, p.19,22,34,61.  
11 Ibidem.  
12 Ibidem, p.17,29,57.  
13 Ibidem, p.1-218.  
14 Ibidem.  
∗ Peste tot Avram Iancu este menţionat ,,tânărul Avram Iancu” 
15 Ibidem, p.230-241.  
16 Ancheta Kozma din Munţii Apuseni, p.78.  
17 Ibidem, Dionisie Popovici, matorul 71, negustor din Câmpeni.  
18 Ibidem, p.80, Szabo Péter, martorul 72, paraclisier romano catolic din Câmpeni.  
19 Ibidem, p.87, Sándor Ferenc, martorul 78, proprietar de mină din Abrud.  
20 Ibidem, p.84, Kápátan Márton, martorul 75, preot romano-catolic în Câmpeni.  
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fost ,,Agitaţie mare în rândurile populaţiei româneşti din Câmpeni […] după ce s-a 
răspândit ştirea că la Mihalţ e pericol.”21  
 Pădurarul Kozma József confirmă şi el, afirmând: ,,Da, aşa-i, începând din 
primăvară a fost agitaţie la Câmpeni, fapt de care şi-a dat şi el seama.”22 Pe timpul 
efectuării cercetărilor, comisia a hotărât la 1 iulie 1848 ca ,,Preotul greco-catolic din 
Roşia Montană, Simion Balint, precum şi preotul ortodox Ilie Cojocariu din aceeaşi 
localitate, minerul Ştefan Corpadea tot de acolo […] au fost arestaţi şi puşi sub paza 
cuvenită.”23  
 La întrebarea nr.2 majoritatea martorilor maghiari, dar şi unii români, susţin că 
iritaţiile au venit de la adunările populare ţinute la Abrud, Roşia Montană şi Câmpeni, 
precum şi ,,petiţia adusă de Buteanu de la Cluj”, unde românii îşi revendică propriile 
drepturi. Pentru citirea şi publicarea petiţiei aduse de Ioan Buteanu de la Cluj, compusă 
din mai multe puncte şi ,,acceptată de adunarea populară română din Câmpeni […], unde 
a participat şi preotul greco-catolic Simion Balint”24 ; cei doi inculpaţi  ,,au fost reclamaţi 
de 
martorii1,12,15,16,21,22,25,26,27,32,37,39,61,71,73,75,76,85,86,119,127,140,143,156,1
62,166 şi 191”25 (în total 27 de martori). Martorii respectivi susţin că de la această 
adunare au plecat multe ştiri şi informaţii în zona Munţilor Apuseni, care au creat tot felul 
de zvonuri pentru cei neprezenţi acolo. Zvonurile cele mai caracteristice, care i s-au pus în 
seama preotului Simion Balint, sunt consemnate, astfel:  
 -i-ar fi instigat pe români contra maghiarilor, afirmând într-o adunare la Roşia 
Montană că ,,acum se va vedea care va fi mai tare: fasolea sau carnea, înţelegând sub 
fasole pe români, iar sub carne pe maghiari”26, conform martorilor 
27,28,31,37,42,68,103,104.27 Această informaţie a fost preluată în multe din satele văii 
Arieşului, răstălmăcită în ideea că românii vor face răscoală ca pe vremea lui Horea;  
 -după Adunarea Naţională de la Blaj s-a răspândit zvonul la Abrud şi Câmpeni că 
preotul Balint ,,ar fi fost arestat acolo (adică la Blaj s.n.) şi că inculpatul a răspuns că în 
acel caz al arestării, el nu ar garanta că nu va fi răscoală”28; 
 -,,A fost [tot timpul] împotriva unirii Transilvaniei cu Ungaria, pe motivul că 
Ungaria e în duşmănie cu ilirii şi s-ar putea isca lupte, iar în acest caz, ardelenii vor fi 
sacrificaţi”29 (martorul 3);  
 -,,Pentru aţâţarea spiritelor a vrut [şi a reuşit] să răspândească zvonul că Kossuth 
Lajos vrea să devină rege maghiar”30 (martorul 15). Acest zvon a mai fost confirmat de 
martorii 16,21,24,28,29 şi 136.31 
 La a treia întrebare, comisia de anchetă a stabilit că autorii şi ,,instigatorii 
direcţi” sunt: ,,preotul Simion Balint, Ioan Buteanu şi tânărul Avram Iancu, care printre 
altele, în ziua de naştere a majestăţii sale, împăratului, a strigat în mijlocul poporului: 
,,Dumnezeu să-l ţină pe Bărnuţiu şi să-l nimicească pe acela care vrea din români să 

                                                 
21 Ibidem p.94, Daniel Ioanete, martorul 83, notar în Câmpeni.  
22 Ibidem p.119, Kozma Jósepf, martorul 119, pădurar în Zlatna.  
23 Ibidem p.118-119  
24 Ibidem, p.119  
25 Ibidem, p.121 
26 Ibidem, p.122  
27 Ibidem  
28 Ibidem, p.122-123  
29 Ibidem, p.123  
30 Ibidem.  
31 Ibidem, p.222  
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facă maghiari.” Iar participanţii la adunările din Câmpeni, ţinute în casa lui Ioan 
Corcheş, au fost: Ioan Corcheş însuşi, Nicolae Corcheş, preotul ortodox din Câmpeni, 
Ioan Patiţa, vistiernicul [camerei regale] Iosif Şuluţiu, tânărul Avram Iancu, învăţătorul 
Petru Ioanete şi Teodor Tioc.”32   
 Având în vedere cele întâmplate la Abrud, Câmpeni şi Roşia Montană, autorităţile 
cer intervenţia armatei, respectiv să fie aduse două companii de secui, care să înăbuşe 
orice răscoală sau revoluţie pe care românii ar pregăti-o în Munţii Apuseni, îndeosebi 
după măcelul de la Mihalţ şi Adunarea din 3/15 mai 1848 de la Blaj.  
 Cât priveşte întrebare a patra , răspunsul cel mai elocvent l-a dat Gheorghe Tioc, 
care spune că ştirile despre sosirea trupelor în zonă le-ar fi lansat ,,mercenarul Lup din 
Albac”, astfel că în zilele de 19 şi 20 iunie spre seară ,,a început gălăgia prin tragerea 
clopotelor într-o dungă, în urma răspândirii zvonului că vin soldaţi dinspre muntele numit 
Dealul Bistrei, dar [martorul] nu ştie cine a lansat zvonul.”33 
II. 1. Alte zvonuri şi elemente de război psihologic ce se desprind din Ancheta 
Kozma  
 În concluziile Comisiei de anchetă sunt consemnate şi alte zvonuri ce s-au 
vehiculat de către ,,câţiva” instigatori fără astâmpăr”. Le vom prezenta, fără a intra în 
detalii, menţionând că acestea au fost lansate din ambele părţi (partea română – partea 
maghiară), o serie de ameninţări, instigări, intimidări şi cuvinte grele ce au alterat starea 
de spirit şi buna convieţuire în zonă, toate pe fondul exploatării sociale a românilor, a 
multor nedreptăţi la care erau supuşi.  
II.2. Alte zvonuri şi ştiri false:  
 -Ioan Buteanu şi Simion Balint ,,ar fi instigat pe români contra ungurilor”34, că în 
,,vremurile trecute, un rege maghiar a pus să fie bătut un episcop român”35 sau că ,,un 
sinod de 4 protopopi români au fost siliţi să poarte pe umeri un superintendent 
protestant”36, că ,,preoţii ortodocşi n-au nici un salariu, pe când preoţii maghiari au salarii 
care ating miile”37, conform martorilor 25,26,32,68,75,87 şi 119;  
 -tânărul Avram Iancu ar fi spus la adunarea de la Câmpeni că ,,dacă ungurii nu 
consimt cu frumosul la aceste revendicări, el le va dobândi prin forţă”, conform martorilor 
75 şi 82;  
 -după Adunarea de la Blaj, preotul Simion Balint ,,i-a pus pe românii din Roşia 
Montană să jure pe fidelitatea faţă de împărat şi pe susţinerea naţiunii române”38 şi să fie 
,,împotriva uniunii Transilvaniei la Ungaria”39, întrucât Ungaria a făcut mult rău în 
ultimele sute de ani românilor ardeleni, dar şi celorlalte naţiuni ce locuiesc în această ţară;  
 -,,Românii au început să răspândească zvonul că maghiarii vor să-şi pună rege 
calvin (martorii 16,21,24,28,29,136).”40   
II.3. Ameninţări şi intimidări  
 -,,S-a spus că răscoala românilor de acum va fi mai mare decât cea din anul 
1784”41 (martorii 14,15,84).  
                                                 
32 Ibidem p.120  
33 Ibidem p.138  
34 Ibidem, p.220  
35 Ibidem  
36 Ibidem, p.221  
37 Ibidem, p.220-221  
38 Ibidem, p.221-222  
39 Ibidem  
40 Ibidem, p.222  
41 Ibidem  
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 -,,Că românii nu se tem de maghiari, căci ei au arme şi la Câmpeni şi un tun” 
(martorul 29); ,,că pe fiecare maghiar vin 100 de români”42 (martorii 86 şi 128);  
 -,,Că românii se predau [se liniştesc] doar până când soldaţii secui  sunt aici, dar 
când vor pleca, vor ştii ei ce să facă” (martorii 109,110,121,252); 
 -,,Că secuii n-ar fi soldaţii împăratului”43 (martorul 133);  
 -,,Că dacă nu li se vor restitui pădurile, va fi fericit acela care va rămâne în viaţă”44 
(martorii 111 şi 112);  
 -,,Că ei nu acceptă armata secuiască”45(martorii 114,115,122,123,127); 
 -,,Că armata n-a fost ordonată aici de către împărat, ci a venit doar din ordinul 
micului rege şi din cauza asta românii nu li se alătură maghiarilor”46 (martorii 110,132).  
 -,,Că nu peste mult timp românii vor avea un rege român şi acela va fi Şaguna”47 
(martorii 37,129,130);   
 -,,Că românii vor plăti înapoi maghiarilor tromful”48(martorul 116).  
 -incitaţii prin biletele de interceptare (un fel de manifeste s.n.) şi notate de 
comisie cu literele v.a.a.a., b.b.b., c.c.c.49 În total Comisia de anchetă a adunat şi 
confiscat 10 bilete de interceptare şi un număr mare de scrisori, folosind o intensă 
cenzură;  
 -Notarul Iosif Moga din Baia de Arieş ,,a adus la cunoştinţa poporului desfiinţarea 
relaţiilor urbariale, a instigat poporul să nu se mulţumească cu scutirea obţinută, ci să 
revendice şi pădurile şi veniturile regale”50 (martorii 210,212,213,217 şi 240). Notarul 
Iosif Moga a făcut în acest scop adunări şi întruniri la Baia de Arieş, Bistra şi Câmpeni ,,a 
făcut apel ca românii să se înarmeze, cerându-le la cei prezenţi jurământul de a-l urma şi 
că nu-l vor părăsi până la ultima picătură de sânge”51 (martorii 217,218,219,220,221 şi 
222).  
 Au circulat şi numeroase ştiri jignitoare, atât dintr-o parte, cât şi cealaltă, precum:  
 -,,Că îi vor trage pe români în ţeapă”52 (martorul 272); 
 -,,Românii au fost porecliţi ciori”53 (martorul 275); 
 -,,Românii au fost numiţi ,,Hore”54 (martorii 286,287);  
 -,,Că maghiarii vor umbla prin sângele românilor”55 (martorii 
255,257,265,283,284);  
 -,,Că românii nu vor să se supună, dar va veni călăul (hoherul) şi-i va spânzura pe 
toţi”56 (martorul 277);  
 -,,Că prima dată trebuie spânzuraţi preoţii români, apoi ceilalţi români”57 Martorul 
263);  

                                                 
42 Ibidem  
43 Ibidem, p.223  
44 Ibidem.  
45 Ibidem.  
46 Ibidem.  
47 Ibidem, p.223  
48 Ibidem.  
49 Ibidem, p.225  
50 Ibidem.  
51 Ibidem.  
52 Ibidem, p.229  
53 Ibidem, p.229  
54 Ibidem  
55 Ibidem  
56 Ibidem  
57 Ibidem  
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 Desigur, numărul lor este mult mai mare, iar conţinutul greu de înţeles şi imaginat, 
drept pentru care nu le vom prelua integral din documentul numit ,,Ancheta Kozma”. 
Aceste ştiri şi aprecieri s-au făcut în special de unii cetăţeni maghiari din Abrud după ce a 
sosit Comisia de anchetă la faţa locului şi au fost aduse în zonă cele două companii de 
secui. De reţinut este şi faptul că pentru potolirea spiritelor româneşti s-au folosit de către 
Guberniu şi autorităţi, ca şi în 1784, întrebuinţarea pentru intervenţii locale numai a 
subunităţilor şi unităţilor de grăniceri (pace) (infanterişti la război s.n.) secui, şi în nici 
un caz a unităţilor româneşti de grăniceri de la Năsăud sau Orlat (R.1 şi 2 Grăniceri (la 
pace); R.16 şi 17 Infanterie (la război), deoarece era pericolul ca aceştia să pactizeze cu 
populaţia locală.  
 Ancheta Kozma s-a încheiat la 20 iulie, cei 3 comisari guberniali, întocmind un 
dosar mare, plin de declaraţii, care, iată, după abia 150 de ani de la acel eveniment (s.n.) 
au fost publicate.  
 Istoricii Gelu Neamţu şi Ioan Bolovan afirmă că ,,punctele de interes ale acestui 
voluminos şi bogat dosar al Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania sunt mult prea 
numeroase pentru a ne fi putut opri asupra tuturor. Lăsăm specialiştilor şi publicului larg 
să aprecieze importanţa documentară a acestui izvor istoric pentru cunoaşterea şi 
înţelegerea mai profundă a evenimentelor din acei ani.”58  
 Documentele din această anchetă dovedesc ,,faptul că evenimentele din lunile 
iunie-iulie 1848, mai ales după votarea în dieta feudală de la Cluj ”a uniunii Transilvaniei 
cu Ungaria”, fără învoirea românilor, au declanşat în fond cele mai grave neînţelegeri 
între revoluţia română, pe de o parte, şi autorităţile maghiare şi revoluţia maghiară, pe de 
altă parte”59, ajungându-se la puternice conflicte şi război civil.  

Prof. Claudiu-Vasile TUTULA 
Cluj-Napoca 

 
 
 

  
 
 

                                                 
58 Ibidem, p.XVI  
59 Ibidem  




