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RĂZBUNAREA GEOGRAFIEI PE NEDREPTĂȚILE ISTORIEI: 
MAREA UNIRE DE LA 1918 

 
 
 
Sintagma de răzbunarea geografiei a fost preluată de la scriitorul american Robert 

D. Kaplan, care în anul 2014, a lansat în România un bestseller, intitulat: Răzbunarea 
geografiei. Ce ne spune harta despre conflictele viitoare și lupta împotriva destinului, apărut 
la editura Litera din București. În esență, reputatul specialist american în relații internaționale 
și geopolitică și, totodată, ziarist de o înaltă ținută profesională, susține că harta este cea care 
oferă primele indicii serioase pentru a putea emite o logică istorică despre ceea ce are să 
urmeze. Plecând de la această judecată se pot implementa, cu mult succes, aceste idei la 
crizele din Europa și nu numai, care au avut loc, cel puțin, în ultima sută de ani.  

Pe baza acestor raționamente am încercat, întorcându-ne cu peste 100 de ani în 
vâltoarea timpului, plecând de la momentul 1914, când izbucnea Primul Război Mondial, să 
analizăm în ce mod s-a răzbunat geografia pe anumite nedreptăți ale istoriei. Atunci, în 
miezul verii, la o lună după atentatul de la Sarajevo, izbucnea Marele Război, un prim război 
mondial care, pe fond, a fost declanșat datorită rivalităților dintre Marile Puteri ale vremii și 
mai presus de toate, din dorința acestora de a acapara noi teritorii și sfere de influență. 
România Mică, stat tânăr apărut pe harta Europei în 1859 și independent din 1878, în 
contextul izbucnirii conflagrației, se afla într-o dilemă profundă, în sensul că putea opta 
pentru alăturarea în război de partea Triplei Alianțe, ai cărei membri eram din anul 1883, sau 
puteam alege neutralitatea, în condițiile în care Austro - Ungaria, aliatul nostru, nu fusese 
atacată ci ea se erijase în stat agresor. 

Consiliul de Coroană condus de înțeleptul rege Carol I a decis, în mod inspirat dar 
predictibil, neutralitatea României. După doi ani de tatonări din partea ambelor tabere 
politico-militare angrenate în război, în august 1916, după încheierea în prealabil a 
convențiilor politico-militare, armata română a intrat în război de partea Antantei, aceasta ca 
urmare a promisiunii alipirii Transilvaniei și Bucovinei la Vechiul Regat, dar și ca o 
constantă a repoziționării politicii externe românești după cele două războaie balcanice din 
anii 1912-1913. De asemenea, la această decizie crucială a contribuit, într-o mare măsură, 
dorința celor mai mulți români de a elibera Transilvania (odată cu formarea conștiinței 
naționale în secolele XVIII-XIX, în rândurile românilor, dar nu numai, a existat permanent 
acel ,,miraj al Ardealului”) de sub ocupația maghiară, instaurată, oficial, în anii 1867-1868 
odată cu proclamarea Imperiului Austro-Ungar.  

Intrarea în Marele Război s-a produs într-un moment critic pentru aliații noștri de pe 
frontul de Vest (vezi ofensiva germană de pe frontul de la Verdun) și a contribuit practic la 
slăbirea presiunii militare germane în zona respectivă. Pentru noi românii, însă, avea să 
urmeze apocalipsa. În nici patru luni de zile armata română, total nepregătită pentru un 
asemenea conflict, avea să fie umilită pe trecătorile Carpaților, la Turtucaia sau în bătăliile de 
pe Neajlov-Argeș. La începutul lunii decembrie Bucureștiul a fost abandonat, iar noua 
capitală s-a stabilit în Moldova, la Iași. Drumul Golgotei a fost luat de Administrație, de Casa 
Regală, de Parlament și Guvern, dar și de o mare parte a populației din Oltenia, Muntenia și 
Dobrogea. Totodată, după cum bine se cunoaște, prima tranșă din tezaurul României a luat 
drumul Rusiei (a doua parte a fost evacuată în luna iulie 1917), de unde nu s-a mai întors. Și 
ca dezastrul să fie complet, în iarna 1916/1917, datorită unui anotimp deosebit de aspru, dar 
și ca urmare a aglomerației de populație, coroborate cu condițiile precare de trai, tifosul 
exantematic a secerat peste 300.000 de vieți.  
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Și totuși speranța moare ultima. Anul 1917 a dovedit cu prisosință acest lucru. Armata 
română a fost refăcută și modernizată, în special datorită sprijinului acordat de către misiunea 
militară franceză condusă de generalul Henry Mathias Berthelot. Moralul soldaților români, 
în majoritate țărani, a fost ridicat mai ales ca urmare a discursului magistral rostit de regele 
Ferdinand I la Răcăciuni, în primăvara anului 1917 (discursul ținut pe 23 martie 1917 a fost 
pregătit de savantul și istoricul de renume mondial, Nicolae Iorga ), prin care li se promiteau 
românilor reforma agrară, respectiv votul universal.  

În vara anului 1917 au urmat izbânzile de la Mărăști, Mărășești și Oituz, unde vitejia 
și gloria armatei române s-au făcut cunoscute în întreaga Europă. Din păcate, aceste victorii 
nu au putut fi exploatate datorită schimbărilor profunde din Rusia, principalul nostru aliat din 
această zonă. Ieșirea Rusiei din război, prin pacea de la Brest-Litovsk de la începutul lunii 
martie 1918, a fost catastrofală pentru România. Practic riscam să dispărem de pe harta 
Europei. Aducerea în fruntea guvernului României a unui filogerman, este vorba de 
Alexandru Marghiloman (care pe nedrept a fost blamat la sfârșitul războiului și în anii care au 
urmat), a înlesnit încheierea unei păci separate cu Tripla Alianță. Pacea, deși umilitoare, 
menținea România, mult redusă teritorial, ca stat distinct în această parte a Europei. Pe de altă 
parte însă, prin încheierea acestei păci încălcam convenția încheiată cu Antanta în 1916, care 
nu ne dădea dreptul să desfășurăm tratative separate cu alianța inamică. Deloc întâmplător, la 
Conferința de pace de la Paris-Versailles desfășurată între anii 1919-1920, România, pe lângă 
decizia primirii unei sume drept reparații de război derizorii, a fost inclusă în rândul statelor 
cu interese limitate (nu am fost singurii în această situație).  

Miracolul urma însă să se producă, și aceasta datorită răzbunării geografiei. 
Intervenția efectivă americană în această conflagrație, în anul 1918, avea să incline decisiv 
balanța războiului. Marile imperii începeau să se destrame, iar Dumnezeu și-a întors fața 
către România. Printr-o minune, anul 1918 avea să ne aducă mai mult decât am fi putut spera 
cu doi ani în urmă, și anume România Mare, întinsă, după cum magnific spunea poetul 
național Mihai Eminescu în capodopera sa, Doina ,,de la Nistru până la Tisa”, în granițele 
sale naturale multiseculare. 

Vizavi de această măreață realizare, marele politician conservator Petre Carp spunea, 
cu trimitere evidentă la momentul respectiv că: ,,România are prea mult noroc pentru a mai 
avea nevoie de politicieni”. Pe undeva avea dreptate deoarece în anul 1916 când am intrat în 
război, nici un politician român nu intuia schimbările geopolitice ce aveau să aibă loc doi ani 
mai târziu și de asemenea, alianța cu Rusia, cu statutul de Mare Putere, membră a Antantei, 
nu avea cum să ne aducă Basarabia. Aceasta s-a întâmplat, în principal, datorită dezagregării 
celor două imperii vecine, Imperiul Rus, respectiv Imperiul Austro-Ungar, dar în mod 
evident, coroborat cu participarea noastră la Primul Război Mondial alături de Tripla 
Înțelegere, însă nu ca o consecință directă.  

La 27 martie/9 aprilie 1918 Sfatul Țării de la Chișinău hotăra unirea Basarabiei cu 
România ( teritoriul dintre Prut și Nistru fusese cedat Rusiei în anul 1812 prin pacea de la 
Hanul lui Manuc din București, într-un moment oarecum surprinzător și inoportun dacă ținem 
cont de iminența intervenției lui Napoleon Bonaparte în Rusia), la 15/28 noiembrie 1918 
Congresul General al Bucovinei a votat, în unanimitate ,,unirea necondiționată și pe veci a 
Bucovinei în vechile ei hotare, până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul României” ( 
țara pădurilor de fag, așa cum a mai fost denumită, de asemenea, a fost cedată Austriei în 
pofida logicii istorice, dacă ne raportăm la faptul că Imperiul Habsburgic s-a abținut în a 
interveni în războiul ruso-turc desfășurat între anii 1768-1774), iar pe 18 noiembrie/1 
decembrie 1918 la Alba Iulia, pe ,,Câmpul lui Horea”, în prezența a peste 100.000 de oameni, 
cei 1228 de delegați aleși democratic, au votat unirea Transilvaniei cu România (acest 
teritoriu, deși nu a aparținut niciodată din punctul de vedere al edificiului politico-statal, 
românilor, trecând, vremelnic, sub stăpânirea Regatului Ungariei, Imperiului Otoman, 
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Imperiului Habsburgic, respectiv Cancelariei de la Budapesta în cadrul dualismului austro-
ungar, a avut în componență de-a lungul celor peste 1000 de ani, o populație majoritar 
românească, lucru confirmat de toate surselor interne și străine).  

Despre măreția momentului de la 1 decembrie 1918, marele cărturar Lucian Blaga 
spunea: ,,În ziua aceea am cunoscut ce înseamnă entuziasmul național, sincer, spontan, 
irezistibil, organic, masiv”. Se împlinea, astfel, idealul național, atât de râvnit de către 
români. Pierderile de aproximativ 1,5 milioane de vieți de pe întreg teritoriul României 
Întregite nu au fost în zadar, având o justificare nobilă. Iar despre conotația momentului 1918 
pentru noi românii, ne vorbește, poate cel mai frumos, regretatul academician Florin 
Constantiniu. Acesta în lucrarea intitulată, O istorie sinceră a poporului român, ne spune: 
,,Marea Unire de la 1918 a fost și rămâne pagina cea mai minunată a istoriei românești. 
Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera nici unui om politic, a 
nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-
un elan țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului, un elan controlat de 
fruntașii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit”. 
Sublim, România devenea un stat important pe harta Europei, situându-se pe locul 10 ca 
suprafață (peste 295.000 km pătrați), respectiv pe locul 8 ca număr de populație (15,5 
milioane locuitori).  

În mod evident Marea Unire de la 1918 este legată inexorabil de numele câtorva 
personalități ale vremii, fie ei suveranii României, politicieni din toate provinciile istorice sau 
oameni de cultură. Se cuvine să-i amintim aici pe regele Ferdinand, regina Maria (aceasta a 
avut un rol esențial în organizarea serviciului de Cruce Roșie în Moldova, nu întâmplător ea a 
fost denumită de către soldații internați în spitalele de la Iași ,,mama răniților”), Ionel 
Brătianu, Nicolae Iorga (intervențiile sale în Parlamentul de la Iași, cât și articolele de presă 
au contribuit decisiv la ridicarea moralului românilor în acele momente de cumpănă; atunci, 
în timpul războiului, el a intrat în conştiinţa românească sub numele de „Apostolul 
Neamului”), Ion Inculeț, Pantelimon Halippa, Constantin Stere, Ion Buzdugan, Iancu 
Flondor, Dionisie Bejan, Ion Nistor, Gheorghe Pop de Băsești, Vasile Goldiș, Iuliu Maniu, 
Alexandru Vaida Voevod, Aurel Vlad și mulți alții.  

Un rol cu totul aparte, ca om de cultură, l-a avut muzicianul George Enescu care, 
convins că ,,menirea sfântă a muzicii este să stingă Eurile, să potolească patimile și să apropie 
inimile într-o caldă înfrățire”, a fost unul dintre cei care în anii Marelui Război a încurajat 
oamenii loviți de năpasta conflagrației. ,,Prințul viorii”, așa cum era numit, a organizat zeci 
de concerte, iar marea majoritate a fondurilor au fost dirijate către copiii orfani și pentru acei 
martiri ai idealului național. Coagularea majorității elitei intelectuale a vremii, dar și a 
majorității românilor în jurul unui ideal nobil așa cum s-a întâmplat în anii Primului Război 
Mondial ar trebui să reprezinte un exemplu edificator pentru noi, cei de astăzi, care în Anul 
sărbătoririi Centenarului vorbim mult prea mult despre mărețul eveniment, iar în fapt facem 
mult prea puțin (este suficient să observăm în ce stare se află cele șase mausolee dedicate 
eroilor din prima conflagrație mondială).  

Avea să urmeze lupta diplomatică de la Paris unde România participa la Conferința de 
Pace și unde trebuiau semnate tratatele de pace și, implicit, era necesară recunoașterea 
internatională a mutațiilor teritoriale de pe parcursul anului 1918. Încheierea păcii de la 
București cu Puterile Centrale, din primăvara anului 1918, a pus România într-o situație 
nefavorabilă. Cu un Ionel Brătianu inflexibil și prea puțin pragmatic, s-a ajuns la o majoră 
criză diplomatică între România și Franța. Criza avea să fie dezamorsată în cele din urmă de 
succesorul lui Brătianu în fruntea guvernului României, este vorba de Alexandru Vaida 
Voevod, care dând dovadă de realism politic și obținând unele reformulări ale textelor, a 
semnat tratatele respective.  
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Dincolo de tensiunile dintre Clemenceau și Brătianu trebuie să recunoaștem însă că 
Franța a sprijinit, în cadrul Conferinței, consolidarea și recunoașterea României Mari. Un rol 
important în cadrul acestui complex și ingrat demers l-a avut și ilustrul geograf francez, 
Emmanuele de Martonne, care în anul 1918 a fost desemnat expert al Comitetului de studii de 
pe lângă Conferința de Pace de la Paris (1919-1920). Înaintea izbucnirii războiului marele 
geograf francez a studiat Carpații Meridionali, pe care i-a pus în circulație sub denumirea de 
Alpii Transilvaniei. Ulterior, a fost recunoscut drept cel mai bun specialist al studierii 
geografiei carpato-dunărene. Pentru aceste merite deosebite, în anul 1912, a fost ales membru 
de onoare a Academiei Române. Revenind la Conferința de Pace de la Paris, trebuie să 
spunem că Emmanuele de Martonne a fost principalul autor al recomandărilor făcute, cu 
obiectivitate guvernului francez, privind teritoriile ce urmau să fie recunoscute României. 
Astfel, conform principiului viabilității frontierelor am obținut extinderea frontierei României 
spre Vest, cu câțiva km, pentru ca importante căi ferate să nu se întretaie de mai multe ori cu 
granița (vezi calea ferată Timișoara-Arad-Oradea-Satu Mare).  

De asemenea, geograful francez a mai susținut faptul că stabilirea granițelor trebuie să 
depindă nu numai de grupările etnice, ci și de aspectele geografice. În fapt, Emmanuele de 
Martonne a avut o contribuție decisivă la desenarea granițelor din Centrul și Sud-Estul 
Europei, post Marele Război, unele dintre acestea fiind valabile și în ziua de astăzi (vezi 
granițele României cu Ungaria și Serbia). După o evoluție fastă în plan demografic, economic 
și în special cultural, care coincide cu perioada interbelică, în anul 1940, după 22 de ani de la 
Marea Unire, am asistat la o nouă răzbunare a geografiei, edificiul creat în anul 1918 
prăbușindu-se, ceea ce pentru România a însemnat o catastrofă, dacă ne gândim că în acel an 
am pierdut peste 1/3 din suprafață, respectiv din populație. În mod paradoxal, vinovații 
morali de noua reconfigurare a Europei din prejma izbucnirii celui de al Doilea Război 
Mondial au fost Marea Britanie și Franța, tocmai cei care edificaseră sistemul tratatelor de la 
Paris-Versailles și care, în condițiile promovării unei diplomații falimentare, nu au fost 
capabili să îl oprească pe Hitler în tentativa acestuia de a cuceri Europa.  

De data aceasta pierderile uriașe din Al Doilea Război Mondial (circa 800.000 de 
oameni) nu au putut evita catastrofa finală, care a urmat războiului, și anume comunizarea 
României. Cel mai probabil, cei 45 ani de comunism au distrus fibra acestui popor, în 
condițiile în care, în prima parte a acestui regim criminal, a fost exterminată aproape întrega 
elită a țării, din toate straturile și categoriile socio-profesionale (inclusiv pe mulți dintre aceia 
care contribuiseră la realizarea României Mari). Mentalitatea noastră, a românilor a fost grav 
afectată de cel mai mare cataclism al secolului al XX-lea, și anume comunismul. Cei care s-
au născut după anul 1989 au fost nevoiți să facă față unor alte intoxicări, unele dintre cele mai 
perfide.  

Prăbușirea regimurilor comuniste, tot în contextul răzbunării geografiei, a oferit 
României noi perspective, și anume aderarea la structurile și valorile euro-atlantice. Din 
păcate însă, noile realități ne-au adus și multe tragedii, cum ar fi exodul masiv al populației 
românești în străinătate, scădererea dramatică a natalității, creșterea alarmantă a 
analfabetismului funcțional (acest flagel nu se manifestă doar în rândul tinerilor ci, mai grav, 
și în rândurile acelora care au, într-un fel sau altul, pretenții de intelectuali) ș.a.m.d.  

În cei aproape 30 de ani de democrație se simte cel mai acut lipsa unui proiect de țară, 
care să fie viabil, predictibil și care să solidarizeze întreaga națiune. Cât despre noi, slujitorii 
școlii, academicianul, pedagogul, întemeietorul și părintele geografiei românești, Simion 
Mehedinți, spunea: ,,Educatorul este întâia unitate de măsură a valorilor pe care epoca noastră 
le pune în circulație, singurul răspunzător de creșterea tineretului român. Sentimentul 
fundamental pe care trebuie să-l sădească școala în suflet este patriotismul”. Astăzi, la ceas 
aniversar, când sărbătorim Centenarul Marii Uniri, ne dăm, mai mult decât oricând, seama că 
spusele savantului de acum peste 100 de ani sunt de actualitate, în condițiile în care se 
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observă tot mai mult apariția unui proces de alterare a identității naționale, și aceasta datorită 
unor factori multipli pe care nu este momentul să-i enumerăm aici. Și ca să încheiem într-o 
notă optimistă, vă vom reaminti cuvintele voievodului Moldovei, Petru Rareș, adresate 
judelui orașului Bistrița, Thomas Boldorfier, pe data de 23 iunie 1540, din Istanbul, cu puțin 
timp înaintea învestirii pe tronul aceleiași țări, în vederea exercitării celei de-a doua domnii 
(1541-1546): ,,Vom fi iarăși ce-am fost și mai mult decât atât”. La Mulți Ani România!, în 
anul de grație 2018. 
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ILIE E. TOROUȚIU ÎNTRE UNIFORMA ÎMPĂRATULUI ȘI 
STRAIUL PRIBEAGULUI 

 
 
 

Aparţinând generaţiei de intelectuali născute în ultimul sfert al veacului al XIX lea şi 
devenită activă în preajma primului război mondial, Ilie E. Torouţiu va căuta mereu să fie util 
nu numai sieşi ori familiei sale ci, în egală măsură, comunităţii în care a trăit şi neamului 
căruia i-a aparţinut nu numai prin efectul naşterii sale, ci şi cu toată puterea sa sufletească. 
Fascinat de literele cărţilor din care i s-a citit la şcoala din sat şi captivat de multitudinea de 
fapte şi personaje, tot mai interesat de lumea pe care acestea i-o aduceau în ochii minţii, 
feciorul lui Toader Torouţi din Solca Bucovinei va deveni un artizan al literelor la maturitate. 
Aceasta nu numai pentru că a absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie a universităţii 
cernăuţene, ori că, îndrăgostit de cuvântul scris, de forma fizică a cuvântului, a înfiinţat una 
dintre cele mai cunoscute întreprinderi tipografice interbelice- Institutul de Arte Grafice 
Bucovina din Bucureşti, ci şi pentru că a fost un fin mânuitor al cuvintelor pe care, în 
polemicile sale, le-a folosit asemeni unor unelte prin care a încercat să cultive limba şi sufletul 
românesc, înlăturând elementele unui modernism ce nu mai respecta vechile norme ale 
esteticii, perceput ca un pericol nu numai pentru literatură, ci şi pentru moralitatea societăţii. 

Prins în vălmășagul evenimentelor ce aveau să răstoarne o ordine de drept făurită de 
cei mari peste voința celor mici, Ilie E.Torouțiu se va dovedi un caracter puternic, gata 
inclusiv pentru sacrificiul suprem pentru ca visul său și al generației sale, acela de a trăi într-o 
Românie atotcuprinzătoare, să devină o realitate. Epopeea vieții unui refugiat bucovinean de 
acum un veac face parte din epopeea unui neam întreg supus primei conflagrații mondiale și 
este un exemplu de tărie, de devotament, de demnitate și loialitate, valori care, astăzi, sunt 
mai degrabă mimate decât practicate.  

În anul în care se împlinesc 130 de ani de la nașterea sa și 65 de ani de la trecerea sa în 
neființă, se cuvine a aduce un omagiu acestui lucrător tăcut și, din nefericire, necunoscut care 
a pus minte, suflet și brațe în slujba unei Patrii pe care a iubit-o cu întreaga lui ființă. 

Războiul s-a năpustit asupra lumii cu toată forţa în vara anului 1914. Odată cu 
decretul de mobilizare generală a armatei austro-ungare şi după declaraţiile de război adresate 
de monarhia bicefală la 15/28 iulie Serbiei şi la 21 iulie/4 august Rusiei, viaţa în Bucovina va 
cunoaşte o degradare rapidă. La margine de imperii, ca şi cum ar fi fost la margine de lume, 
mica provincie va suferi un adevărat martiraj, românii de aici fiind antrenaţi atât în acţiuni 
militare, ca personal combatant, cât şi într-o multitudine de activităţi conexe ce păreau să 
urmărească, neoficial, distrugerea elementului românesc din zonă.  

Pe la miezul unei nopţi calde de vară părintele Morariu este trezit din somn pentru a da 
cheile de la biserică1. În scurtă vreme clopotele, care chemau oamenii la Sfânta Liturghie ori 
pentru a împrăştia norii negri ce ameninţau cu potopul, începură să sune, alungând somnul 
ţăranilor osteniţi după ziua de coasă ori de seceră. Trebuiau să plece la război pentru 
împăratul. Ordinul de mobilizare din 31 iulie 1914 i-a rupt din liniştea patriarhală de la 
Pătrăuţi pe „cei doi soldaţi ai casei, Ite şi Leca, buimaci...”2 Se vede că nu-i era dat tânărului 
din Solca „care răzbătuse prin liceu cu meditaţiile sale particulare, putând susţine chiar şi 
neagra sărăcie a celor de-acasă”3 să poată trăi tihnit, să se bucure de roadele muncii sale din 

                                                 
1 Constantin Morariu, Cursul vieţii mele. Memorii, Suceava, Editura Hurmuzachi, 1998, p. 10. 
2 Leca Morariu, Viața: din carnetul unui român, prizonier în uniforma împăratului, Edit. Alfa, Iași, 2001, p. 13. 
3 Ibidem, p. 14. 
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atâţia ani de trudă. Trebuia să-şi facă datoria pentru care se pregătise în mai multe rânduri cât 
fusese student şi despărţirea de cei dragi nu a fost uşoară: „Mână mai tare, bade Niculai! strigă 
Ite hohotind”4. N-are nici posibilitatea de a rămâne în aceeaşi subunitate militară cu Leca 
pentru că acesta, cu grad de subofiţer, fusese repartizat la un alt regiment. Se vor mai întâlni 
doar pe parcursul celor trei săptămâni de instrucţie făcute la Cernăuţi în scurtele reprize de 
libertate ce succedau grelelor antrenamente făcute de bieţii Ersatz reservist- rezervist de 
rezervă. De multe ori Leca avea surpriza să constate că prietenul lui „om al cărţii cum este, şi-
a aflat şi dânsul lucrul: traduceri din germană”5. 

Obligaţiile militare îi despart însă curând, aruncându-i în zone diferite de conflict. 
Când, în 19 august s-au despărţit, Leca n-a avut puterea să le spună (lui Ite şi lui Mihai Baciu, 
prietenul din liceu) ce avea pe suflet, dar jurnalul său i-a înregistrat neliniştea: „Rămas bun, 
sărmani copii ai nimănui! Care nici măcar câte o fasula (steluţă de gradat) n-o aveţi pe guler 
ca să nu vă cihăiască te miri ce gunoi de şarjă (gradat)”6. Și suferinţa nu l-a ocolit. Când 
târziu, într-o zi de martie 1919, avea să-şi pună o parte din gânduri despre această etapă a 
vieţii lui (pentru sine?...pentru ceilalţi?) doar o parte din temerile sale se aştern pe fila din faţa 
lui, de parcă teama l-ar fi paralizat în continuare, inamicul suflându-i în ceafă: „Dar 
năprasnică furtună care a bântuit aproape cinci ani peste capul nostru, ne-a despărţit şi ne-a 
împrăştiat pe toţi, de nu ştiam unul de altul prin ce locuri îşi târăşte amarul vieţii ori de nu 
cumva greul pământului îi apasă pieptul şi pleoapele închise pe veci. Uneori ne părăsea 
nădejdea revederii în cuibuşorul nostru drag după grozavul potop. De aceea v-am scris, v-am 
scris mereu de unde eram, ce făceam şi cum sufeream. Că trăind, doar numai de suferinţă 
poate fi vorba”7. 

Care era atmosfera în Bucovina atunci, la început de război? Era miezul verii. În 
timpul zilei satele se goleau de suflarea ţăranilor ce-şi adunau pâinea cea de trebuinţă şi 
nutreţul pentru vite. Rămâneau doar bătrânii şi pruncii prea mici pentru a-i ajuta pe părinţii 
lor. Puţini ştiau de moştenitorul mort undeva în Balcani şi, şi mai puţini aveau timp să se 
gândească la domni şi la problemele lor. Aveau destule griji ale lor ca să se mai încarce cu 
cele ale străinilor. Răspunderea vieţii şi a viitorului caselor lor pline de copii le încovoiau 
spinările şi le înfundau ochii în orbite mult prea devreme. În mintea lor nu prea mai era loc de 
împărat şi de problemele lui. Dar ordinului împărătesc nu s-au putut împotrivi. Feciorii 
Bucovinei trebuiau să facă zid la hotar şi să apere împărăţia de furia cazacilor. Şi au plecat: 
„Un tren lung, lung ca şi clipele acestea de durere, îngrijorare şi aşteptare din ceasurile rele 
gâfâie din greu şi ne duce, ne tot duce, cine ştie unde, fără a putea să rezistăm de a nu plânge 
cu furnicarul de lume, ce plângând ne întâmpină în gări cu lapte, poame, malaiu – bieţii 
oameni, poate fărâmiturile dela gura copiilor le dau saracelor catane! Se apropie sara şi noi 
trecem graniţa scumpei noastre ţărişoare, trimiţându-ne încă odată gândul la scumpii noştri 
mai îngrijoraţi şi mai îndureraţi decât noi. Copiii dela gări plâng şi ei– văzând că toată lumea 
plânge, ei cred că şi ei trebuie s-o facă. Ferice de copiii care nu înţeleg încă ce-i durerea! 
Încotro plecăm nu ştim, atâta ştim că la Ungaria şi că abia după 48 de oară vom ajunge”8. 

În războiul pe care nu şi l-a dorit, dar de la care nu s-a putut eschiva, tânărul licenţiat 
este aruncat în acţiunile ce se preconizau a se desfăşura nu departe de Bucovina, pe frontul 
galiţian. În toată zarva creată de acţiunile armate, printre obligaţiile de catană sub comanda 
unor superiori zeloşi şi cu grija permanentă pentru supravieţuire, soldatul Torouţiu găseşte 
timp şi pentru preocupările sale intelectuale, lucrând la traducerea unei piese de teatru, 
Porunca a patra, aparţinând austriacului Ludwig Anzengruber. Nu este numai dorinţa de a 

                                                 
4 Ibidem, p. 16. 
5 Ibidem, p. 44. 
6 Ibidem, p. 61. 
7 BAR, Fond I. E. Torouţiu, Ruine...Foi smulse din ziarul unui naufragiat în valurile războiului, A 1323 varia. 
8 Idem, Fond I. E. Torouţiu, S33 (1)/XLIII. 
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face cunoscută, în lumea românească, opera acestui talentat dramaturg de limbă germană, ci şi 
încercarea de a uita tragedia în care, din nefericire, ajunsese fără voia lui să facă figuraţie. 
Atât la Cernăuţi (unde a tradus actul I), cât şi pe front, la Hoszumezo - Câmpulungul 
maramureşean (actul II) şi Nemet Lipcse - Tatra Înaltă (actele III şi IV) a avut alături, 
camarad de arme şi condei, pe bunul său prieten Mihai Baciu9. 

Războiul acesta avea să fie şi pentru români ceea ce Goga sintetiza atât de simplu: „un 
riguros examen pe care-l dau în faţa lumei toate energiile latente ale unui neam”10. A fost o 
probă de maturitate care a dezvăluit lumii „o generaţie curagioasă, disciplinată, harnică şi 
răbdătoare, care să dea din sânul ei opt sute de mii de suflete şi să ducă în tăcere toate 
greutăţile plămădirii şi închegării României Mari”11. Şi acestei generaţii au aparţinut cu cinste 
şi zecile de mii de bucovineni care au avut de înfruntat, pe lângă întreaga cohortă de vitregii 
ale conflictului vizibil dintre marile puteri, un alt război, profund, intens şi dureros: războiul 
psihologic, drama celor ajunşi în situaţia de a alege între obligaţia faţă de autoritatea statală şi 
datoria faţă de neam. Şi unii au ales curând să renunţe la straiele împăratului. Gesturi ca cel al 
lui Emil Rebreanu au fost cu zecile de mii. Departe de casă, fugarii şi dezertorii adunaţi la 
Darniţa au dat glas adevăratelor lor sentimente: „Cerem cu voinţă nestrămutată încorporarea 
noastră în România liberă, pentru a forma împreună cu ea un singur stat naţional român, pe 
care îl vom zidi pe bazele celei mai înalte democraţii”12. Acolo, aproape de Nipru, la 13/26 
aprilie 1917 s-a desfăşurat o primă Mare Adunare Naţională Românească la care au participat 
pribegii şi dezertorii români din armata austro-ungară, aceştia participând apoi, ca voluntari, 
la războiul întregirii sub faldurile drapelelor tricolor pe care singuri şi le-au brodat cu urarea 
<<Trăiască România Mare>>, aşa cum încă se mai poate vedea pe singurul păstrat la Muzeul 
Banatului. Hotărârea acestor voluntari în slujba României Mari va ajunge nu numai la 
autorităţile române, prin intermediul lui Onisifor Ghibu, ci şi pe frontul din Italia (acolo unde 
luptau numeroşi români, unii în armata imperială, alţii - foşti prizonieri - în legiuni româneşti 
de cealaltă parte a frontului)13 ori la guvernul britanic14. 

La Darniţa, lângă Kiev, ajunseseră mulţi prizonieri ardeleni şi bucovineni luaţi de 
soldaţii ruşi din rândul armatei austro-ungare, mii de soldaţi şi circa 500 de ofiţeri15. Lor li se 
adaugă refugiaţi civili care părăsiseră teritoriile controlate de Viena. Având în vedere că încă 
în septembrie 1916 un grup de refugiaţi - V. Lucaciu, I. I. Nistor, O. Tăslăoanu, I. Toma, D. 
Marmeliuc - adresaseră un memoriu Consiliului de Miniştri prin care solicitau organizarea 
unor unităţi de voluntari care să cuprindă şi prizonierii români ce ar fi trebuit aduşi din Rusia, 
la iniţiativa sălăjeanului Victor Deleu, aceştia, împreună cu numeroşi refugiaţi, s-au organizat 
în regimente de voluntari care s-au pregătit pentru a intra în luptă alături de armata română. 
Fost locotenent în armata austriacă, Deleu s-a ocupat de educația imensului grup de români, 
organizând şezători, jocuri şi întreceri sportive, făcând şcoală cu soldaţii neştiutori de carte, 
organizând un juriu de onoare ce judeca faptele reprobabile ale celor internaţi la Darniţa, 
făcându-l pe Onisifor Ghibu să se exprime în termeni elogioşi la adresa realizărilor unor 
prizonieri, în definitiv: „Nici o şcoală românească n-a dat suflete mai oţelite şi voinţe mai 
hotărâte decât şcoala Darniţei. Ea a creat fanatismul ideii naţionale şi a voluntarismului. De 
fapt din cei vreo 300000 ardeleni şi bucovineni înrolaţi sub steagurile negre - galbene cu 
pajura imperială, mai mult de 120000 au ales să se predea inamicului, refuzând să lupte pentru 
                                                 
9 I. E. Torouţiu, Ludwig Anzengruber, Porunca a patra, prefaţă, Bucureşti, f.a., p. XIV. 
10 Octavian Goga, Prefaţa la *** Campania românească din 1916, p. III. 
11 Ion D.Isac, Zile de zbucium şi glorie, Bucureşti, 1934, pp. 9-10. 
12 P.Nemoianu, Prima Alba Iulie. Voluntarii români în războiul pentru întregirea patriei, Timişoara, 1922, p. 25. 
13 Ibidem, p. 29. 
14 George Moroianu, Luptele de emancipare ale românilor din Ardeal în lumină europeană, vol. III, Bucureşti, 
1929, p. 61. 
15 Ctin I. Stan, Doru E. Goron, Contribuţiuni aduse de voluntarii români transilvăneni şi bucovineni la realizarea 
unităţii naţionale româneşti,în „Acta Musei Porolisensis” XI, Zalău, 1987, p. 331. 
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o cauză ce le era străină16. Ar fi făcut-o şi mai mulţi dacă n-ar fi fost îngroziţi de ceea ce s-ar 
fi putut întâmpla cu cei lăsaţi acasă: „Dar Mama? Dar Arboroseanul? Cum rămân? Cum? Pe 
labele cărui Fischer? ... Arestări, deportări, executări, strangulări. Preoţi escortaţi în lanţuri, 
săteni atârnând cu săptămânile în spânzurătorile fixate în felinarele gărilor Hatna, Hadic ... 
copii ridicaţi de la păscutul vitelor din ţarină şi hăituiţi prin bungeturi şi păduri, pentru ca să 
ispăşească, drept represalii, dispariţia părinţilor lor condamnaţi la ştreang şi glonte”17. 

Şi unii şi ceilalţi au văzut, la începutul războiului, cum „(...) din Răsărit vine puhoiul 
cotropitor, pe care oştile austriace şi ungureşti în zadar încearcă să-l stăvilească. Flăcăii 
Bucovinei, ascultând poruncile împăratului, fac zid la hotare şi înfruntă vijelia cazacilor”18. 
Cu toţii au înţeles curând, odată cu ocuparea Lembergului de către ruşi, că „frontul austriac 
pârâie în Galiţia, la Lemberg şi la Prut (şi că) oştile împărăteşti, fără chiag naţional, par să-şi 
deie duhul, căutându-şi mântuirea spre munţi”19. Viaţa în această parte de lume îşi urma 
cursul în vălmăşagul evenimentelor: „Pe ogoarele însorite e aparenţă de belşug, dar în inimile 
oamenilor e tristeţă (...) în Bucovina familiile şi gospodăriile sătenilor se destramă din pricina 
înrolărilor nemiloase şi rechiziţiilor. Pe ogoare lucrează femeile, bătrânii şi copiii”20. Şi în tot 
acest timp România nu face nici un gest vizibil. „Vibraţia sufletului românesc se simte, dar 
România nu se mişcă. Noi, românii subjugaţi, socotim că regatul român stă la pândă, 
aşteptându-şi ceasul menit de destin, spre a intra în învălmăşeală”21. 

Mulţi bucovineni nu mai aşteaptă însă ca România să iasă din starea aceea de 
inactivitate: „Jumătate din comitetul Junimii (Literare) trec în ţara liberă, în frunte cu ultimul 
preşedinte, Traian Popovici (...) În fruntea pribegilor sta D. Iancu Nistor”22. La ceas de 
noapte, ori în miez de zi, pe cărări lăturalnice, ori de-a dreptul peste ogoarele pestriţe de lume 
ieşită la cules, mulţi tineri români părăsesc ducatul austriac şi-şi pun viaţa în slujba unei Ţări 
care nu i-a chemat, dar care i-a primit în limitele posibilităţilor ei de atunci. Asemenea 
hotărâri n-au fost uşoare, dar se impuneau în condiţiile în care tinerii aceştia instruiţi 
înţelegeau că exista speranţa pentru ca românii, stăpânii de drept ai acestor meleaguri, să 
ajungă odată trataţi ca egali ai pleiadei de venetici deveniţi peste noapte privilegiaţi. „Patru 
feciori sunt în slujba împăratului. E destul. Mezinul, fără urmă de puf sub nas, se gândeşte 
însă să devină unul dintre primii stegari pentru dreptul neamului nostru, unul dintre cei dintâi 
voluntari, cari de bună voie se vor prăvăli în primejdia războiului”23. Destul au zis şi alţii, 
renunţând la locurile natale şi îmbrăcând straiele grele ale pribegiei: Ion Grămadă, Lascăr 
Luţia, Mihai Tipa, Nicolae Cotos, Leon Silion, Aurel Morariu, Vasile Grecu, Aurel Doroftei, 
fraţii Ambrozie şi Silvestru Micuţariu, fraţii Constantin,Toader şi Arcadie Turtureanu, 
Gheorghe Boca, Vasile Costin şi mulţi alţii. S-au adăpostit acolo unde li s-a îngăduit, prin 
case particulare ori, cu ajutorul obţinut de Ion Grămadă de la ministrul Al. Constantinescu, la 
Şcoala de Agricultură de la Herăstrău, acolo unde mai erau adăpostiţi încă vreo 25 de tineri: 
„Români îndureraţi, pribegi de pretutindeni: ardeleni, bucovineni, basarabeni şi macedoneni, 
toţi dornici de o nouă patrie, liberă. Sufletul neamului românesc în fierbere se închegase”24. 
Cum România era încă departe de clipa hotărârii supreme, şi-au căutat şi li s-a oferit 
posibilitatea să-şi câştige cinstit existenţa ca funcţionari pe la diverse ministere, la biblioteci, 
ori la Academia Română, profesori pe la liceele din capitală ori din ţară, agenţi la serviciul 
siguranţei capitalei, ori la marele Cartier General, etc. 
                                                 
16 Ibidem, p. 331. 
17 Leca Morariu, op.cit., p. 187. 
18 Constantin Turtureanu, În vâltoarea războiului, Cernăuţi, 1938, p. 7. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem, p. 8. 
21 Ibidem, pp.7-8. 
22 DJANI, arh. III, Fond A. Dugan, Albumul Junimea, p. 262. 
23 Constantin Turtureanu, op. cit., p. 9. 
24 Ibidem, p. 23. 
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După câteva săptămâni în care a hălăduit pe coclaurii Galiţiei, Ilie E. Torouțiu a 
obţinut o permisie şi s-a întors la Pătrăuţi. Urmează zile şi nopţi în care el povesteşte ce-a 
văzut şi trăit pe front, „chinurile ce se îngrămădeau mai mult asupra sufletului copleşit de 
amar şi trupului obosit de viaţă”25, iar părintele şi prietenii îi înfăţişează un sumbru tablou 
despre ce se întâmpla în spatele frontului: „Bătrânii, femeile şi copiii au fost trimeşi cu forţa la 
lucrul câmpului în Ungaria şi la săpatul fortificaţiilor la graniţa noastră. O parte din femei şi 
fete au fost târâte în preajma fronturilor pentru <<îngrijirea rufelor soldaţilor>> şi pentru alte 
scopuri. După o lună de la mobilizare, nu exista sat şi oraş românesc fără spânzurătoare. 
Colonelul Fischer era marele maestru al inchiziţiei rânduite de Guvernul austriac împotriva 
alor noştri. Acest călău se lăuda mereu: „Deşartă am luat Bucovina, deşartă o s-o lăsăm”26. 
Nimeni nu era iertat de corvezile ce trebuiau să completeze efortul militar: „Ne ieau (...) pe 
noi, oameni de 60 - 70 de ani, cari suntem scutiţi de legi, ne pun la făcut şanţuri pentru 
întărirea armatei lor, ni ieau copiii de la 10 ani în sus şi ni-i pun la cărat muniţii, la transportat 
diferite lucruri pentru armată, şi nu poţi să li răspunzi nimic, căci altfel furca aşteaptă în 
jandarmerie. Ni-au luat vitele cu care trebuia să facem agricultură, ni-au luat şi ultima 
bucăţică de pâne soldaţii care cutreieră, morţi de foame, prin satele în apropierea cărora se 
află”27. Nu exista nici o posibilitate de împotrivire. „Fischer - călăul jandarm dezlănţuise 
adevărate orgii în Bucovina! Arestări, deportări, executări, strangulări”28. 

Luând aminte la toate câte le-a aflat, cu sufletul îndoit între obligaţia de onoare, faţă de 
împăratul care nu era al lui, dar căruia îi jurase credinţă, şi cea de suflet, faţă de neamul căruia 
îi aparţinea, în cele din urmă tânărul a hotărât să spună nu împăratului. Aşa l-a îndemnat şi 
sublocotenentul lui, profesorul gimnazial Batariuc din Suceava, în momentul în care se 
pregăteau să plece în concediul binemeritat de pe front: „Mă, dacă vă întoarceţi înapoi pe 
front, vă rup picioarele, ori vă trimit în prima linie de foc”29. Refuză să se mai întoarcă pe 
front, alături de „tineretul românesc (care) a fost silit să se înscrie ca voluntari, ori în 
nenorocita ceia de << legiune bucovineană >>, ca să-i extermine mai repede”30. Pentru ce să 
lupte? Pentru izbânzile unei monarhii care-i încătuşase, care crease toate condiţiile ca neamul 
pe care l-a furat, cu pământ cu tot, din Ţara lui, să moară?  

A renunţat la uniforma împăratului, a părăsit Bucovina pe căi lăturalnice şi, împreună 
cu cei care aveau să-i fie cumnaţi, Aurel Morariu şi Vasile Grecu, şi-a găsit adăpost în 
capitala României. De ce-au plecat? Pentru că erau sătui de opresiuni, de nedreptate şi de 
minciună: „Cel mai nepopular şi odios războiu, cel mai străin de sufletul poporului este 
războiul Austriei. O dovedeşte în chip strălucit stăpânirea austriacă prin absolutismul ei, o 
dovedesc insuccesele - oricare ar fi, azi, aparenţele - şi lipsa de avânt a armatelor austro - 
ungare. Să nădăjduim că acest războiu va fi sângeroasa operaţie radicală, prin care odată 
pentru totdeauna va fi înlăturată odioasa cangrenă, de care de atâta timp sufere centrul şi Sud - 
Oestul Europei”31. Se prefigura aşadar o schimbare de mari proporţii şi Torouţiu crede, 
asemeni miilor de refugiaţi: „(...) că, după ce-i dăduserăm un sângeros tribut stăpânitorului 
străin, e bine să trecem câţiva inşi la fraţii noştri şi încrezându-ne lor, să li cerem în numele 
pământului românesc supt glia căruia doarme domnul Ştefan, să îi cerem dezrobirea”32. 

Nu le-a fost uşor, printre fraţii de la care aşteptau spijin şi care acum îi priveau 
suspicioşi, îi judecau fără să-i cunoască, şi-i condamnau fără să le asculte apărarea: „Cea mai 
frumoasă causă a ajuns să fie acoperită de vorbe de ocară, nu de străini, căci aceştia nu 
                                                 
25 I. E. Torouţiu, Ruine... p. 2. 
26 Apostol D.Culea, Martiriul Bucovinei în 1914-1915, în „Neamul Românesc”, X, nr. 39/1915. 
27 N. Bărdescu, Bucovina geme, în „Neamul Românesc”, X nr. 26/1915. 
28 Leca Morariu, op. cit., p. 187. 
29 C. Morariu, op .cit., p. 152. 
30 Apostol D. Culea, op. cit. 
31 Aurel Morariu, Austria ca stat absolutist, în „Neamul Românesc”, X, nr. 31/1915. 
32 Ibidem. 
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importă, meseria lor fiind tocmai de a ocărî tot ce e românesc, ci de fraţi de-ai noştri. (...) Noi 
venim pentru întâia oară în numele unei cause, aducem aici un suflet, pledăm aici pentru o 
idee care să înalţe la cea mai mare strălucire neamul românesc, şi drept răspuns încasăm 
ocări”33 încearcă un ardelean refugiat să lămurească prezenţa lui la Bucureşti şi nu pe 
fronturile unde activa armata austro-ungară: „Am pornit cu hotărârea cea mai nestrămutată şi 
cu cea mai neînfrânată credinţă în dreptatea causei noastre româneşti - pledează avocatul 
bucovinean cauza lui şi a refugiaţilor veniţi de peste Cordun atunci când sunt insultaţi şi 
acuzaţi de diverse imoralităţi, arătând cine sunt şi, mai ales, încrezător că timpul va lămuri 
actele lor, istoria nepărtinetoare şi lipsită de patimile deslănţuite de aceste grozave vremuri ne 
va judeca pe toţi. Este singura mângâiere pentru aceia cari, urmărind un ideal visat şi ţesut de 
generaţii în şir, au ajuns să fie batjocoriţi de fraţii lor. Şi pentru ce? (...) Pentru că i-au iubit”34.  

Nici lui Torouţiu nu i-a fost uşor să înfrunte privirile suspicioase ale celor care, 
necunoscând tragedia de dincolo de hotarele lor, au ridicat obiecţiuni şi au ajuns la acuzaţii. 
Plecând peste frontieră, „nu ni-am părăsit o datorie, ci, dimpotrivă, am căutat să ni păstrăm 
neatins sentimentul unei datorii - spunea un ardelean ajuns şi el în România, încercând să 
clarifice rostul lor departe de vatra în care s-au născut. Tineri fiind, aveam să fim duşi cu toţii 
pe un câmp străin de bătaie ca să sângerăm nu pentru binele şi fericirea neamului românesc, ci 
pentru triumful şi tăria imperialismului (...)”35 A trăit greu: „Am trăit cum am putut, de azi pe 
mâne, cum trăim noi toţi pribegii”36, afla dintr-o scrisoare a sa profesorul A. C. Cuza. Nu 
disperă însă. Înţelege că tuturor le e greu şi se mulţumeşte să spere că va fi mai bine. Oricine 
îi citeşte scrisorile din această perioadă nu poate să nu remarce optimismul care se degajă 
printre rânduri şi să-şi formeze imaginea unui caracter extraordinar. Aşa cum făcuseră toţi 
refugiaţii ajunşi în Bucureşti, depusese şi el, imediat, o cerere pentru a obţine o slujbă. Ciorna 
unui memoriu pe care-l va înainta Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, datată 
noiembrie 1914, stă mărturie că Torouţiu a solicitat „un post de profesor suplinitor pentru 
limbile română, germană şi latină la vreun liceu din Capitală sau din Iaşi, sau alt post”37. 

Răspunsurile veneau greu, căci şi României îi era greu, chiar dacă nu intrase încă în 
război. Cele mai multe răspunsuri erau negative sau ofereau posturi inferioare pregătirii 
petenţilor. Bucovinenii nu făceau nazuri şi Torouţiu cu atât mai puţin. Nu stă să aştepte 
bunăvoinţa vreunui funcţionar care să se lase înduplecat de petiţia lui. Caută soluţii. Aleargă. 
Apelează la bunele relaţii pe care şi le-a construit, prin intermediul corespondenţei, cu Nicolae 
Iorga şi A. C. Cuza. Acesta din urmă îi va mijloci o audienţă la I. G. Duca, ministrul cultelor 
şi instrucţiunii publice, la care Torouţiu, operat la ambele urechi din cauza unor abcese, nu se 
poate prezenta, dar nu uită să fie „mulţămitor şi recunoscător pentru părintescul sprijin ce mi 
l-aţi dat”38. Şi Mihail Dragomirescu este rugat să-l ajute şi nu se dă în lături de la a-i căuta o 
slujbă: „Deoarece am aflat alt rost de existenţă mult mai favorabil (urma să fie pedagog la 
Seminarul Central)39, vă rog să binevoiţi a lua la cunoştinţă că nu-l pot primi pe cel oferit de 
D-voastră, deşi aş fi dorit din toată inima să lucrez sub direcţia Dumneavoastră (la Liceul 
Carol). Tot odată Vă mulţumesc din tot sufletul pentru binevoitorul şi valorosul D-voastre 
sprijin ce mi l-aţi dat în aceste zile de pribegie şi înfrângeri sufleteşti şi amare deziluzii”40, 
avea să-i răspundă, îndatoritor, tânărul căruia, timp de mai bine de doi ani, îi expediase gratuit 
„Convorbirile critice”, impresionat de dorinţa lui de a învăţa şi de frumuseţea scrisorilor de 
mulţumire, profesorul Iorga îi va oferi şansa de a lucra la tipografia de la Vălenii de Munte, 
                                                 
33 Dr. V. Niţescu, Refugiaţii, în „Neamul românesc”, X, 30/26 iulie, 1915. 
34 Aurel Morariu, Scrisoare deschisă, în „Neamul românesc”, X, 26, 28 iunie 1915. 
35 Dr. V. Niţescu, Refugiaţii, în „Neamul Românesc”, X, nr. 30/1915. 
36 BAR, Fond A. C. Cuza, S 39 (9)/DLXV. 
37 Idem, Fond I. E. Torouţiu, Memoriu, p. 3. 
38 Idem, Fond A. C. Cuza, S 39 (8)/DLXV. 
39 Idem, Fond I. E. Torouţiu, A 697, vol .III, 1, corespondenţa <<neinteresantă >>, plic Ralu Callimachi. 
40 Idem, Fond M. Dragomirescu, S 60(12)/X. 
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acolo unde, de ceva vreme, lucra fratele său, Dumitru, şi unde, timp de mai multe luni se va 
ocupa de administrarea editurii şi tipografiei lui Iorga41. Mai mult, face cursuri cu lucrătorii 
din tipografie: „pe lângă cursul de germană pe care îl încep să-l ţiu cu lucrătorii din tipografie, 
voiu ţinea şi unul de lb. grecească, pentru ca să înveţe lucrătorii ce-l susţin a scrie şi a ceti 
greceşte”42. 

Leca îi scrie, în ianuarie 1915, la adresa tipografiei, utilizând o formulă introductivă pe 
care destinatarul o va corecta târziu cu roşu: „Scumpa şi dorita mea Iluţă”43 sau „Gentilă 
domnişoară Iluţă”44, cărţile poştale cenzurate venite de la un ofiţer austriac având ca 
destinatar, aşadar, pe domnişoara Iluţa Ite. Este de înţeles această precauţie, în contextul în 
care autorităţile austriece n-au acceptat dezertarea oşteanului imperial, făcând apel la 
prevederile convenţiei de extrădare. Au urmat ascunzişuri, schimbări grăbite de adresă, 
solicitări de sprijin care se vede că n-au rămas fără rezultat, căci curând de la venirea sa în 
România face, în interesul instituţiei de la Văleni, mai multe călătorii, ultimele zile 
surprinzându-l în nordul Moldovei unde a ajuns după ce aprovizionase tipografia cu hârtie de 
la Bucureşti şi Ploieşti, avea de rezolvat ceva probleme legate de încasări la Dorohoi, 
Botoşani, Iaşi, Craiova şi Vaslui dar îşi permisese, profitând de ocupaţia rusă din Bucovina, să 
dea o fugă până la Pătrăuţi: „(...) înafară de zilele Crăciunului, tot restul l-am folosit şi-l voiu 
folosi pentru împlinirea datoriei la care m-aţi chemat. Deci vă rog, scumpe şi mult stimate D-
le Profesor, să-mi iertaţi că mi-am îngăduit ca pentru zilele Crăciunului să am şi eu, în aceste 
clipe de zbuciumare şi pribegie, măcar această bucurie”45, avea să-i scrie lui Iorga de la 
Botoşani într-una din ultimele zile ale anului 1914. Ori asemenea deplasări nu s-ar fi putut 
face dacă problema legalităţii şi siguranţei şederii lui n-ar fi fost rezolvată. 

În casa părintelui Morariu de la Pătrăuţi o va fi cunoscut Torouţiu pe principesa Ralu 
Callimachi, cea care, revenită din străinătate, va face investiţii serioase în activitatea de 
educare moral - religioasă a oamenilor simpli, aflaţi în faţa numeroaselor tentaţii ce nu 
corespundeau profilului bunului creştin ortodox. Torouţiu îşi procurase, cu bani puţini şi 
datorii destule, o mică tiparniţă, intenţionând să o transforme într-o întreprindere mai mare. 
La această tiparniţă, la sfârşitul anului 1913, a început studentul Torouţiu tipărirea unor 
broşurele cu conţinut religios pe care principesa urma să le împartă gratuit, prin intermediul 
preoţilor şi învăţătorilor, ştiutorilor de carte din satele României, dar şi din teritoriile ocupate 
de unde ar fi primit cereri: „Mă bucur - scria Ralu Callimachi lui Torouţiu în 3 ianuarie 1914 - 
că fratele Dv. va culege literele şi Vă mulţumesc pentru lucrul făcut cu aşa plăcere şi râvnă”46. 
Aşa ajunsese Torouţiu să facă primele traduceri religioase, din care una apare chiar la Solca 
(Vitania, 1913) iar celelalte, în manuscris, trimise în secret, pe numele prinţesei, se refugiază 
şi ele în România, unde vor fi tipărite în 1915. 

Curând după fuga lui în România, principesa află despre prezenţa sa la Vălenii de 
Munte şi corespondenţa se reia, ceea ce este spre binele refugiatului pentru că obţine stipendii 
din care poate trăi. În noiembrie chiar, ştiind cât de greu o duc pribegii, îi face o ofertă pentru 
o nouă colaborare, ofertă ce explică modul în care tânărul avusese posibilitatea să-şi realizeze 
propria lui afacere tipografică: „Eată ce m-am gândit: Să vă angajez iar pentru un an, dela 
iunie 1915 până la iunie 1916. Banii îi veţi primi înainte cât timp veţi fi fără slujbă retribuită 
şi sigură. Primiţi? În alăturare veţi afla şi suma de 300 lei, pe Noiembrie şi Decembrie, adică 
150 lei pe lună”47. Corespondenţa este foarte activă şi se vede că pentru ambii a fost eficientă, 
                                                 
41 Idem, Fond I. E. Torouţiu, A 697, vol. III, 1,corespondenţa <<neinteresantă >>, plic Ralu Callimachi, 5 oct. 
1914. 
42 Idem, Fond Nicolae Iorga, vol .CCXLVI, p. 190. 
43 Idem, Fond I. E. Torouţiu, S 41(3)/XLIII. 
44 Ibidem, S 41(4)/XLIII. 
45 Idem, Fond Nicolae Iorga, vol. CCL, pp. 252-253. 
46 Idem, Fond I. E. Torouţiu, A 697, vol. III, 1, corespondenţa <<neinteresantă >>. 
47 Ibidem. 
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căci în fondul Torouţiu de la Biblioteca Academiei sunt mii de solicitări pentru asemenea cărţi 
în anii următori. Tot din această perioadă Torouţiu îl cunoaşte pe Dumitru Cornilescu pe care 
aceeaşi Ralu Callimachi îl angajase să lucreze la traducerea Bibliei din limba engleză, ceea ce 
va şi realiza tânărul teolog între 1916-1921. Dacă primele broşuri sunt tipărite la Tipografia 
Stroilă, ori la Socec, în 1915 Prinţesa Callimachi finanţează înfiinţarea unei tipografii noi, ca 
să nu mai fie nevoiţi să aştepte uneori destul de mult intrarea în lucru a unei comenzi ce la 
aparţinea. Tipografia a fost înregistrată pe numele lui Torouţiu: „Eu vă ajut pentru că sunteţi 
harnic şi foarte cinstit, atât în lucrurile mici, cât şi în cele mari” 48 avea să-şi motiveze gestul 
prinţesa care îl cunoştea şi din modul în care lucrase pentru comenzile ei, dar şi din vorbele 
părintelui Morariu, în banca de la Pătrăuţi, sub supravegherea acestuia fiind depusă o sumă 
mare de bani şi deci relaţiile cu familia parohului erau foarte strânse. 

Cu slujba de la Sf. Sava şi cu tipografia care începuse să meargă bine şi să aducă un 
mic profit lucrurile păreau să se aranjeze cumva pentru pribeagul solcan. Avea chiar timp să 
adune material şi să editeze Revista Bucovinei, o tribună de la care refugiaţii bucovineni îşi 
explicau prezenţa în Bucureştii aflaţi în afara frontului unde şi ei ar fi trebuit să fie, publicau 
creaţii literare ori eseuri filosofice, încercând să îi facă pe bucureşteni să înţeleagă care este 
starea de lucruri în Bucovina şi, mai ales, care este starea lor de spirit. Prin intermediul acestei 
reviste s-au făcut apeluri pentru a colecta ajutoare materiale şi financiare pentru orfanii din 
Bucovina, prin articolele publicate aici s-au făcut dezvăluiri în legătură cu afacerile oneroase 
pe care funcţionarii imperiali le făceau cu alimentele trimise de diverse asociaţii româneşti, în 
paginile acestei reviste s-au manifestat nedumeriri în legătură cu tergiversarea intrării 
României în război şi tot aici s-au făcut angajamente de participare la luptă atunci când armata 
română va ajunge în luptă cu oştile imperiale. 

Şi a venit şi momentul acela, momentul când România a hotărât să renunţe la 
neutralitate. Venise vremea ca pribegii să poată dovedi că nu părăsiseră monarhia dualistă din 
laşitate, din dorinţa, firească în definitiv, de a se pune la adăpost de un război pe care nu şi l-
au dorit, o vor dovedi curând, atunci când, în sfârşit, Ţara s-a hotărât. Cu toţii s-au prezentat la 
datorie, cunoscând, în scurtă vreme, prăbuşirea de la extaz la agonie. Era datoria lor, având în 
vedere că erau, cea mai mare parte dintre ei, absolvenţi de studii medii ori superioare, având 
un statut care impunea respect şi prin care se puteau face ascultaţi şi preţuiţi de trupele pe care 
urmau să le comande. 

Curând după ce România intră în război, Torouţiu, la fel ca şi mulţi alţi refugiaţi, intră 
voluntar în armata română, fiind înscris la Şcoala de ofiţeri de la Botoşani49 sub comanda 
colonelului Corneliu Slăvescu şi având, printre ofiţerii cu care a lucrat, pe Gheorghe 
Tătărăscu, „mare animator al elevilor”50. Nu uitase jurământul depus pe tricolorul românesc, 
împreună cu tovarăşii lui de pribegie, în martie 1915, şi nici cuvintele lui I. Grămadă, cel care 
a dat glas hotărârii de a lupta pentru Bucovina „roabă şi îndurerată”51. De două ori pribegi pe 
pământurile moşilor şi strămoşilor lor, tinerilor aceştia idealişti nu le rezistă nici un obstacol; 
nici gerul cumplit care-i transformă în hoţi de arbori de prin văile pâraielor şi gospodăriile 
sătenilor, nici sfâşietorul dor de casă, nici hrana proastă ori bolile. Căci cumplită a fost viaţa 
românilor în iarna aceea de refugiu în Moldova: „Când maiorul francez (...) trecu în revistă 
comesenii, Mărgărit (...) se ridică şi-i arătă musafirului pânea îngheţată, tare ca piatra, pe din 
două tărâţe şi paie. Fireşte, uimirea musafirului fu nespusă, căci ostaşul francez nu-şi dădea 
seama de grozăvia vieţii noastre, de iadul în care a intrat poporul român, stropşit de loviturile 
soartei, cu un potop de ruşi printre noi, cu o droaie de pribegi şi cu ultimii luptători ghemuiţi 

                                                 
48 Ibidem. 
49 Constantin Turtureanu, op. cit., p. 30. 
50 Ibidem, p. 33. 
51 Ion I. Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 363. 
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într-un colţ de ţară ce-a scăpat de prăpăd ...”52. Condiţiile de la şcoală sunt foarte proaste, 
elevii îndură frigul şi foamea. Nu asta îi deranjează cel mai mult, ci tratamentul 
discriminatoriu care li se aplică. Dintr-o scrisoare redactată în prima zi a anului 1917 de către 
elevul I. E. Torouţiu, Nicolae Iorga află motivele de nemulţumire ale acestora: „Funcţionarilor 
civili, bucovineni şi transilvăneni, cari ocupau posturi la statul român, nu li se dă leafa pe 
motiv că n-au intrat în armată; celor care au intrat în armată, nu li se dă leafa civilă, fiind 
concediaţi brevi manu; cei cari sunt neapţi pentru serviciul militar, au fost izgoniţi din slujbe, 
rămânând muritori de foame”53. La aceasta se adaugă faptul că nu se recunosc meritele 
militare asemeni celor care ajunseseră prizonieri în Rusia, de exemplu. Şi pentru că „nu 
cunoaştem nici un stat în lume care pretinde toate îndatoririle posibile, fără ca, în schimb, să-i 
acorde toate drepturile meritate...”54 bucovinenii de la Botoşani se răzvrătesc şi refuză să se 
supună ordinelor militare, provocând o revoltă şi, în consecinţă, fiind arestaţi şi depuşi în arest 
preventiv la Dorohoi. Va rămâne acolo, împreună cu camarazii săi, timp de mai multe luni. 
Profesorul Iorga se interesează de soarta lor şi, în mai multe rânduri, le trimite bani şi 
alimente prin diverşi comisionari. La 20 iunie 1917 Torouţiu scria acestuia din arest „în 
numele tuturor 22 care suferim aici”55, cartea poştală lăsând să se înţeleagă un tonus bun şi 
încrederea în rezolvarea problemelor care îi aduseseră în asemenea situaţie: „Din suferinţele 
tuturor vor veni şi vremuri mai bune”56. 

În ziua următoare expedierii acestei cărţi poştale, rebelii sunt vizitaţi de Ion I. Nistor 
care, în calitate de preşedinte al Comitetului refugiaţilor bucovineni, fusese însărcinat de 
ministrul de război să verifice situaţia şi starea de spirit a arestaţilor. Din raportul înaintat 
către ministru, după ce, în zilele de 21 şi 22 iunie, a stat de vorbă cu fiecare dintre ei, rezultă 
nu numai că nu au fost mânaţi în acţiunea lor de sentimente străine cauzei româneşti, ci că 
sunt gata să-şi facă datoria de ostaşi aflaţi în serviciul Regatului României cu tot 
devotamentul. Nistor le înţelege doleanţele şi îşi permite să înainteze ministrului un set de 
recomandări pentru rezolvarea acestei situaţii care, conform părerii lui, poate şi trebuie să fie 
dată uitării. Aceste recomandări recunosc, practic, valabilitatea cerinţelor răzvrătiţilor 
bucovineni, Nistor solicitând tratament egal pentru merite egale, rezolvarea situaţiei lor civile 
şi militare în aceleaşi condiţii ca şi pentru voluntarii sosiţi din Rusia. Pe lângă aceasta, se 
recomandă echiparea reţinuţilor „fiindcă mulţi dintre ei sunt goi şi desculţi”57, punerea lor în 
libertate, cu ordin de revenire la şcoala militară şi să fie supuşi unui control medical, mulţi 
fiind bolnavi58. 

La sfârşitul cursurilor, în primăvara lui 1917, cei mai mulţi au devenit ofiţeri activi în 
unităţile care urmau să vină cu scut sau sub scut: „Noi, voluntarii bucovineni care am apucat 
armele ca să răsturnăm împărăţia habsburgică, ştiam ce ne aşteaptă! De vom fi prinşi de 
duşman, vom trăi chinurile marilor mucenici pentru o credinţă, vom fi schingiuiţi şi 
spânzuraţi. Suntem în preajma celei din urmă sforţări pentru liberarea fraţilor noştri ţinuţi în 
robie de o împărăţie care le ucide sufletul şi le îngroapă viitorul”59. Speranţa în realizarea a 
ceea ce cu toţii îşi doreau cel mai mult îi face însă să depăşească temerile: „Dacă nu ne vor 
rămânea oasele pe câmpul de luptă, vom fi la prohodul acestei împărăţii”60. Lascăr Luţia şi 
Justin Breabăn sfinţiseră cu sângele lor tânăr teatrele de operaţiuni de la Neajlov-Argeş şi 
Nămoloasa. Ion Grămadă, care „luptase cu cuvântul şi condeiul pentru libertatea patriei sale 
                                                 
52 Constantin Turtureanu, op. cit., p. 34. 
53 BAR, Fond Nicolae Iorga, vol. CCLXVI, p. 2. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem, p. 300. 
56 Ibidem. 
57 Ion I. Nistor, op. cit., p. 365. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem, p. 55. 
60 Ibidem, p.56. 
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robite şi acum, când venise vremea faptelor, mândria şi simţul lui de datorie nu se împăcase 
cu roluri şterse şi prudente”61 a căzut la Cireşoaia. Teodor Turturean şi-a găsit sfârşitul la 
Oituz în fierbintea vară a anului 1917. De altfel, situaţia fraţilor Turturean, plecaţi din 
Pătrăuţii părintelui Morariu care, după o viaţă în care propovăduise credinţa în Dumnezeul 
părinţilor, cinstea şi dragostea de neam, îşi vedea acum roadele pildelor sale, este una 
exemplară, dar nu unică în zbuciumata istorie românească: „Doamne, ajută-ne! Treacă şi 
paharul acesta, spre mântuirea neamului românesc! Frate cu frate vom încrucişa săbiile. Trei 
fraţi sîntem sub steagurile Craiului român, la răsărit, iar doi sînt , la apus de Carpaţi, sub 
vulturul cu două capete al împăratului[...]”62. Cei mai înainte pomeniţi şi mulţi alţii pe lângă 
ei au intrat, pe scut, în galeria nemuritorilor ale căror suflete au închegat, asemeni celui al 
Anei şi pruncului ei nenăscut, zidurile vieţii României Mari. Alţii au căzut prizonieri în 
mâinile celor de care au fugit din Bucovina. Ambrozie Micuţariu, Constantin Timu, 
Constantin Ardeleanu - şi n-au fost doar ei - au ajuns, cu nume false, într-un lagăr din Ungaria 
unde, timp de aproape un an „trădători ai cauzei austriace, au trăit în lagărul de prizonieri 
clipe de groază căci se făceau mereu cercetări pentru descoperirea voluntarilor bucovineni şi 
ardeleni”63. 

De ce au făcut-o? Pentru că „gândul nostru neclintit la România era, ori în ce stare ne-
am fi aflat”64, pentru că „a fi voluntar, luptător hotărât pentru înfăptuirea visului milenar al 
unui popor, care geme sub stăpâniri străine, a te răscula cu arma în mână împotriva 
asupritorilor de neamuri, a înfrunta într-un războiu ca răsculat primejdia glontelui şi 
spânzurătorii, a-ţi încheia socotelile vieţii ca martir naţional, este în ochii mei o cinste hărăzită 
nu oricui, o măreţie fără seamăn”65. Pentru că „cuprinşi de iubire pentru întreg neamul 
românesc, oriunde s-ar găsi el, am tresări de bucurie dacă prin sacrificiile ce le va face 
generaţia de azi el ar putea să strălucească întreg în mărire şi glorie subt pajura ocrotitoare a 
Regatului românesc”66. 

Nici cei care nu au fost, din varii motive, pe front n-au intrat în vreo tagmă de profitori 
ci, la locurile în care au fost plasaţi, au susţinut celălalt război, cel din spatele frontului, ca 
agenţi secreţi, ca dascăli pentru copiii ai căror învăţători fuseseră mobilizaţi ori colaboratori ai 
misiunilor militare aliate. Firav din fire, prost hrănit şi îmbrăcat, Torouţiu este unul dintre 
bolnavi şi, din această pricină, n-a mai frecventat cursurile şcolii de ofiţeri şi nici nu i s-a 
permis să meargă pe front. Se face util însă în spatele frontului, fiind cooptat în cadrul 
Misiunii medicale militare britanice67 pentru care a activat în zona din preajma frontierei cu 
Bucovina, ocupându-se mai ales cu colectarea de alimente şi fonduri ce urmau să fie folosite 
pentru răniţii din armată68. În acelaşi timp suplineşte, asemeni altor tineri reformaţi militar, ori 
alături de învăţători pensionari, lipsa învăţătorilor plecaţi pe front şi îi ajută pe copiii din 
satele Moldovei să nu uite măcar cunoştinţele de bază şi deprinderile elementare. După ce, în 
primăvară, Sfatul Ţării de la Chişinău hotărî unirea cu România, Torouţiu a primit un post de 
profesor la Liceul din Bălţi şi apoi la Chişinău unde, pentru scurtă vreme, va contribui la 
organizarea şcolii pe principiile legislaţiei româneşti. Oştenii aceştia devotaţi, entuziaşti şi 
răbdători şi-au adus prinosul lor de bărbăţie la hotărârea sorţii nu numai a Bucovinei lor, ci la 
cea a României şi, de ce nu, la cea a primei conflagraţii mondiale. Căci „la limita eforturilor 
impuse aliaţilor de războiul de uzură, intervenţia României a descongestionat celelalte 
fronturi, atrăgând asupra ei totalitatea rezervelor inamicului. Ea a dat astfel Aliaţilor răgazul 
                                                 
61 Victor Morariu, Istoria războiului pentru întregirea neamului, Cernăuţi, 1924, p. 7. 
62 Constantin Turtureanu, op .cit., p. 44. 
63 Ibidem, p. 84. 
64 D. Moldovanu, Bucovina la răspântii, în „Neamul românesc”, X, 33/16 august 1916. 
65 Constantin Turtureanu, op. cit., p. 13. 
66 Dr. V. Niţescu, op. cit.  
67 BAR, Fond Perpessicius, S 28(7)/MXLVII. 
68 Ibidem, S 28(3)/MXLVII. 
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să se refacă şi să răpească Puterilor Centrale iniţiativa operaţiunilor pe acele fronturi”69. Ei, 
bucovinenii fugiţi de acasă când corbii războiului începuseră a da ocol, au „băut paharul 
durerilor omeneşti până la fund [dar au] cunoscut şi culmea durerii şi culmea fericirii 
poporului nostru”70 căci înfrăţindu-şi durerile cu toţi românii, trudind cu eforturi herculeene 
prin cenuşa imperiilor, au reuşit ceea ce Laocoon şi-a dorit atât de mult: să scape de 
strânsoarea şerpilor ce le tăiau răsuflarea şi graiul şi le învenina sufletul. Actul hotărât de 
Congresul General al Bucovinei a fost una dintre pietrele preţioase ale cununei lor de 
sacrificii şi realizarea idealului le-a fost răsplata: „Eroii şi-au primit cununa. Legiunile române 
au intrat din nou în stăpânirea Daciei Traiane. Poporul român[...]cu mic cu mare, s-a 
descoperit în faţa noastră, a ostaşilor, şi ne-a dat onorul! Sunt clipe care numai odată se pot 
trăi în viaţa unui popor”71. 

O nouă lume urma să se nască şi, în această nouă lume şi nouă Europa, o nouă 
Românie se străduia să se încropească din componentele ei etnice aflate sub autoritate străină. 
Condiţiile create de schimbările survenite pe front, puternicele mişcări centrifuge ale 
popoarelor din Imperiul Austro-Ungar, schimbările politice şi legislaţia elaborată de guvernul 
Kerenski şi apoi de Consiliul Comisarilor Poporului, au permis schimbări majore în evoluţia 
societăţii româneşti. Înţelegând momentele favorabile, dovedind maturitate politică, căutând 
soluţiile cele mai avantajoase pentru rezolvarea problemelor ivite astfel încât să lezeze cât mai 
puţin orgoliile autorităţilor de moment şi să obţină acordul unui număr cât mai mare de 
cetăţeni, liderii români ai momentului au putut asigura realizarea unităţii naţionale înainte ca 
războiul să fi fost încheiat definitiv printr-un act oficial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Mircea Vulcănescu, op. cit., p. 889. 
70 Constantin Turtureanu, op. cit., p 131. 
71 Ibidem. 
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Summary 

 
 

Ilie E. Torouţiu(1888-1953) was an literary criticist and historian, folklorist and 
translator, teacher, linguist, editor and journalist and, most importantly, a great Romanian 
patriot from BuKowina, one of which, hardworking and modest, as in shadow, contributed to 
uniting Bukovina with Romania in 1918. 

Born in the little village Solca, into a very poor family, he studied (working hard after 
classes) at KK Obergymnasium  in Suceava and then at Cernăuţi University. For three 
semesters was assistant  of professor Mathias Friedwagner at Romanic languages studies  
department  in Frankfurt am Main, deepening  his studies in German, traveling a lot and 
gathering material about the great titans of German literature. He trained, rigorously and 
thoroughly,  a doctoral thesis that he had not presented it ever, but his study on Goethe is his 
gift to enrich the universal heritage. 

Forced to participate in the military actions of WW I, like every man mature in 
Austria, he soon reached the front in Galitzia, where he will receive, for his merits, a military 
leave. Young will use this opportunity to illegally cross the border into Romania, along with 
other Romanians in Bukovina, where endeavored to perform his duty for Romania and 
Romanian people. Although he could not fight on the front (because the problems of his 
health), he served Romania  in all the ways that was possible: as a substitute teacher, as a 
journalist, as a scholar, as a secret agent, etc. 

And if, on November 28, 1918 in Cernăuţi, The General  Congress of Bukovina decide 
unconditional and everlasting union of Bukovina with Romania, this is due to the dedication, 
responsibility, dignity and sacrifice by Ilie E. Torouţiu. 
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CONTRIBUȚIA MILITARĂ A LOCUITORILOR DIN ORAȘUL 

SALCEA LA ACȚIUNILE MILITARE DIN PRIMUL RĂZBOI 
MONDIAL ȘI LA REALIZAREA MARII UNIRI DIN DECEMBRIE 1918 

 
 

 
Istoria noastră este presărată cu faptele a numeroși români care și-au adus contribuția 

la realizarea unor deziderate ale acestui popor. La desăvârșirea idealului național, au 
contribuit și locuitorii din zona orașului Salcea, localitate care la începutul secolului al XX-
lea, făcea parte din județul Botoșani.  

Contingentele de soldați recrutate din arealul actualului oraș Salcea, au fost 
încorporate în cadrul a trei mari unități militare dislocate în zonă: Regimentul 37 Infanterie 
Alexandru cel Bun, Regimentul 8 Vânători, ambele cu garnizoana în orașul Botoșani și 
Regimentul 29 Infanterie Dragoș Dorohoi, toate unitățile făcând parte din Divizia 8 
Infanterie1. 

Izbucnirea Primului Război Mondial în vara anului 1914, a găsit România într-o 
alianță politico – militară alături de Germania și Imperiul Austro – Ungar. Regele Carol I a 
dorit să-și respecte înțelegerea cu Puterile Centrale, dar membrii Consiliului de Coroană au 
decis ca România să adopte o poziție de neutralitate și să aștepte un context mai favorabil 
pentru interesele sale. Pe parcursul a doi ani, ambele alianțe implicate în război au curtat 
România cu tot felul de promisiuni. 

După anevoioase tratative dominate de prudență și neîncredere în partenerii de dialog 
– ca cele cu generalul rus Brusilov, care rostește primul amenințarea Acum ori niciodată!, 
primul – ministru I.C. Brătianu acceptă să încheie un Tratat politic și o Convenție militară, cu 
caracter secret, cu Antanta, la 4 august 1916, prin care angaja țara în război. 

Duminică 14 august 1916, clopotele anunțau în toată țara, mobilizarea generală, cu 
același glas anunțau și marea sărbătoare de a doua zi Sfânta Maria Mare – Adormirea Maicii 
Domnului. Amândouă sunetele purtau în ele glasul morții. În baza Legii de recrutare din 25 
aprilie 1914 și a Legii de organizare a armatei din 30 decembrie 1914, România a chemat sub 
arme, la începutul Campaniei din 1916, un efectiv de 813.758 soldați și gradați și 19.843 de 
ofițeri, ce reprezenta 15 % din populația masculină din segmentul de vârstă cuprins între 18 și 
46 ani2. 

În momentul intrării României în război, împotriva Puterilor Centrale, Divizia 8 
Infanterie, încadrată în Armata de Nord a fost dislocată pe valea Cașinului. Ofensiva spre 
Transilvania a fost executată de unitățile Diviziei 8 Infanterie pe direcția Gheorgheni – Joseni 
– Praid – Sovata – Corund, până la 23 septembrie 1916, când a început contraofensiva 
trupelor austro – ungare3.  

Între cei care au participat la aceste operațiuni militare au fost fiii preotului din satul 
Văratec comuna Dumbrăveni din Plasa Burdujeni, județul Botoşani, localitate care se găsește, 
în prezent, în componența orașului Salcea din județul Suceava – Agricola și Filip Vespasian. 
Agricola Filip era ofițer de carieră, cu gradul de locotenent în fruntea companiei a doua din 

                                                 
1 Constantin Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României, Editura Științifică și Enciclopedică, 
București, 1989, p. 76. 
2 ***, Istoria militară a poporului român, vol. V, Editura Militară, București, 1989, p. 136. 
3 Dosar nr. 3439, Fond F 1050, Registru de Inventar a – Jurnalul de Operații al Regimentului 29 Infanterie 
Dorohoi, filele 3 – 14. 
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Batalionul 1 din cadrul Regimentului 37 Infanterie Alexandru cel Bun Botoșani4. Fratele său – 
Vespasian a fost mobilizat cu gradul de sublocotenent, în fruntea putonului 2, compania a 
VIII-a, din Batalionul II, din cadrul Regimentului 29 Infanterie Dorohoi. 

După ofensiva din Transilvania, a urmat retragerea din lunile septembrie - octombrie 
1916 și consolidarea apărării în zona Cașinului, unde unitățile militare în care erau încadrați 
cei doi ofițeri din Văratec, au purtat lupte grele pentru păstrarea pozițiilor de pe vechea 
frontieră a României cu Austro–Ungaria. Condițiile în care s-au desfășurat aceste acțiuni 
militare au fost foarte vitrege, înregistrându-se numeroase fapte de eroism dar și de defetism5. 

În timpul luptelor din zona Cașinului, locotenentul Filip Vespasian a fost grav rănit, 
alături de alți soldați originari din Salcea. Fratele său, căpitanul Filip Agricola a fost mutat la 
Statul Major al Armatei de Nord. 

Multe subunități din cadrul Diviziei 8 Infanterie au luptat pentru menținerea liniei 
frontului, la sfârșitul anului 1916, în zona Oituz și Mărășești. În primăvara anului 1917, 
unitățile formate din soldați recrutați din zona localității Salcea, au fost încadrați în Brigada 
16 Infanterie care a trecut la atac în zona Cașinului. 

În urma evenimentelor din Rusia, care au condus la preluarea puterii politice de către 
bolșevici, România a fost nevoită să încheie o pace separată cu Puterile Centrale, care 
prevedea între altele și demobilizarea armatei. 

Debarcarea trupelor americane în Franța, în vara anului 1918, a schimbat raportul de 
forțe de pe frontul de Vest, ceea ce a determinat înfrângerea Germaniei în cea de-a doua 
bătălie de pe Somme. Această înfrângere a fost începutul sfârșitului pentru armatele Puterilor 
Centrale, care vor capitula în toamna anului 1918.  

În acest context, în Estul Europei, naționaliștii ucrainieni din Bucovina au constituit, la 
Cernăuți, Comitetul Regional Ucrainean, cu intenția de a uni Bucovina de Vest cu noul stat 
ucrainean format după destrămarea Imperiului Țarist. La rândul lor, fruntașii românilor din 
Bucovina s-au coalizat într-o mișcare naționalistă condusă de Iancu Flondor. Românii 
bucovineni s-au adunat la Cenăuți într-o Adunare Constituantă și au format un Consiliu 
Național unde au fost reprezentate toate unitățile administrative ale Ducatului Bucovinei, 
prezidat de Dionisie Bejan. Mai apoi s-a înființat un Guvern provizoriu sub conducerea lui 
Iancu Flondor. 

Alarmată de acțiunile românilor, Rada Ucraineană de la Livov a mobilizat Legiunea 
Ucraineană care a încercat să descurajeze, prin acțiuni militare, acțiunile românilor. După 
consultarea reprezentanților Antantei și a unor notificări făcute către autoritățile austro-
ungare, trupele române au trecut granița impusă în 1774. Misiunea a fost încredințată Diviziei 
8 Infanterie, care și-a împărțit forțele în trei grupări principale. În același timp, în dimineața 
zilei de 6 noiembrie 1918, un detașament format din 48 de grăniceri de la pichetele din 
Prelipca–Salcea și Burdujeni, conduși de maiorul Anton Ionescu, a intrat în vechea capitală a 
Moldovei–Suceava, cântând Pe-al nostru steag e scris unire!6 

Cele trei detașamente: Dragoș, Alexandru cel Bun și Suceava, au intrat în Bucovina în 
data de 8 noiembrie 1918, fără a întâmpina rezistență. Peste două zile trupele române au ajuns 
în apropierea capitalei fostei provincii austro-ungare, Cernăuți.  

Un impact deosebit l-a avut Proclamația redactată de generalul Iacob Zadik, în care se 
preciza că armata a intrat în Bucovina la cererea Consiliului Național și din Înaltul ordin al 
regelui Ferdinand ,,pentru a ocroti viața, avutul și libertatea locuitorilor de orișice neam și 

                                                 
4 Dosar nr. 4304, Registru de Inventar a – Jurnalul de Operații al Regimentului 37 Alexandru cel Bun Botoșani, 
fila 3. 
5 Ioan Missir, Fata moartă, Editura Ararat, București, 2006, p. 149. 
6 Mihai-Aurelian Căruntu, Zorile Unirii la Suceava, Suceava, 2008, p. 10. 
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credință împotriva bandelor de criminali care au început opera lor de distrugere în frumoasa 
voastră țară”7. 

Primele unități ale Diviziei 8 Infanterie, care au intrat în Cernăuți au fost cele ale 
detașamentului Dragoș, iar în scurt timp a apărut și generalul Iacob Zadik, care a fost primit 
de Iancu Flondor, președintele Consiliului Național. Până seara, trupele Diviziei 8 Infanterie, 
au ocupat punctele strategice din oraș și au asigurat liniștea. 

După încheierea armistiţiului cu Puterile Centrale s-a constatat că ucrainenii încearcă 
să mobilizeze toţi bărbaţii apţi de luptă, situaţie în care Marele Cartier General Român a 
ordonat înaintarea spre nord şi spre vest până la hotarele istorice ale Bucovinei. Executând 
diverse manevre, efectivele Diviziei 8 Infanterie, au luat sub control nordul Bucovinei, iar 
partea de sud a provinciei a fost împărţită în două sectoare: sectorul I, cu judeţele Suceava, 
Gura-Humorului, Vatra Dornei, aflat în zona Brigăzii 15 Infanterie şi sectorul II cu judeţele 
Siret şi Rădăuţi sub controlul unui detaşament format din Regimentul 8 Roşiori, grăniceri şi 
jandarmi.  

Alte unități ale Diviziei 8 Infanterie, care acţionau în nordul Bucovinei, au îndeplinit 
după 8 noiembrie 1918 diverse misiuni. Astfel, Regimentul 13 Infanterie, venit între timp ca 
forţă de întărire din Moldova, a acţionat pentru dezarmarea grupărilor paramilitare formate 
din etnici ucraineni din zona Zastovna, după care a acoperit graniţa de nord pe aliniamentul 
Jukovtz-Kissilev. În acelaşi timp, Regimentul 21 Infanterie a luat sub control județul 
Kotzman, dirijându-şi o parte din forţe şi spre graniţa de vest.  

Regimentul 37 Infanterie, a ocupat până la 11 noiembrie 1918 localităţile din ţinutul 
Cernăuţi, de la nord de Prut. Regimentele 3 şi 8 Roşiori au acţionat în sudul Bucovinei, iar 
grănicerii s-au instalat la graniţele de nord şi vest marcate de Nistru şi Ceremuş.  

După ce Divizia 8 Infanterie a luat în stăpânire tot teritoriul Bucovinei, după 24 
noiembrie 1918, comandamentul ei a elaborat un plan de măsuri complex şi riguros pentru 
desăvârşirea ordinii şi normalizarea vieţii publice. Potrivit acestui plan, jandarmeria era 
însărcinată cu menţinerea ordinii în comune; s-a înfiinţat un serviciu economic central la 
Cernăuţi şi un serviciu economic de judeţ în reşedinţa fiecăruia, toate fiind compuse din 
autorităţi civile şi militare; s-a reglementat şi situaţia depozitelor de materiale ce au aparţinut 
administrației austro-ungare, devastate înainte de sosirea trupelor române; controlul trenurilor 
în unele staţii de graniţă pentru interzicerea pătrunderii în ţară a armelor şi scoaterea 
alimentelor8. 

Totuşi, în condiţiile în care informaţiile culese arătau că ucrainienii revendicau un 
teritoriu până la Siret şi organizau două regimente la Kolomela şi Snyatin, iar bande izolate 
mai atacau frontiera de nord-vest, comandamentul Diviziei 8 Infanterie, a elaborat un plan de 
apărare anticipând acţiunea ucrainenilor. În esenţă, planul consta în rezistenţa cu orice preţ la 
frontiere, concentrarea forţelor la nord de Prut şi ofensiva pentru nimicirea inamicului ce ar fi 
trecut granița. Trupele noastre s-au achitat cu succes de misiunile încredințate. Astfel, în urma 
respingerii forţelor ucrainene şi a retragerii celor austro-ungare, Consiliul Național Român a 
putut convoca pentru 28 noiembrie 1918 un Congres General al Bucovinei, care a hotărât în 
unanimitate unirea Bucovinei cu România până la vechile hotare de la Ceremuș, Colacin şi 
Nistru.  

Pe câmpurile de luptă ale războiului pentru reîntregirea patriei au rămas 68 de soldați 
și gradați din orașul Salcea. Ofițerul Filip Agricola a continuat cariera militară de-a lungul 
perioadei interbelice și a celui de-al doilea război mondial ajungând la gradul de general de 
divizie. 
                                                 
7 Mihai Aurelian Căruntu, Un document inedit despre intrarea armatei române în Cernăuți, Anuarul Muzeului 
Bucovinei, nr. XLIII, 2016, p. 160. 
8 Organizarea teritoriului ocupat din Ardeal și Ungaria în campania 1918-1919, din punct de vedere militar, 
administrativ și economic, Revista ,,Document”, nr. 31 – 34/2006, p.47. 
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După preluarea totală a puterii de către regimul comunist generalul de divizie Filip 
Agricola, a cunoscut, alături de alți ofițeri ai armatei române, chinurile anchetelor și 
temnițelor comuniste, unde a fost încarcerat pentru că a participat la campania militară pentru 
eliberarea Basarabiei. A rezistat cu stoicism numeroaselor arestări.  

În semn de respect pentru contribuția adusă de generalul de divizie Filip Agricola, la 
eliberarea municipiului Cluj–Napoca de sub ocupația hortystă, Consiliul Local din această 
localitate, a hotărât în aprilie 2017, ca o stradă din cartierul Gheorghieni să-i poarte numele. 
 

 
Summary 

 
The inhabitants of the area Salcea participated in the war for reunion country, in rows 

8 Rifle Division, among them were distinguished officers Filip Agricola, from the 37 Infantry 
Regiment, and Filip Vespasian from the 29 Infantry Regiment who fought in the area  Casin  
and Mărășești 

In the year 1918, military units in which they fought many inhabitants of Salcea 
paticipat have to restore order in Bucovina and have contributed to the achievement of 28 
November of the unification of the Romanian provinces with the United. 
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CONTRIBUȚIA LUI ION INCULEȚ LA ÎNFĂPTUIREA UNIRII 

BASARABIEI CU ROMÂNIA 
 
 
 

Există în memoria românilor momente cărora timpul, le adaugă mereu sensuri și 
semnificații noi, făcându-le să dăinuiască în conștiința națională. Anul 1918, când s-a 
desăvârșit unitatea neamului românesc în fruntariile României Mari, este un asemenea 
moment. 

La începutul anului 1917 operațiunile de pe front ale armatei rusești au început să 
încetinească, în schimb au început să se înmulțească manifestațiile, întrunirile, conferințele și 
mitingurile nesfârșite atât ale celor de pe front cât și din spatele frontului, prin care aceștia, 
sătui de război și de doctrinele socialiste, comuniste și utopice doreau o nouă ordine care să le 
asigure fiecăruia o viață liberă. În fața acestor manifestații politice, românii basarabeni nu au 
rămas nepăsători. Convinși de însemnătatea istorică a marilor evenimente prin care treceau, ei 
au uitat de neînțelegerile din trecut și împreună, s-au unit pentru realizarea dezideratului 
național, Unirea cu România. În această conjunctură politică avea să se afirme personalitatea 
lui Ion Inculeț. 

Ion Inculeț s-a născut la 5 aprilie 1884, la Răzeni, județul Lăpușna - în perioada 
interbelică. A învățat la școala primară din satul natal, după care s-a înscris la Școala 
Teologică din Chișinău, pe care a absolvit-o în 1906. În această perioadă a fost colaborator l-
a ziarul „Basarabia”, din Chișinău, condus de Constantin Stere, unde semna Ion Gându, iar 
pentru articolele sale primea între 25-30 de ruble1. 

După absolvirea Școlii teologice a optat pentru Facultatea de Fizică și Matematică a 
Universității din Dorpat, unde a fost coleg cu un alt erou al unirii Basarabiei cu România 
Pantelimon Halippa, iar după un an de studiu s-a transferat la Universitatea din Sankt 
Petersburg, Facultatea de Științe, pe care a absolvit-o în 1911. După absolvire a predat fizica, 
matematica și astronomia în mai multe școli private2. 

Ion Inculeț a dobândit experiența politică în calitate de participant la evenimentele 
revoluționare din Rusia anului 1917. El a devenit membru al Partidului Socialist Revoluționar 
și a fost ales ca deputat în Sovietul din capitala rusă, devenind rapid unul din oamenii de 
încredere ai șefului social-democrat Alexandr Kerenski. Despre evenimentele la care a 
participat în calitate de revoluționar el își amintea: „În primul Soviet de la Petrograd am 
intrat şi eu, fiind delegatul uniunii profesorilor, şi astfel am avut ocaziunea să cunosc acolo 
de aproape, personal, pe toţi membrii de frunte, începînd cu Kerenschi, Lenin, Troţchi; să 
cunosc, de asemenea, de aproape dedesubturile luptei ce se desfăşura şi să particip la 
această luptă, în scopurile mele, în modul cel mai efectiv”3. 

Referindu-se la evenimentele anului 1917, Ion Inculeţ, preciza: „Moldovenii — fără 
drepturi politice — erau la bunul plac al clasei conducătoare. Pămîntul strămoşesc — robit 
şi el în mîini străine. Limba străină în şcoli, biserică şi dregătorii. Dispreţ manifestat, cu 
ocazie şi fără ocazie, faţă de poporul băştinaş, din partea celor care cîrmuiau… Cu 
asemenea simţăminte, noi, fireşte, doream izbînda revoluţiei. Problema la început era cu atît 
mai uşoară, cu cît în lupta pentru dezrobirea politică, socială şi economică, noi, cei de 
neamuri străine, aveam alături majoritatea poporului rus, dornic de a răsturna 

                                                 
1 „Generația Unirii”, nr. 1, 10 aprilie 1929. 
2 Ibidem. 
3 Iurie Colesniuc, Basarabia necunoscută, Chișinău, 1993, p. 187. 
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autocratismul. Ceva mai tîrziu căile s-au despărţit, cînd naţionalităţile au prins a reclama 
drepturile lor”4. 

În ziua de 3 martie 1917, la sugestia autorităţilor, s-au adunat la Petrograd un grup de 
intelectuali basarabeni, care urmau să plece în locurile de origine, pentru a face cunoscute 
obiectivele revoluției. Astfel, în aprilie 1917 Ion Inculeț revine în Basarabia ca emisar al 
guvernului provizoriu, în fruntea acestui grup de basarabeni. Aceste clipe sunt descrise de Ion 
Inculeț, astfel: „S-a hotărît să se trimită în Basarabia o delegaţie de 80 oameni (cîte 8 de 
judeţ), care au luat parte în persoană la revoluţie și care să le spună celor de acolo ce 
înseamnă revoluţie, că revoluţia începută la Petrograd înseamnă eliberare, eliberarea limbii, 
a pămîntului, eliberarea neamului”5. ... Am cerut lui Kerenschi să dea permisiune soldaţilor 
şi ofiţerilor ce intrau în delegaţie să plece în Basarabia; permisiunea a fost dată, cu atît mai 
mult cu cât Basarabia era considerată, din punct de vedere al revoluţiei, ca o Vandee. 
Revoluţionarii din Petrograd trebuiau să iniţieze pe cei din Basarabia. Şi în ziua de 25 mai 
1917, delegaţia era gata de plecare. S-au pus la dispoziţie vagoane speciale”6. 

În acea perioadă Basarabia avea nevoie de asemenea personalități. Existau luptători 
înverşunaţi precum Ion Pelivan, Pantelimon Halippa, Onisifor Ghibu, dar era nevoie de 
cineva care să unească aceste spirite naționaliste, pentru a îndeplini idealul național. La 28 
octombrie 1917, Congresul ostașilor moldoveni, întrunit la Chișinău a proclamat autonomia 
Basarabiei7. Inițial, Ion Inculeț a crezut într-un viitor al Basarabiei în cadrul unei Rusii 
democratice, dar revoluția din noiembrie i-a spulberat fără ezitare acest vis. Ion Inculeț a 
început o apropiere de România. Datorită calităților sale de om politic s-a impus ca lider al 
moldovenilor unioniști. La 21 noiembrie 1917 a fost ales în unanimitate președintele Sfatului 
Țării, organismul care va prelua oficial conducerea Basarabiei. Din această poziție va declara 
independența Republicii Democratice Moldovenești, iar la 27 martie va semna Rezoluția de 
unire a Basarabiei cu România. 

În tumultuoasele zile de noiembrie 1917, profesorul Petre V. Haneş, care se afla la 
Chişinău, a surprins și redat în cuvinte momentul alegerii lui Ion Inculeț ca președinte al 
Sfatului Țării: „Deputaţii sînt poftiţi să aleagă pe prezidentul Sfatului Ţării. Auzisem că 
moldovenii fuseseră de părere să aleagă pe I. Pelivan, cunoscut ca cel mai bun moldovean. 
În şedinţa aceasta de constituire a Sfatului Ţării ... moldovenii s-au lăsat însă de candidatura 
lui Pelivan şi au ales preşedinte pe Ion Inculeţ, docent universitar la Petrograd... 
Preşedintele vorbeşte în moldoveneşte şi apoi în ruseşte, ca să mulţumească şi să arate 
principiile democratice pe care le va apăra. S-a impus de la început printr-un tact deosebit în 
conducerea dezbaterilor şi în genere a întregii politici a Sfatului Ţării. El a ştiut să ducă de 
minune frîiele politice în Basarabia în vremea aceasta grea de la Autonomie pînă la Unire. A 
împăcat toate curentele, îndrumîndu-i spre interesele basarabene”8. 

Despre Ion Inculeț, Gherman Pântea, fost ministru în guvernul de la Chișinău afirma: 
„El întrunea toate calitățile pentru a ocupa această mare demnitate: era calm, abil, 
împăciuitor și mai cu seamă extrem de răbdător....Nici o hotărâre pripită, nici un pas 
nechibzuit. Adeseori spunea:„Dacă Dumnezeu ne va ajuta cu Unirea să rezolvăm și radical 
reforma agrară, adică să dăm pământ țăranilor, voi fi cel mai fericit om”9. 

Era presat de populaţia rusofonă care intuia venirea armatei române la Chişinău, îl 
certau moldovenii pentru prea multă indulgenţă faţă de adversari, îl atacau indirect bandele de 

                                                 
4 „Generația Unirii”, nr. 1, 10 aprilie, 1929. 
5 Ionuț Cristian Ungureanu, Președintele care a unit Basarabia cu România. Ion Inculeț, un mare vizionar, 
„Adevărul”, 6 aprilie 2012. 
6 Ibidem. 
7 Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România. Documente, Editura Hyperion, Chișinău, 1995, p. 59. 
8 Ibidem. 
9 Iurie Colesniuc, op. cit, pp 189-190. 
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dezertori care semănau pîrjol şi haos pe pământul Basarabiei. Astfel, în calitate de președinte 
al Sfatului țării a prevenit încercarea declanșării unei lovituri de stat inițiată de bolșevicii 
rusofoni, la 6 ianuarie 1918, care doreau să preia puterea la Chișinău și să proclame o 
republică sovietică socialistă în Basarabia. În condiţiile dezordinii de nestăpânit, Consiliul 
Directorilor decide să ceară ajutorul armatei române. După mai multe apeluri primite cu 
prudenţă la Bucureşti, guvernul Brătianu a decis să trimită peste Prut două divizii de 
infanterie şi două de cavalerie, pentru restabilirea ordinii, protejarea populaţiei, apărarea 
căilor de comunicaţie şi a depozitelor, cu menţiunea că armata română fusese chemată prin 
comandamentul militar rus. 

La trecerea Prutului, armata română a fost întâmpinată cu bucurie. O delegaţie a 
Sfatului Ţării în frunte cu I. Pelivan şi I. Inculeţ a venit în întâmpinarea Diviziei a 11-a care 
se îndrepta spre Chişinău. La 13/26 ianuarie 1918, armata română, sub conducerea 
generalului Ernest Broşteanu, a intrat în Chişinău şi a restabilit ordinea. Unităţile bolşevice s-
au retras la Tighina, fără a opune rezistenţă. În acelaşi timp, Divizia a 13-a a trecut Prutul, în 
sudul Basarabiei, unde situația era din ce în ce mai grea, deoarece elementele bulgare, 
lipovene, tătare, găgăuze, fuseseră incitate la dezordine de bolşevici, iar armata rusă le 
scăpase complet de sub control. Pacificarea regiunii a fost mai dificilă, dar până la 8 martie 
1918, în condiţii de iarnă grea, armata română a intrat în Cetatea Albă. Totodată, forţele 
bolşevice retrase la Tighina au fost complet anihilate la 7 februarie. 

La 27 martie 1918, Sfatul Țării întrunit în sala festivă a Liceului al III-lea din 
Chișinău a votat Unirea Basarabiei cu România: „Republica Democratică Moldovenească 
(Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, 
ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului 
istoric și dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta 
lor, de azi înainte și pentru totdeauna SE UNEȘTE CU MAMA SA, ROMÂNIA”. În numele 
Sfatului Țării, Declarația Unirii a fost semnată de Ion Inculeț, președinte, Pan. Halippa și Ion 
Buzdugan, secretar.  

În calitate de președinte al Sfatului Țării, Ion Inculeț, deosebit de emoționat, afirma: 
„Cu adîncă emoţiune vă aduc la cunoştinţă rezultatul votării. Domnia voastră cu unanimitate 
de voturi m-aţi pus în capul Sfatului Ţării şi în mod cinstit, ca un revoluţionar adevărat şi 
democrat, am muncit pentru binele poporului. În fracţiunea ţărănească s-a spus astăzi, că eu 
nu fac ceea ce s-ar cuveni şi n-am muncit cît a trebuit.... Fiecare pas al meu este pătruns de 
iubire faţă de ţărani şi fiecare pas al meu a fost dictat de interesele şi nevoile ţărănimii; 
Domniile voastre cunoaşteţi bine părerile mele şi evoluţia lor, şi iată vă spun, că tot ce se 
face acuma se face în interesele ţărănimii noastre... Şi eu cu conştiinţa curată vă spun, că 
actul unirii, care se săvîrşeşte astăzi, se face pentru binele ţărănimii şi conştiinţa mea, a 
alesului ei, este curată. Cu majoritatea de optzeci şi şase (86) voturi împotriva a trei (3) 
rezoluţia pentru unirea Basarabiei cu România a blocului moldovenesc este primită. 
Trăiască unirea cu România mamă!”10 

După semnarea actului Unirii problemele cu care s-a confruntat Ion Inculeţ nu s-au 
împuţinat, ba din contra s-au înmulţit. Adversarii politici Crupenschi, Şmidt, Tziganco, 
Slonim au pus în discuție problema Basarabiei la forurile internaţionale. S-a declanșat o nouă 
dispută politică. Ion Inculeţ, care era la curent cu toate intrigile ce se ţeseau în capitala 
Franţei, și-a exprimat dorinţa de a pleca la Paris pentru a media această dispută. Sosirea lui 
Inculeţ la Paris nu era cea mai bună soluţie, deoarece așa cum avea să aprecieze Ion Pelivan: 
Inculeţ fusese membru în Sovietul de la Petrograd; în cercurile ruseşti şi rusofile de la Paris, 
ca şi la Petrograd, el era considerat ca trădător al cauzei ruseşti şi al revoluţiei ruse şi 
cumpărat de burghezia românească; avea şi calitatea de ministru, membru al guvernului 

                                                 
10 Gherman Pântea, Rolul organizațiilor militare moldovenești în actul unirii Basarabiei, Chișinău, 1932, p. 19. 
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român, prin urmare se considera că era interesat în mod direct de această problemă; că în 
cursul numai unui an de zile, el a evoluat de la „extrema stîngă” din Petrograd la cea de 
dreapta din România, motiv pentru care a fost sfătuit să nu meargă la Paris, căci ar putea să 
devină ţinta unor atacuri violente din partea adversarilor noştri şi în loc de ajutor, ar putea să 
încurce. Inculeţ n-a plecat la Paris, dar scrisorile adresate lui Ion Pelivan păreau să 
completeze acea lipsă, oferindu-i posibilitatea unui dialog11. Conferinţa de la Paris s-a 
încheiat cu recunoașterea pe 28 octombrie 1920 a unirii Basarabiei cu România. 

În anul 1918, împreună cu Pantelimon Halippa a fondat Partidul Țărănesc din 
Basarabia, prin intermediul căruia va milita pentru înfăptuirea reformei agrare. Gruparea din 
PȚB sub conducerea lui Ion Inculeț a fuzionat cu PNL, iar Ion Inculeț a fost numit ministru 
secretar de stat în guvernul format de Ionel Brătianu, în ianuarie 1922. S-a impus ca lider 
marcant al PNL și va activa ca deputat în Parlament și ministru în toate guvernările liberale 
interbelice: ministerul sănătății (6 iunie 1927-3 noiembrie 1928), ministru de interne (14 
noiembrie 1933-29 august 1936), vicepreședinte al Consiliului de miniștri (29 august 1936-14 
noiembrie 1937)12. 

Recunoaşterea meritelor sale politice şi ştiinţifice, s-a realizat la 10 octombrie 1918, 
când la propunerea lui Petru Poni a fost ales membru al Academiei Române. A redactat teza 
de doctorat Relaţiile dintre timp şi spaţiu într-o nouă lumină ştiinţifică. 

Destinul a făcut ca el să fie martor de pe poziții executive în statul român la 
destrămarea operei sale politice în urma anexării Basarabiei de către URSS, în 1940. Cu o 
seară înainte de a muri, Ion Inculeț, îi spunea, la o plimbare obişnuită prin oraş, prietenului 
său Gherman Pântea (care a fost ulterior timp de vreo trei ani primar general al Odessei 
ocupată de armata română): „Dragă Ghermane, dacă ruşii vor trece spre noi Nistrul, cei 
dintîi pe care îi vor împuşca sau spînzura, vom fi noi, care am avut de la ei însărcinări, peste 
care am călcat cu nepăsare”. Presimţirile negre ale lui Ion Inculeţ în scurtă vreme s-au 
adeverit. Toţi fruntaşii basarabeni au încercat chinurile purgatoriului comunist. Unii, un pic 
mai norocoşi, au reuşit în cele din urmă să se salveze, alţii şi-au plătit cu viaţa trecutul 
glorios, rămânând să zacă în gropi comune, în morminte necunoscute.  

Ion Inculeţ a murit la 18 noiembrie 1940. La ceremonia de înmormântare a ţinut un 
discurs Vasile Bârcă, vechiul său camarad de luptă unionist, fost membru al Sfatului Ţării, 
primar al Chişinăului şi ministru în timpul României Mari, care a spus: ,,Ceea ce 
caracterizează îndeosebi viaţa şi opera lui Ion Inculeţ este modestia şi blândeţea lui 
nesfârşită, temeinica sa pregătire, însoţită de tactul şi calmul ce-l caracterizează şi, mai 
presus de toate, calda lui iubire de popor, de ţară, şi de Basarabia lui natală, pe care a iubit-
o cu toate puterile minţii şi sufletului său”. 

Este înmormântat în Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Bârnova, aflată la periferia 
municipiului Iaşi. Ion Inculeţ a fost căsătorit cu principesa Roxana Cantacuzino. Din 
căsătorie a rezultat fiul Ion I. Inculeţ, Doctor Honoris Causa al Universităţii Western Ontario 
din Canada, membru de onoare al Academiei Române, director al Centrului de electrostatică 
aplicată al Universităţii Western Ontario. 

 
 
 
 

 
 
 
                                                 
11 „Viața Basarabiei”, nr. 11-20, 1940. 
12 „Generația Unirii”, nr.1, 10 aprilie 1929. 
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Summary 

 
 
The contribution of Ion Inculeț to uniting Bassarabia with Romania Ion Inculeț was 

the leader of the Bassarabian romanians Grat Union. As president of the legislative institution 
Sfatul Țării proclamed ot 27 march 1918 uniting Bassarabia with Romania. 
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PRELAȚII BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ȘI IMPLICAREA 
LOR ÎN MAREA UNIRE 

CAZUL APARTE AL MITROPOLITULUI VASILE MANGRA 
 
 
 

Anul 1918 a fost pentru români un an providenţial. La 27 martie 1918 Basarabia 
revenea la patria-mamă; la 28 noiembrie 1918 Bucovina, pentru ca la 1 Decembrie 1918, la 
Alba Iulia, prin unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România să se 
împlinească unul din marile proiecte ale naţiunii române: desăvârşirea statului naţional unitar 
român.  

Marea Unire a fost opera unor personalităţi politice precum: regele Ferdinand, Ionel 
Brătianu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Ion Nistor, Take Ionescu, Ion Inculeţ, Pantelimon 
Halipa, Nicolae Iorga şi mulţi, mulți alţii. Acestora li s-au alăturat un număr însemnat de 
slujitori ai Bisericii româneşti - episcopi, vicari, consilieri, profesori de teologie şi preoţi de 
parohie, călugări etc. - care s-au aflat în primele rânduri ale luptătorilor pentru unitate1. De 
exemplu, pentru Transilvania amintim aici numele profesorilor teologi Nicolae Bălan (viitor 
mitropolit) şi Silviu Dragomir de la Sibiu2.  

Nicolae Bălan a fost primul dintre cei opt copii ai familiei preotului ortodox Vasile 
Bălan și din anul 1905, a fost cincisprezece ani profesor la Institutul Teologico-Pedagogic din 
Sibiu, timp în care preocupărilor didactice, tânărul Nicolae Bălan, le-a adăugat o bogată 
activitate publicistică pusă în slujba idealurilor Marii Uniri ale căror miresme inundaseră 
sufletul tuturor românilor3. Mai mult, în preajma Marii Uniri, la începutul lunii noiembrie 
1918, tânărul profesor Nicolae Bălan, împreună cu căpitanul Victor Precup, ca trimiși ai 
Consiliului Național Central al Românilor din Ardeal, treceau Carpații spre Iași pentru un sfat 
de taină cu înalți reprezentanți ai guvernului României, scriindu-i de acolo lui Vasile Goldiș 
că se impunea a fi întrerupte orice discuții cu guvernul maghiar și într-o adunare cât mai 
urgență a reprezentanților tuturor consiliilor locale ale românilor să fie decretată unirea cu 
patria mama, ceea ce s-a și înfăptuit la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia. Cei doi delegați se 
întorceau la Alba Iulia cu bucuria misiunii împlinite, în seara zilei unirii, apucând să mai 
simtă, cu siguranță emoționați, doar ecourile marilor năzuințe ce se înfaptuiseră acolo, 
atunci4.  

La Caransebeş îl amintim pe Episcopul Miron Cristea, protopopul Andrei Ghidiu, 
teologul Petre Barbu sau secretarul eparhial Cornel Corneanu.  

În dimineața zilei de 1 Decembrie 1918, Episcopul Miron Cristea a pleacat în fruntea 
românilor bănățeni spre Alba Iulia. Acesta a înălțat o rugăciune, care „a stors lacrimi de 
bucurie din ochii tuturor celor de față”, așa cum mărturisește Ion Rusu Abrudeanu5.  

După citirea proclamației de unire de la Alba Iulia, Episcopul Miron Cristea a ținut o 
impresionantă cuvântare „Măritei Nații Române”, cuvântare din care menționăm câteva 
fragmente: „Idealul fiecărui popor ce locuiește pe un teritoriu compact trebuie să fie unitatea 
sa națională și politică. Am fi niște ignoranți, vrednici de disprețul și râsul lumii, dacă în 
situația de azi am avea alte dorințe. Numai din unirea tuturor românilor de pretutindeni vom 
                                                 
1 Adrian Ignat, Contribuţia Bisericii la Marea Unire, în Lumina, nr. 43, 2017, p. 6. 
2 Ibidem. 
3 Cristian Vasile, Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist, București 2005, p. 58. 
4 http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/02/13/miron-cristea-si-marea-unire. 
5 Ibidem. 
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putea răzbi ... Oricât de tare ar fi zidul Carpaților, care, până acum, ne-a despărțit de frații 
noștri ... ceasul deschiderii a sosit. Nu putem și n-avem lipsă să retezăm Carpații, căci ei sunt 
și trebuie să rămână și în viitor inima românismului...” 6. 

De asemenea, o deosebită cuvântare a rostit Miron Cristea și cu ocazia primirii în 
Gara de Nord a delegației românilor transilvăneni, delegație care ducea Declarația de Unire a 
Transilvaniei cu România: 

„Cînd am fost ultima dată aici, nici unul din noi, nici măcar în vis n-a îndrăznit a visa 
că venirea noastră viitoare în capitala românismului va avea misiunea epocală de a închina 
întreg pământul nostru strămoșesc: Ardealul, Banatul, Crișana și Maramureșul, patriei 
mame, adică scumpei Românii!”7. 

La sfârșitul celei de a treia cuvântări, pe care Episcopul Miron a ținut-o în fața unei 
mulțimi mari de bucureșteni adunați lângă statuia lui Mihai Viteazul, Miron Cristea a 
comunicat întregii mulțimi Hotărârea adoptată la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918: „unirea pe 
vecie a întregului nostru pământ strămoșesc cu patria mamă, cu scumpa noastră România... 
”8, iar printr-un alt discurs rostit în fața mulțimii la București afirma:  

„Noi, românii de dincolo de Carpați, venim la voi, fraților, cu cea mai frățească 
încredere și ne alipim cu cea mai frățească dragoste de augusta dinastie română, având 
ferma convingere că aflăm în Majestatea Sa pe cel mai bun și iubitor părinte, carele - în cele 
mai mărețe, dar și cele mai grele clipe din viața națiunii noastre, s-a știut inspira din îzvorul 
celor mai curate idealuri ale întregului neam românesc”9. 

La Oradea s-a remarcat vicarul Roman Ciorogariu şi secretarul Aurelian Magieru, la 
Arad pe Ioan Papp, la Lugoj protopopul Gh. Popovici etc. 

Personalitatea lui Roman Ciorogariu, formată şi afirmată în atmosfera de puternică 
trăire naţională a Aradului, a devenit catalizator în lupta pentru unire şi pentru împlinire 
spirituală a românilor bihoreni. Modul în care vicarul s-a implicat în evenimentele din toamna 
lui 1918 şi primăvara lui 1919, verticalitatea opiniilor exprimate în Memoriul adresat 
Conferinţei de la Versailles, spiritul său de jertfă pentru triumful cauzei naţionale, l-au impus 
pe Roman Ciorogariu ca lider al eforturilor pentru dobândirea unui drept istoric – Episcopia 
Ortodoxă Română a Oradiei. 

Împreună cu o delegaţie formată din reprezentanţi ai românilor din Bihor, Satu-Mare, 
Sălaj şi Arad, la 1 decembrie 1918, Roman Ciorogariu a participat la Marea Adunare de la 
Alba-Iulia. Din păcate, românii din părţile Bihorului nu s-au putut bucura de Marea Unire de 
la 1 decembrie, decât de la data de 20 aprilie 1919, odată cu eliberarea Oradei de sub 
stăpânirea armatelor comuniste maghiare. În acest răstimp, Roman Ciorogariu, împreună cu 
intelectuali ai urbei au fost „hărţuiţi” şi expuşi pericolului furiei armatei bolşevice, trăind cu 
speranţa sosirii grabnice a Armatei române10. 

Pentru unitate naţională militau şi periodicele vremii: Telegraful Român (Sibiu), 
Biserica şi şcoala (Arad), Foaia diocezană (Caransebeş), Cuvântul Moldovenesc (Chişinău), 
Glasul Bucovinei (Cernăuţi) şi altele11. Telegraful Român a apărut neîntrerupt din 3 ianuarie 
1853, la Sibiu, fiind o ctitorie de suflet a ierarhului Andrei Şaguna, gazeta având cea mai 
lungă biografie şi existenţă din istoria presei româneşti şi chiar din această parte a Europei. 
Nicolae Regman a îndeplinit, în două etape, funcţia de redactor la Telegraful Român. S-a 
nimerit să aibă aceasta responsabilitate chiar pe când s-a înfăptuit actul Unirii Transilvaniei 

                                                 
6 Telegraful Român, București, nr.131, 23 XI / 6 XII din 1918, apud http://telegrafulroman.blogspot.ro/p/blog-
page.html. 
7 Ibidem. 
8 http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/02/13/miron-cristea-si-marea-unire. 
9 Telegraful Român, București, 2004, nr 204, apud http://telegrafulroman.blogspot.ro/p/blog-page.html. 
10 www.eparhiaortodoxaoradea.ro. 
11 http://telegrafulroman.blogspot.ro/p/blog-page.html. 
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cu România, precedat însă la 28 noiembrie 1918 de un eveniment similar, şi anume, Unirea 
Bucovinei cu patria-mamă12. 

În cazul Unirii Basarabiei cu România, redactorul Telegrafului Român se adresează 
cu îndemnul: „Auziţi-l ardelenilor! Înţelegeţi glasul lui! Ne cheamă şi pe noi”. Cu astfel de 
îndemnuri, ardelenii au urmat şi ei, calea fraţilor lor basarabeni şi bucovineni și în zorii zilei 
de 1 Decembrie 1918 s-au adunat în număr mare la Alba-Iulia. A fost prezent acolo şi 
Nicolae Regman ca delegat oficial, cel care a scris, în Telegraful Român, în numărul 131 din 
2 din 1918, pe pagina întâi a ziarului o relatare amplă ce poartă titlul: „Ziua învierii obştei 
româneşti - Proclamarea României Mari”13.  

Gheorghe Comşa a consemnat și el cu mult entuziasm unirea Basarabiei cu România, 
în aprilie 1918, ca o dovadă că aşteptările românilor n-au fost zadarnice. Ruptă de către 
Rusia, cu mai mult de 100 de ani în urmă, din trupul vechii Moldove, Basarabia revenea 
atunci la starea ei firească și „se unea pentru totdeauna cu mama sa România”. Aproape în 
fiecare număr după această dată Telegraful Român va relua această temă, alimentând astfel şi 
dorinţa transilvănenilor de a călca pe urmele fraţilor lor din Basarabia. De aici şi evidenţierea 
avantajelor pe toate planurile care decurgeau din actul unirii. Astfel, în Telegraful Român nr. 
60 din 5/18 iunie 1918, se publică un „Manifest către popor al Sfatului Țării (Basarabia)” în 
care se arată că: „Prin unirea Basarabiei cu România locuitorii acestei provincii au ajuns 
cetăţeni ai întregii Românii şi de azi înainte viaţa românească avem s-o clădim cu toţii 
împreună; sfătuindu-ne unii pe alţii, puterea noastră va creşte şi relele de care sufeream se vor 
mistui14. 

Mai mult decât atât, Unirea Basarabiei cu România era înfăţişată ca „o poruncă a 
istoriei şi o îndreptare a nelegiuirii ce a apăsat această ţară peste un veac” 15. 

Biserica românească şi-a adus o semnificativă contribuţie la lupta de emancipare a 
naţiunii române. Oamenii Bisericii au acţionat prin predică şi pastorală, prin îndemn şi 
acţiune directă, prin implicare în realizarea Unirii din 1918, îndeosebi prin delegații Bisericii 
la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia. Aici, Biserica românească a avut ca delegaţi de 
drept: 5 episcopi, 4 vicari, 10 delegaţi ai consistoriilor ortodoxe şi ai capitolurilor unite, 129 
protopopi, câte un reprezentant al Institutelor pedagogice, câte doi reprezentanţi ai studenţilor 
de la fiecare institut teologic, preoţi şi învăţători ai şcolilor confesionale, delegaţi din diferite 
circumscripţii electorale, precum şi numeroşi preoţi împreună cu păstoriţii lor, care au făcut 
parte din cei peste 100.000 de români transilvăneni prezenţi aici16. 

În curgerea vremii, slujitorii Bisericii româneşti ortodoxe s-au identificat cu 
năzuinţele poporului de independenţă, libertate şi unitate naţională, au participat, prin „cuvânt 
şi faptă”, la marile evenimente din istoria neamului nostru. Astfel, sub pelerina Bisericii 
cultura şi spiritualitatea românească au putut creşte, producând roade însemnate17. 

Atunci când poporul şi ţara au cerut-o, Biserica ortodoxă şi-a adus clericii, monahii, 
înalta ierarhie în frunte cu Mitropolitul Pimen - devenit atunci şi Preşedinte al Sfântului 
Sinod, Miron Cristea, pe atunci Episcop al Caransebeşului, Nicolae Bălan, profesor de 
teologie la Sibiu în acea vreme, şi mulți alţii în slujba neamului. 

În ziua de duminică, 1 Decembrie 1918, clopotele bisericilor româneşti din Alba-Iulia 
chemau la slujba „învierii” şi „unirii” neamului nostru. Aici s-au săvârşit Sfânta Liturghie şi 

                                                 
12 T. V. Păcăţian, Din trecutul ziarului nostru, nr. 1 din 4/17 ianuarie, 1903, p. 4, apud 
http://telegrafulroman.blogspot.ro/p/blog-page.html  
13 Ibidem. 
14 Dr. Ioan Lupaş, Contribuţiuni la istoria ziaristicii româneşti ardelene, Editura Asociaţiunii, Sibiu, 1926, p. 35 
, apud A. Ignat, Aportul Bisericii la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, București, 2012, p. 194. 
15 Ibidem. 
16 G. Pop, Istoria României. Transilvania, Volumul II, Editura George Barițiu, Cluj-Napoca, 1997, p. 643. 
17 Idem, p. 648. 
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Te Deum-uri. După slujbă s-a întrunit Adunarea naţională constituantă, la care au participat 
cei 1.228 delegaţi oficiali pentru a vota unirea. După îndeplinirea tuturor formelor de votare 
(de alegere a comisiei de validare a mandatelor) a fost ales Biroul Marii Adunări Naţionale ce 
avea trei preşedinţi: Gheorghe Pop de Băseşti, Episcopul Ioan I. Papp al Aradului şi Demetriu 
Radu al Oradiei18.  

În 14 octombrie 1918 a murit mitropolitului Vasile Mangra al Ardealului (1916-
1918), ceea ce a determinat ca pe perioada vacanţei scaunul mitropolitan să fie suplinit, până 
la alegerea noului mitropolit, de episcopul Aradului. Întruniţi la 8 noiembrie 1918 la Arad, 
cei doi episcopi, Ioan Papp al Aradului şi Miron Cristea al Caransebeşului, şi-au dat 
adeziunea recunoscând Consiliul Naţional Român drept reprezentantul politic al naţiunii 
române din Ungaria şi Transilvania. 

În dimineaţa zilei decisive, 1 Decembrie 1918, în faţa altarului bisericii de la Alba 
Iulia, înainte de începutul Adunării Naţionale, serviciul divin a fost săvârşit de episcopul Ioan 
Papp, care, în obişnuita încheiere a Sfintei Liturghii, a rostit „Cel ce a înviat din morţi şi a 
înviat astăzi şi neamul nostru românesc, Hristos adevăratul Dumnezeu“19. 

Ioan Papp a avut onoarea de a rosti cuvântul de încheiere al Adunării în care a 
subliniat faptul că Biserica din Transilvania a fost întotdeauna alături de popor, sprijinind 
toate acţiunile naţiunii române: dreptul la existenţă, afirmare şi dezvoltare în domeniul vieţii 
publice, culturale şi economice. În discursul său, episcopul se referea la Biserica neamului, 
incluzându-i aici şi pe ortodocşi şi pe greco-catolici. În viziunea sa, cei prezenţi la Alba Iulia 
s-au adunat să sărbătorească „bucuria zilei în care ne-a răsărit şi nouă Soarele dreptăţii, care 
ne este chezăşia unei vieţi viitoare ca naţiunea românească liberă şi unică îndreptăţită să 
dispună de soarta sa prezentă şi viitoare” 20. 

Între vorbitorii de la tribunele de pe câmpul lui Horea se numără şi slujitori ai 
Bisericii româneşti. De pildă, Miron Cristea, Episcopul Caransebeşului, amintea de 
suferinţele românilor transilvăneni şi de lupta lor pentru dreptate, libertate şi unitate, din 
rândul cărora n-au lipsit nici clericii Bisericii româneşti21. După ce acesta a arătat că acum nu 
ne putem gândi la altceva decât la „Unirea cu scumpa noastră Românie”, alipindu-i întreg 
pământul strămoşesc ... şi că ... idealul suprem al fiecărui popor ce locuieşte pe un teritoriu 
compact trebuie să fie „unitatea sa naţională şi politică”, încheie prin mişcătoarele cuvinte: 
„Simţesc că astăzi prin glasul nostru unanim vom deschide larg şi pentru totdeauna porţile 
Carpaţilor, ca să poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă viaţă românească...” 22. În această 
memorabilă zi de 1 Decembrie 1918 în toate localităţile din Transilvania, clerul Bisericii 
româneşti a săvârşit slujbe, arătând credincioşilor importanţa marelui act înfăptuit în cetatea 
lui Mihai Viteazul - Alba Iulia23. 

După Marea Unire din 1918 s-au unificat Bisericile Ortodoxe din teritoriile reunite cu 
Ţara cu cele din Vechiul Regat şi s-a ridicat Biserica Ortodoxă Română la statutul de 
Patriarhie (1925)24.  

În perioada Marii Uniri, scaunul de mitropolit al Moldovei este ocupat de Pimen 
Georgescu, o mare personalitate a teologiei româneşti. Ţara Românească avea ca mitropolit o 
figură mai puţin impozantă. În Transilvania era mitropolit Vasile Mangra, un personaj ce 
reprezintă un caz aparte şi asupra lui merită să ne focalizăm atenţia, pentru că este cel care, în 

                                                 
18 A. Ignat, op. cit, p. 194. 
19 http://ziarullumina.ro/episcopul-ioan-ignatie-papp-al-aradului-78966.html. 
20 Ibidem. 
21 C. N. Gheorghiu, Adunarea Națională de la Alba Iulia. 1 decembrie 1918, București, 1968, p. 57. 
22 Ibidem. 
23 http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/02/13/miron-cristea-si-marea-unire. 
24 A. Ignat, op. cit., p. 6. 
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Parlamentul de la Budapesta, nu a fost de acord cu unirea Transilvaniei cu România25. Este şi 
motivul pentru care a fost marginalizat de scrierile teologice. Se ştie că a murit la 17 
septembrie 1918, în Ungaria. Părintele Mircea Păcurariu a încercat, într-un studiu publicat 
după 1990, reabilitarea mitropolitului, în sensul că ar putea exista posibilitatea ca vorbele 
spuse în Parlamentul de la Budapesta să fi fost răstălmăcite, scoase din context26. Se poate 
totuși presupune că acele cuvinte au venit din convingerile sale personale. Aici mai trebuie 
amintită şi poziţia lui Iuliu Maniu faţă de Unire, acesta având dorinţa ca Transilvania să aibă 
o anumită autonomie, adică să fie condusă de personalităţile locului, independent de Ungaria, 
dar să se păstreze şi din specificul ardelenilor. Probabil că în aceeaşi dimensiune a gândit şi 
mitropolitul o autonomie a Transilvaniei și nu o unire cu Regatul Român27. 

Vasile Mangra a scris un număr însemnat de lucrări istorice, fiind considerat unul din 
istoricii de prestigiu ai vremii lui şi primul mare istoric bihorean. Faptul că pe baza acestor 
lucrări a fost ales membru activ al Academiei Române, în 1909, socotim că este o dovadă 
convingătoare asupra prestigiului de care se bucura în faţa cărturarilor de atunci. Mircea 
Păcurariu menţionează şi faptul că din anul 1881 Vasile Mangra s-a angajat într-o dispută cu 
istoricul dr. Rethy Lajos, autorul lucrării Anonymus és az erdély oláhok - Anonimus şi 
românii ardeleni, publicată în gazeta Alföld din Arad, şi în care autorul maghiar contesta 
originea noastră romană şi continuitatea pe teritoriul vechii Dacii, considerând că românii s-
ar trage din slavi, bulgari şi tătari, iar limba română din slava veche28. A intervenit după 
cartea profesorului Iosif Goldiş și printr-o dizertaţie publică, susţinută la Arad şi publicată 
apoi în serial în Familia lui Iosif Vulcan de la Oradea sub titlul Despre continuitatea 
neîntreruptă a elementului român în Dacia29. 

În anul 1906 a fost prezent la Bucureşti cu ocazia deschiderii marii expoziţii 
româneşti aniversare - 1.800 de ani de la ocuparea Daciei de romani şi 40 de ani de domnie ai 
lui Carol I. Cu acest prilej, a avut convorbiri şi cu liderul liberalilor Ion I. C. Brătianu şi cu 
alte personalităţi ale vieţii politice româneşti. Vasile Mangra a continuat să fie şi la Oradea 
acelaşi bun român, receptiv la toate aspiraţiile neamului său. Este grăitoare în acest sens 
atitudinea sa faţă de şcolile româneşti. În anul 1909, printr-un ordin al Ministerului Cultelor şi 
Instrucţiunii din Budapesta s-a dispus ca pe viitor catehizarea elevilor din clasele superioare 
ale gimnaziilor de stat să se facă în limba maghiară. Vicarul Vasile Mangra a dat însă un 
ordin- circular către toţi cateheţii, interzicându-le să facă educaţia religioasă a acestor elevi în 
limba maghiară, ci numai în limba română. În urma protestelor sale, ministerul a fost nevoit 
să revină şi să repună limba română în drepturile ei. În orice caz, în urma strădaniilor sale, 
nici o şcoală românească din Bihor nu a fost pierdută, ci dimpotrivă, a obţinut şi unele 
ajutoare din partea ministerului de resort30. 

Mitropolitul Vasile Mangra a fost un autodidact, iar lecturile variate l-au ajutat să-şi 
construiască o imagine de ansamblu asupra principalelor aspecte ale vieţii. Mitropolitul 
Andrei Şaguna a văzut în el un tânăr care promitea mult, iar încrederea pe care acesta i-a 
acordat-o a avut menirea de a-l impulsiona şi mai mult. Volubil şi expansiv, Vasile Mangra s-
a simţit atras şi de politică, în care a intrat din 1875 ca membru al P.N.R. din Arad. De aici 
înainte el se va remarca în aceeaşi măsură atât pe plan politic, cât şi în cel bisericesc. Ca 
teolog, el a acordat o atenţie sporită laturii pragmatice a teologiei, a tipicului bisericesc, a 
pastoralei. El a tratat cu o mai mare implicare subiecte precum rolul preotului în societate, a 

                                                 
25 http://ziarullumina.ro/contributia-bisericii-la-marea-unire-128572.html 
26 Păcurariu, M., Pagini de istorie bsericească românească, Cluj-Napoca, 1991, p. 29. 
27 Ibidem. 
28 https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2014/05/05/mitropolitul-ortodox-al-ardealului-vasile-mangra-o-
viata-si-o-moarte-aflate-sub-semnul-controverselor-pana-in-ziua-de-astazi. 
29 http://ziarullumina.ro/viata-mitropolitului-vasile-mangra-intre-nedreptate-si-adevar. 
30 Ibidem. 
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îndatoririlor pe care le are acesta faţă de Biserică şi Stat, dovedindu-se a fi unul dintre cei 
care au susţinut implicarea clerului în politică ca mijloc de emancipare naţională. Cu timpul, 
el şi-a descoperit încă o vocaţie, cea legată de adunarea şi studierea manuscriselor şi a 
tipăriturilor vechi din Ţara Crişurilor. Din aceste considerente putem afirma despre Vasile 
Mangra că a fost un deschizător de drum pentru geografia bibliografiei româneşti31. 

Totodată, a fost unul din conducătorii luptei românilor transilvăneni pentru obținerea 
de drepturi național-politice: în 1892 a făcut parte din delegația care a dus Memorandumul la 
Viena. În 1894 a organizat Marea adunare populară de la Sibiu care a protestat față de 
hotărârea guvernului Ungariei de desființare a Partidului Național Român iar în 1895 a fost 
principalul organizator al Congresului naționalităților (români, sârbi, slovaci) de la 
Budapesta. 

În ultima parte a vieții, s-a situat însă pe o poziție diametral opusă, devenind unul 
dintre oamenii de încredere ai guvernului ungar: în 1910 a fost ales deputat la Ceica, Bihor, 
cu program guvernamental iar la 24 iulie/6 august 1916, cu susținerea Budapestei a fost ales 
mitropolit al Ardealului (înscăunat în Oradea la 16/29 octombrie 1916)32. 

Mitropolitul candidase pentru un loc de deputat în Parlamentul din Budapesta, din 
partea Partidului Național al Muncii condus de Tisza Istvan, partid care milita pentru 
împăcarea naționalităților din Ungaria, firește cu drepturi mai largi pentru națiunea maghiară. 
Astfel, istoricul M. Păcurariu spunea despre alegerea lui ca mitropolit, în anul 1916: 
„Guvernul de la Budapesta, condus de Tisza Istvan, are nevoie de un om de încredere în 
fruntea bisericii ortodoxe din Transilvania, iar Vasile Mangra este tocmai omul potrivit”33. 

Deși Statutul Organic prevedea ca alegerea unui nou ierarh să se facă în cel mult trei 
luni de la vacantare, acest termen s-a prelungit la o jumătate de an, până în august 1916. În 
acest timp s-au făcut alegeri pentru Congresul Național Bisericesc și cu acest prilej, notarii, 
pretorii și prefecții au intervenit deschis în alegerea de deputați mai ales mireni, recrutați 
dintre funcționarii de stat de etnie română, dar care nu cunoșteau problemele bisericești34. 

Episcopul Miron Cristea de la Caransebeș a cerut să fie convocat Consistoriul 
mitropolitan, pentru a protesta împotriva acestei încălcări flagrante a Statutului Organic; alte 
proteste au fost înaintate direct pe adresa Congresului electoral. Dar totul a fost zadarnic: la 
24 iulie / 6 august 1916 a fost ales ca mitropolit arhimandritul Vasile Mangra. Ulterior, Miron 
Cristea a devenit colaborator și prieten al acestuia. 

Odată ales, mitropolitul Vasile Mangra, trebuind să-și răsplătească patronul, a făcut 
numeroase declarații de loialitate față de Budapesta, aprobate de ierarhii BOR din Ardeal și 
întărite prin semnături pe documentele bisericești oficiale, fapte care au stârnit pe bună 
dreptate revolta multor români, ce au preferat să treacă la Biserica Greco-Catolică, decât să 
rămână sub coducerea Mitropolitului Mangra. 

Elocvent în acest sens este ce-i scria lui Nicolae Iorga, din Craiova, la 31 iulie 1916, 
avocatul G. Mil. Demetrescu: „Cred că ați citit și D-voastră în ziar declarațiile de loialism 
unguresc pe care noul ales al Contelui Tisza ca mitropolit al românilor din Ardeal le face cu 
privire la România și cultura românească. Vicarul Episcopal Mangra, acum ales mitropolit, 
are îndrăzneala să spună că poporul românesc este un popor cu o cultură inferioară celei 
ungurești și în asemenea caz un astfel de popor nu poate aspira la cucerirea unui popor care 
are o cultură mult superioară, cum este cazul acelui maghiar. Pare că ar fi aici vorba să 
cucerim pe unguri, iar nu să ne apropiem pe frații noștri de același neam și lege. Dar nu 
aceasta vreau să vă reamintesc aici. Ci, nerușinarea cea mare a acestui pseudoromân care își 

                                                 
31 M. Păcurariu, op.cit., p. 45. 
32 Pavel Vesa, Clerici cărturari arădeni de altădată, Arad, 2008, p. 200. 
33crestinortodox.ro/dictionarul-teologilor-romani/vasile-mangra. 
34 Ibidem. 
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bate astfel joc de cultura românească și de limba sa natală uitând tot trecutul și renegându-și 
toată ființa sa …”35. 

Deși a fost unul din conducătorii luptei românilor transilvăneni pentru obţinerea de 
drepturi naţional-politice care în 1892 a făcut parte din delegaţia care a dus Memorandul la 
Viena, în 1894 a organizat marea Adunare Populară de la Sibiu care a protestat împotriva 
hotărârii guvernului maghiar de a dizolva Partidul Naţional Român și în 1895 a fost 
principalul organizator al Congresului naţionalităţilor (români, sârbi, slovaci) de la 
Budapesta, în ultima parte a vieţii mitropolitul Vasile Mangra s-a situat pe o poziție diametral 
opusă, devenind unul din oamenii de încredere ai guvernului maghiar. A avut însă parte de o 
moarte suspectă36. 

După relatările din presa vremii, este aproape sigur că studentul E. Petrovici să fi fost 
în fruntea unui grup de studenți români și sârbi care l-au asasinat pe Mitropolitul ortodox 
Vasile Mangra, care se opunea acțiunii de autodeterminare a românilor din Ungaria și de 
unire a Transilvaniei cu România. Era prea evident că atitudinea lui Mangra era determinată 
de interese personale, sperând ca prin aceasta să obțină din partea guvernului maghiar 
confirmarea la scaunul de mitropolit și obținerea de titluri nobiliare, asemenea lui Andrei 
Șaguna37. 

Autoritățile și guvernul de la Budapesta au preferat să confirme versiunea sinuciderii 
lui Vasile Mangra decât să accepte posibilitatea unui atentat politic care le-ar fi ridicat atunci 
probleme, susține Aurel A. Coza, consemnând o mărturie târzie a tatălui său, cel care afirma 
că și-a luat singur viața într-o cameră a hotelului „Bristol”38. 

Hotărârile CNB din 1919, privind decretarea de vacanţă a scaunului mitropolitan de la 
Sibiu pe perioada de arhipăstorire a lui Vasile Mangra, au contribuit la pecetluirea imaginii 
lui ca trădător de neam. Excluderea lui din Dipticele Bisericii ortodoxe a avut efectul scontat: 
dammatio memoriae39. 

A urmat apoi un efort îndelungat de reabilitare la care au contribuit istorici şi clerici. 
Iniţiatorul acestui demers a fost nepotul acestuia, Ioan Mangra, şi părintele Gheorghe Liţiu. 
Au urmat apoi şi alţii, mai ales Mircea Păcurariu, care la finele anilor '60 a început să se 
implice tot mai mult în acţiunea de reabilitare a lui Vasile Mangra. Toate simpozioanele la 
care a participat, studiile şi articolele scrise cuprindeau menţiunea: „Vasile Mangra trebuie 
reabilitat! ”40. 

În concluzie, putem afirma că, fără a pune în calcul excepția mitropolitului Mangra, 
Biserica a constituit un liant care a contribuit la Marea Unire de la 1918. Rolul pe care l-a 
avut Biserica Ortodoxă Română în actul Unirii de la 1 decembrie 1918 a fost unul substanţial. 
Profesorul teolog Nicolae Bălan, episcopul Miron Cristea, episcopul Ioan I. Papp, teologul 
Aurelian Magieru sunt doar câteva exemple de prelați care au păstrat şi au indus în inima 
românilor ideea de credinţă şi de unitate naţională.  

Astfel, un exemplu dintre cele mai clare în acest sens este și faptul că momentul de la 
1 decembrie 1918 a fost marcat și de cuvintele episcopului Miron Cristea, care în cea de-a 
treia predică din timpul Marii Adunari Naționale de la Alba Iulia afirma: 

„Astăzi este ziua învierii obştei româneşti - Proclamarea României Mari!”41. 
 

                                                 
35 https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2014/05/05/mitropolitul-ortodox-al-ardealului-vasile-mangra-o-
viata-si-o-moarte-aflate-sub-semnul-controverselor-pana-in-ziua-de-astazi. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 http://ziarullumina.ro/viata-mitropolitului-vasile-mangra-intre-nedreptate-si-adevar. 
40 Ibidem. 
41 Gheorghe Vasilescu, Patriarhul Miron Cristea - Un luptător pentru unitatea neamului, în Glasul Bisericii, 
2003, nr. 5, p. 127. 
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Summary 
 
 
 
The Great Union was the work of personalities such as: King Ferdinand, Ionel 

Bratianu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Ion Nistor, Take Ionescu, Ion Inculet, Pantelimon 
Halipa, Nicolae Iorga and many others. To them belonged a significant number of ministers 
of the Romanian Church - bishops, vicars, councilors, teachers of theology and parish priests, 
monks, etc. - who were in the first ranks of the fighters for the unit. 

In the course of time, the servants of the Romanian Orthodox Church identified 
themselves with the people's aspirations for independence, freedom and national unity, 
through "word and deed", participated in the great events of our nation's history. Thus, under 
the pilgrims of the Church, Romanian culture and spirituality could grow, producing 
significant fruits. 

When the people and the country asked for it, the Orthodox Church brought its 
clergy, the monks, the high hierarchy headed by Metropolitan Pimen - then became the 
President of the Holy Synod, Miron Cristea, then Bishop of Caransebeș, Nicolae Balan, 
professor of theology in Sibiu at that time, and many others. 

In Transylvania, Metropolitan Vasile Mangra is a special case because he is the one 
who, in the Parliament in Budapest, did not agree with the union of Transylvania with 
Romania. It is also why he was marginalized by theological writings. It can, however, be 
assumed that those words came from his personal beliefs. Here Iuliu Maniu's position on 
Union has to be remembered, and he has the desire for Transylvania to have some autonomy, 
that is, to be led by the personality of the place, independent of Hungary, but to preserve the 
Transylvanian. Perhaps in the same dimension the Metropolitan also considered the 
autonomy of Transylvania and not a union with the Romanian Kingdom. 

In conclusion, we can state that the Church was a binder that contributed to the Great 
Union of 1918. The role of the Romanian Orthodox Church in the Union Act of December 1, 
1918 was a substantial one. The theologian professor Nicolae Balan, Bishop Miron Cristea, 
Bishop Ioan I. Papp, theologian Aurelian Magieru are just a few examples of prelates that 
preserved and brought to the heart of the Romanians the idea of faith and national unity. 
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FEMEILE DIN ROMÂNIA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. 
EROINE CUNOSCUTE, MAI PUȚIN CUNOSCUTE SAU UITATE 
 
 
 
În primăvara și vara anului 1916 se înregistrează o sensibilă și semnificativă 

reconsiderare a raporturilor Antantei cu România în condițiile în care nu au lipsit nici 
presiunile și chiar amenințările venite de la guvernanții din Berlin și Viena. Puterile Centrale 
promiteau retrocedarea Basarabiei, Bucovinei de Sud şi a ţinutului Negotin din Serbia. În 
schimb Antanta promitea României Bucovina, Banatul, inclusiv partea care astăzi este a 
Serbiei, dar şi Transilvania, până la Tisa. După aproape doi ani de la declararea neutralității în 
Consiliul de Coroană din 21 iulie/ 3 august 19141, se părea că ora deciziei finale se apropia și 
Sfinxul2 de la București, era conștient de imensa răspundere care apăsa pe umerii săi și ai 
echipei de colaboratori. Negocierile de intrare în război în tabăra Antantei, au fost deosebit de 
anevoioase din cauza poziției oscilante a Rusiei.  

România era interesantă pentru ambele tabere, datorită poziţiei sale geo-strategice3. 
Până în 1916, între ţările Puterilor Centrale - alcătuite din Austro-Ungaria, Germania, 
Bulgaria şi Imperiul Otoman - nu exista o legătură directă. Aprovizionarea aliaţilor „sudici” 
se făcea exclusiv prin România, căile de acces maritime fiind blocate de flota britanică. Dacă 
România ar fi intrat în război de partea nemţilor şi a Austro-Ungariei, ar fi îngreunat situaţia 
Rusiei care suferise înfrângeri foarte grele în primii doi ani de război. O ofensivă românească 
împotriva Rusiei în direcţia sudică ar fi pus în pericol grânarul rusesc - Ucraina, dar şi 
principalul port rusesc la Marea Neagră - Odessa. Aşa că ruşii aveau momente în care 
pomiteau totul, numai să atragă România de partea sa, dar și perioade când, în funcție de 
evoluția fronturilor, cum a fost după intrarea Italiei în război de partea Antantei, ruşii dădeau 
înapoi. Au şi avertizat România că „tariful ei a mai scăzut!”. Nu mai erau de acord cu cedarea 
Bucovinei de Sud şi Banatului de Sud-Vest, motivând protecţia populaţiei slave din aceste 
regiuni. Însă, pierderile din vara lui 1915, peste un milion de morţi, răniţi şi prizonieri, îi 
constrâng pe ruşi să accepte din nou condiţiile României, inclusiv recunoaşterea drepturilor 
româneşti asupra întregului teritoriu al Bucovinei, Banatului şi Transilvaniei. 

În toate aceste negocieri, un rol important a avut reprezentantul Franței la București 
Jean Camille Blondel4, precum și soția acestuia Yvonne, considerată una dintre cele mai 
frumoase femei din diplomație5. Acesta a fost schimbat la un moment dat, motivul fiind că 
era prea românizat. 

Intrarea în război a țării a fost posibilă numai în anul 1916, în condițiile impuse de 
guvernul I.I.C. Brătianu, în urma încheierii Convenției politice și militare cu Antanta6. 

Primul Război Mondial a fost studiat de-a lungul timpului din foarte multe puncte de 
vedere dar mai puțin s-a pus accentul pe cât de important a fost și aportul femeilor în acest 
conflict. A rămas celebră declaraţia „Fără femei, nu va exista o victorie rapidă”, făcută în 
1915 de viitorul premier britanic David Lloyd George, care ilustrează cel mai bine implicarea 
femeilor în efortul de luptă din toate țările beligerante, în timpul Primului Război Mondial, 

                                                 
1 Dumitru Preda, România și Antanta, Editura Institutul European, Iași, 1998, p. 9. 
2 Așa era numit I.I. C. Brătianu, primul-ministru al României de contemporani. 
3 Dumitru Preda, op. cit., p. 27. 
4 Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, Editura Meteor Publishing, 2014, p. 21. 
5 Dumitru Preda, op. cit., p. 34. 
6 Glenn E. Torrey, op. cit., pp. 25-28. 
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deși nu de puține ori prezența feminină în timpul războiului a fost ironizată și ridiculizată de 
bărbați și mai ales ideea de femeie în uniformă7. 

Înainte de război, femeile munceau în general în propria gospodărie, adică erau 
casnice, sau lucrau cu plată, în agricultură, ca servitoare, menajere şi dădace, ca vânzătoare 
sau muncitoare în industria textilă şi în manufacturi, ori ca profesoare, institutoare sau 
guvernante și acest lucru era o realitate inclusiv în România.  

Responsabilitățile care au apăsat, în anii războiului, pe umerii femeilor au fost imense. 
Femeile au dovedit că pot face aproape orice muncă, chiar și cele care până atunci erau un 
apanaj al bărbaților. Femeile au condus singure gospodării8, au făcut socoteli, au administrat 
bunuri, au organizat spitale și cantine, conduceau automobile, ba chiar au lucrat și în fabrici și 
uzine. Toate acestea, pe lângă rolul tradițional de creștere și educare a copiilor proprii sau 
îngrijirea orfanilor de război. Războiul avea să le transforme definitiv locul și rolul în 
societate, peste tot în țările beligerante9. 

La începutul ostilităţilor, printre entuziasmul și agitația primelor zile își făcea loc și 
îngrijorarea10. Femeile din România își arătau preocuparea pentru soarta fiilor, fraților, taților 
sau soților lor. Există numeroase scrieri care relevă faptul că, peste disperarea provocată de 
neputința participării la luarea deciziei, de obligativitatea acesteia, până la urmă, datoria față 
de țară era conștientizată și asumată de acestea: ,,Și când s-a declarat războiul mi-am plecat 
capul cu smerenie. Acum ori niciodată fiind doar prilejul de a ne întruchipa visul: Neamul 
întregit!”11 

Unii contemporani ai evenimentelor, mai ales germanofilii, aruncau responsabilitatea 
intrării României în război în tabăra Antantei, tot pe seama influenței femeilor: ,, (...) în fine 
femeile jucaseră un rol dintre cele mai nefaste, contribuind la realizarea declarației de război, 
În fruntea acestora se află regina, apoi doamna Eliza Brătianu, (...), apoi marea sforăreasă 
principesa Martha Bibescu și în cel din urmă comandamentul doamnelor de la curte care 
fuseseră numite de curând. Domnul Antipa12 consideră că războiul este opera unor muieri și 
face afirmația că femeile au jucat întotdeauna un anume rol în viața regelui”13. Regele 
Ferdinand, spre deosebire de unchiul său, nu era la vremea aceea un conducător respectat și 
puternic, deși în realitate avea reale calități: inteligent, cultivat și versat14.  

Trecând peste aceste considerente, de înțeles în societatea românească profund 
patriarhală la începutul sec. al XX-lea, femeile s-au implicat activ în toate domeniile de 
activitate, inclusiv prin presă, de amintit fiind aici revista Unirea Femeilor Române15, o 
publicație cu o demnă ținută intelectuală, care punea accentul pe solidaritate, implicare și 
susținerea proiectului național.  

Din păcate situația pe frontul de sud s-a agravat, după rușinoasa înfrângere de la 
Turtucaia- 24 august/6 septembrie 1916 și de aici și până la ocuparea capitalei- pe 23 
noiembrie/6 decembrie 1916, nu a fost mult16. Retragerea în Moldova17 a pus la grea 
                                                 
7 Alin Ciupală, Bătălia lor. Femeile din România în timpul Primului Război Mondial, Editura Polirom, 2017, p. 
28. 
8 Mircea Eliade, Memorii, Editura Humanitas, București, 1991, p. 36. 
9 stiri.tvr.ro/femeile-in-primului-razboi-mondial-participare-si-emancipare_48909.html. 
10 Ion Manolescu, Amintiri, București, Editura Meridiane, 1962, p. 145. 
11 Neli Cornea, Însemnări din vremea războiului, București, Editura Librărie, 1916, p. 11. 
12 Grigore Antipa era cunoscut pentru atitudinea sa progermană. 
13 Raymund Netzhammer, Episcop în România într-o epocă a conflictelor naționale și religioase, vol. I, 
București, Editura Academiei Române, 2005, p. 661. 
14 Glenn E. Torrey, op. cit., p. 19. 
15 Era editată de Societatea Unirea Educatoarelor Române, de la Iași și a apărut cam doi ani. Se remarcă Emilia 
Humpel, sora lui Titu Maiorescu, Eleonora și Thereza Stratilescu. 
16 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Univers Enciclopedic, București, 1999, pp. 259-
263. 
17 Se vorbește despre un număr 400000-500000 de refugiați, vezi Alin Ciupală, op. cit., p. 89. 
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încercare întreaga națiune, românii rămași și intrați sub ocupație germană precum și cei care 
au reușit să se refugieze în zona liberă, au avut zile deosebit de dificile. Prin urmare, un rol 
important au avut societățile și asociațiile feminine care au colaborat cu statul, în vederea 
sprijinirii celor care aveau nevoie urgentă de ajutor sau în vederea susținerii efortului de 
război- de fapt, acțiunile acestora au început, cu diferite proiecte, chiar de la declanșarea 
războiului, în 1914.  

Cel mai bun exemplu, în acest sens, este Crucea Roșie din România, care a funcționat 
la un moment dat la dublu, în urma rupturii produse, după retragerea în Moldova, între regina 
Maria și Alexandru Marghiloman18. Pentru buna funcționare a societății de Cruce Roșie de la 
Iași un rol important au avut și asistentele și medicii francezi, așa cum reiese de altfel și din 
Jurnalul de război al reginei Maria19. 

În ceea ce privește orfanii țării, o acțiune amplă, în vederea protejării acestora i-a 
aparținut prințesei Olga Sturdza20, președinta filialei Iași a Societății Ortodoxe Naționale a 
Femeilor Române ( prescurtat: SONFR), care organiza primul orfelinat, în 1917- Orfelinatul 
,,Principesa Olga M. Sturdza”, în conacul său de la Miroslava. Ea a înființat în timpul 
Primului Război Mondial Societatea pentru Ocrotirea Orfanilor de Război, prin care a 
adăpostit 340.000 de copii21. 

Erau implicate și autoritățile statului, mai ales Ministerul de Război, Ministerul de 
Interne, al Cultelor și Instrucțiunii Publice și se dorea realizarea unui recensământ al 
orfanilor, plasarea lor în familii pentru a fi îngrijiți- în măsura posibilităților și amenajarea 
unor orfelinate în fiecare județ, asigurarea hranei, îmbrăcămintei dar și a educației acestor 
copii. În această acțiune s-a implicat și regina Maria, care a acceptat patronajul operei de 
asistență a orfanilor22. Alte societăți preocupate de soarta orfanilor au fost Familia 
luptătorului, federația de societăți Mama răniților- care cuprindea SONFR23, Regina 
Elisabeta, Limanul, Obolul, Pâinea zilnică, Țesătoarea, Principesa Maria și Leagănul24, dar 
din păcate eficiența acțiunilor a fost limitată mai ales după retragerea în Moldova după 
campania din 1916. S-au remarcat și societăți ale femeilor din afara Regatului României, cum 
ar fi Uniunea femeilor române, din Ungaria sau Societatea Doamnelor din Bucovina.  

Pe lângă gravele probleme create de desfășurarea războiului, spatele frontului nu o 
ducea mai bine. Existau lipsuri reale, de la obiecte de îmbrăcăminte la alimente de strictă 
necesitate, de la lipsa unei locuințe decente pentru sutele de mii de refugiați, care trebuiau să 
se descurce singuri, la sutele de invalizi de război, care trebuiau ocrotiți. Peste toate acestea 
au venit și epidemiile, care de care mai greu de trecut și anume tifos exantematic, hepatita, 
variola și mai apoi gripa spaniolă- 191825. Situația a fost mai gravă în teritoriile ocupate, mai 
ales în a doua parte a anului 1918, în condițiile în care Puterile Centrale începeau seria de 
insuccese. 
                                                 
18 Alin Ciupală, op. cit., p.95. 
19 Maria, Regina României, Jurnal de război 1917-1918, traducere din engleză de Anca Bărbulescu, Ediție 
îngrijită și prefațată de Lucian Boia, Editura Humanitas, București, 2015, p. 26. 
20 Principesa Olga Sturdza a fost și un artist plastic talentat. În anul 1924, ea a donat municipiului Iași, 
Monumentul Unirii, care a fost inaugurat în mai 1927, în prezența Reginei Maria. Sovieticii au dărâmat 
monumentul în anul 1947. Acum, în Iași există o replică a lui, în fața Universității de Medicină. În înălțime 
totală de cinci metri, monumentul are cinci figuri reprezentând: Patria Mumă, Transilvania, Basarabia, Bucovina 
și românii de pretutindeni, care au rămas în afara hotarelor. 
21 femeiinrazboi.rfi.ro/femei-spatele-frontului/index.html. 
22 Maria, Regina României, op. cit., p. 39. 
23 Cel mai important proiect al SONFR și a Alexandrinei Cantacuzino a fost ridicarea Mausoleului de la 
Mărășești, din subscripții publice, care a costat 5.500.000 de lei. 
24 Alin Ciupală, op. cit., p.100. 
25 Această boală a ucis între 50-100 de milioane de oameni în perioada 1918-1919, fiind considerată una dintre 
cele mai letale pandemii, după epidemia de ciuma neagră din sec. al XIV-lea. Inclusiv regina Maria a suferit de 
această gripă timp de trei săptămâni. 
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În ceea ce privește invalizii de război, tot prin regina Maria s-a înființat la Iași 
societatea Invalizii de război, care primea fonduri strânse de doamnele din Moldova, din 
subscripții publice și din donații ale Ministerului de Război. Astfel au funcționat așezămintele 
de la Iași, cele de la mănăstirile Văratec și Neamț. Refugiații au fost și ei ajutați de suverană 
care sprijinită de Olga Sturdza, Maria Balș, Alexandra Filitti și mulți alții, a organizat o 
colonie de femei și copii la mănăstirea Agafton, pe moșia Olgăi Sturdza la Păușești, o alta la 
Miroslava- pentru bărbați, la Tăușești și exemplele pot continua.  

Dacă activitatea de sprijinire a frontului și a spatelui acestuia, parcurgea un curs 
oarecum normal în Molvova, în teritoriile ocupate societatea românească și femeile rămase, 
erau împărțite pe criterii sociale, politice, chiar religioase26 și nu în ultimul rând pe simpatii 
antantofile sau germanofile și de aici multele dispute și chiar procese între aceste tabere în 
perioada interbelică27.  

Și în acest spațiu, femeile s-au implicat în activitatea Crucii Roșii patronată de 
Alexandru Marghiloman, sau în spitalul nr. 113 al SONFR. Din acest spital, o rețea bine 
organizată, își propunea să scoată ofițeri și soldați români vindecați și să îi trimită în Moldova 
liberă. Binențeles că nu era ușor și unii membri- bărbați, prinși de germani au fost executați 
pentru acțiuni de sabotaj. Femeile implicate au fost doar internate, spitalul a fost închis și 
chiar Alexandrina Cantacuzino, cea care conducea spitalul, a fost într-un astfel de pericol. 
Această activitate ca și altele, de dizidență față de germanii ocupanți, aproape au dus la 
închiderea Alexandrinei într-o tabără germană. Tot acțiuni de scoatere a unor ofițeri români 
din zona ocupată au întreprins și unele grupuri din zona Vrancei și a Buzăului28.  

Și fetele și unele fetițe chiar, au susținut cum au putut mișcarea de rezistență, se 
remarcă de exemplu, Sanda, fetița unui pădurar din zona munților Oituz, Despina, o 
adolescentă de pe valea Telejenelului, Maria Manciulea și multe alte tinere care au înțeles că 
jertfa și dăruirea lor este vitală pentru patria aflată într-o situație grea29. 

De la acțiuni individuale, se ajungea în multe situații la acțiuni colective, așa cum au 
făcut femeile și copiii acestora pe dealul Coșna, unde au transportat proiectilele atât de 
necesare trupelor române: ,,În lung alai, femei și copii ne cară sus proiectile și focoase 
lucitoare, întorcându-se la vale cu tuburile trase și înnegrite (...). Nici nu-și dau seama că 
îndeplinesc vreun lucru deosebit, vreo faptă vitejească. Cum se duceau seara la fântână, cu 
donițele pe umeri, tot astfel ne aduc și acum hrana gurilor flămânde de oțel”30. 

Dacă pentru femeile din elita publică românească, implicarea în activități de 
voluntariat în diferite societăți, era ceva obișnuit până la urmă, să nu uităm o eroină, despre 
care se vorbește din păcate din ce în ce mai puțin, și anume să nu o uităm pe Ecaterina 
Teodoroiu. Aceasta a plecat la București pentru a deveni învățătoare, iar acolo a contribuit la 
înființarea primelor organizații de cercetași din România. După intrarea României în Primul 
Război Mondial, a fost asistentă medicală pe frontul din regiunea ei natală, zona Târgu Jiu. 
Din dorința de a-i răzbuna pe cei patru frați ai ei care muriseră în lupte, Ecaterina a cerut să 
fie transferată la o unitate de combatanți. A fost luată prizonieră, a evadat și a fost rănită de 
două ori. În spital, a fost decorată de Casa Regală, chiar de regina Maria și avansată la gradul 
de sublocotenent. Din această postură a participat la bătălia de la Mărășești, unde a murit 
comandând un pluton de infanterie.  

                                                 
26 Lucian Boia, Germanifilii: elita intelectuală românescă în anii Primului Război Mondial, Editura Humanitas, 
București, 2009, pp. 177-183. 
27 Sabina Cantacuzino, Din viaţa familiei Ion C. Brătianu, Humanitas, 2009, pp. 281-285. 
28 Aurel Gavrilescu, Eroi din umbră. Spionaj românesc în războiul de întregire, București, Editura Sigma, 1937, 
p. 156. 
29 Alin Ciupală, op. cit., p. 191. 
30 Gheorghe I. Brătianu, File rupte din cartea războiului, București, Editura Scripta, 2006, pp. 93-94. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cerceta%C8%99ii_Rom%C3%A2niei
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Ea a fost celebrată ca eroină națională după terminarea războiului, însă imaginea ei a 
fost marginalizată și mai apoi distorsionată de regimul comunist, în sensul evocării exagerate 
a faptelor sale, mai ales în perioada național-comunismului31 și de aici și până la căderea în 
uitare, ca și patriotismul de altfel, după 1989, nu a fost cale lungă. Această eroină are însă, nu 
mai puțin de opt monumente închinate32, la Târgu-Jiu, Brăila, Slatina, la Marășești, și în alte 
localități în care s-a dorit aducerea aminte a jertfelor românești din timpul Marelui Război. 

Despre activitatea reginei Maria s-a mai făcut referire în acest articol, dar clar, nu 
suficient, față de munca depusă de aceasta în vederea realizării idealului național, atât înainte 
cât și în timpul și binențeles și după Primul Război Mondial. Inclusiv un critic al reginei, 
Constantin Argetoianu, îi recunoștea meritele: ,,N-a cunoscut frica de gloanțe și de bombe, 
cum n-a cunoscut teama și scârba de molimă sau nerăbdarea față de eforturile așade des 
inutile provocate de dorința ei de mai bine. (...) Se poate afirma că, în răstimpul pribegiei 
noastre în Moldova, regina Maria a întrupat, și a întrupat frumos, aspirațiile cele mai înalte 
ale conștiinței românești”33. În perioada comunistă, soluția aleasă a fost cea a uitării, poate de 
aceea, după revoluție, despre acest mit al istoriei noastre34 se scrie destul de mult, sesizând 
aici o situație, oarecum inversă față de cea a Ecaterinei Teodoroiu. 

De unde atâta energie în realizarea proiectelor inițiate? S-a vorbit în numeroase lucrări 
și studii dedicate reginei despre educația primită, aceea a datoriei ca obligație, despre dorința 
de a rezista în situații limită, despre cum știa să îmbine politicul cu umanul, chiar mai bine 
decât o făceau politicienii de meserie din epocă. Nu în ultimul rând, caracterul, caracter 
izvorât din genealogia acesteia, cum bine afirma și ea: ,,Sunt englezoaică, o nație care nu 
suportă să se dea bătută”35. Poate ar fi bine să ne considerăm și noi românii, atunci când 
trebuie, o națiune care nu se dă bătută! 

La toate acestea se mai poate adăuga și pierderea ultimului fiu, Mircea, de febră 
tifoidă, la începutul lunii noiembrie 1916. Familia regală a fost nevoită să îl îngroape în 
grabă, întrucât erau pe punctul de a se îndrepta spre Iași, noua capitală a României ( după 
pierderea Bucureștiului). Cu siguranță că programul de lucru, de multe ori și de cinsprezece 
ore pe zi, fie în spitale- la căpătâiul bolnavilor, fie strângerea de fonduri sau audiențele, fie 
chiar pe linia de front36, o ajutau pe regină să uite prima pierdere importantă a sufletului 
său37. 

Nu în ultimul rând, faptul că regele Ferdinand nu a ratificat pacea de la București, se 
datorează tot reginei Maria. Odată încheiată o astfel de pace, în conformitate cu prevederile 
tratatului din august 1916, România se autoexcludea din Antantă și implicit ar fi fost în 
imposibilitatea de a putea participa ca țară aliată la conferința de pace, în cazul unei victorii a 
Antantei. Regina Maria s-a opus cu vehemență semnării acestei păci, fapt ce îi va atrage 
reproșuri din partea lui Ferdinand, a lui Ionel Brătianu și Barbu Știrbey38. 

                                                 
31 Binențeles că nu se dădea nici un fel de informații despre legăturile acesteia cu Casa Regală și nu se vorbea 
nici despre cercetășie, asociație considerată burgheză de regimul comunist. 
32 Ion Mocioi, Ecaterina Teodoroiu: eroina poporului român, Editura Scrisul Românesc, 1981. 
33 Constantin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. III, partea a V-a, 
1992, p. 15. 
34 Lucian Boia, Istorie și mit în conștiința românescă, Editura Humanitas, p. 334. 
35 Maria, Regină a României, op. cit., p. 264. 
36 Generalul Mackensen dădea replică unui germanofil, care o critica pe regină: ,,Domnule, în timpul bătăliei de 
la Mărășești eram pe un deal de unde priveam cu ocheanul câmpul de bătaie. Ei bine, am văzut pe regina Maria 
călare, alergând printre trupe, încurajând pe soldați și nefiindu-i frică de moarte”, vezi în Constantin Bacalbaşa 
Capitala sub ocupaţia duşmanului 1916 -1918, pp. 152-153.  
37 Maria Bizomescu, Mituri istorice românești, în capitolul: Un mit feminin: Regina Maria, 1995, Editura 
Universității, București, pp. 171-198. 
38 Alin Ciupală, op. cit., p. 268. 
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Barbu Știrbey a admis că, deși regina „judeca absolut corect” în unele privințe, era 
nedreaptă față de rege cerându-i „să opună singur rezistență, pentru că Maiestatea sa nu putea 
reuși dacă nu era susținut de... oameni responsabili”. Maria a replicat că „în această țară nu 
există bărbați și îmi este rușine că sunt Regina unor lași!”39 De partea sa, regina l-a avut în 
acele momente și pe principele Carol40.  

După război, majoritatea oamenilor politici au recunoscut că acesta a fost momentul 
crucial care a contribuit la conservarea drepturilor României ca stat aliat, realizând totodată și 
meritele acțiunii singulare și disperate a reginei Maria în luarea și ducerea la îndeplinire a 
acestei decizii extrem de dificile: „Cu adevărat, în acel moment al istoriei, Maria a fost 
singurul bărbat al României”41. 

Regina Maria și-a adus o contribuție deosebit de importantă și recunoscută, atât pe 
plan național și internațional, la realizarea obiectivelor naționale ale României, la sfârșitul 
Primului Război Mondial: „Regina Maria, mai mult decât oricine altcineva, s-a bătut pentru a 
asigura reîntoarcerea Transilvaniei, Basarabiei și Bucovinei la România, la sfârșitul Primului 
Război Mondial. A dormit pe câmpurile de luptă ale celui de-al Doilea Război Balcanic și ale 
Primului Război Mondial, alături de soldații săi. Prin forța de nezdruncinat a voinței sale, 
această prințesă britanică s-a redefinit pe sine însăși ca româncă oferindu-le supușilor săi o 
mai bună înțelegere a ceea ce urma să fie România, decât oricare din viziunile fasciștilor sau 
comuniștilor autohtoni care au urmat după ea”42. 

Războiul s-a sfârșit, din fericire cu România în tabăra Antantei și toate suferințele, 
lipsurile, imensele pierderile materiale și umane, păreau că aveau un sens: realizarea 
României Mari. Însă nici Conferința de pace de la Paris nu a fost un examen ușor de trecut de 
clasa politică românească. Condițiile pe care vechii aliați doreau să le impună României, nu 
erau toate chiar de acceptat și prin urmare, după demisia prim-ministrului Ionel Brătianu, la 
Paris a fost trimisă regina Maria, în misiune diplomatică și anume pentru a câștiga bunăvoința 
prim-ministrului francez, George Clemenceau43. Despre această vizită a reginei în capitala 
Franței, presa străină a scris pe larg, mai ales cea franceză, așa cum reiese și din lucrarea lui 
Luchian Deaconu44. 

Prin urmare, implicarea femeilor în război a dus la destrămarea prejudecăţilor legate 
de rolul femeii în viaţa publică şi cea privată. Rolurile asumate de ele au demonstrat, încă o 
dată, că îi pot suplini pe bărbaţi şi că sunt egalele lor. Acest lucru a dus la mişcarea politică 
pentru emanciparea femeilor, care a cerut dreptul de a alege şi de a fi alese, inclusiv în 
România. Marele Război a avut ca rezultat nu doar realizarea României Mari, ci și o serie de 
schimbări profunde la nivel social.  

Pentru dreptul la vot, a militat și Alexandrina Cantacuzino, care în calitate de 
conducătoare a Consiliului Național al Femeilor din România și a Asociației Femeilor din 
România, vicepreședintă a Consiliului Internațional al Femeilor, a reprezentat România la 
Liga Națiunilor.  

Alături de Alexandrina Cantacuzino, s-au mai aflat și Anastasia Filipescu, Elena 
Odobescu, Eugenia de Reuss-Ianculescu, Eliza Mavrocordat, Calypso Botez sau Ella 
Negruzzi (prima femeie avocat din România). Argumentele aduse de acestea se bazau mai 

                                                 
39 Hannah Pakula, Ultima romantică. Viața reginei Maria a României, vol. II, Editura Lider, București, 2003, 
pp. 293-294. 
40 Alin Ciupală, op. cit., p. 268. 
41 Guy Gauthier, Missy regina României, Editura Humanitas, București, 2010, p. 216. 
42 Robert D. Kaplan, Fantomele Balcanilor, Editura Antet, 2007. 
43 Ștefania Ciubotaru,Viața cotidiană la curtea regală a României (1914-1947), Editura Cartex, București, 2011, 
p. XXIV. 
44 Luchian Deaconu, Franța și România unite în comunitatea de sacrificiu în anii 1916-1918, vol. II, doc. 236-
550, 24 noiembrie 1918-22 iunie 1922. 
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ales pe faptul că în perioada războiului, femeile au fost capabile să se descurce singure. Ele 
au criticat Constituția din 192345, în condițiile în care, elita politică transilvăneană, cu idei 
atât de generoase în privinţa drepturilor electorale, din nevoia rezolvări unei concepţii unitare 
la scara României Mari, a renunţat la acordarea dreptului de vot pentru femei, aşa cum cereau 
prevederile de la Alba Iulia. 

Însă despre mișcarea sufragetelor în România, se pot scrie multe. Cert este că abia din 
1938 femeile din România au avut dreptul de a vota, pentru cele peste 30 de ani și știutoare 
de carte46, și din 1946 și dreptul de a fi alese. 

În concluzie, despre rolul femeilor în Primul Război Mondial, s-a scris dar nu 
suficient și există încă numeroase arhive, mai ales din provincie, care așteaptă să fie studiate, 
pentru a se reliefa, mult mai documentat, amploarea implicării acestora în susținerea realizării 
idealului național. Peste toate, regina Maria, indiferent că o regăsim în tumultuoasa viață 
publică, în toate domeniile ei, în cadrul familiei regale sau printre prietenii apropiați, 
activitatea ei nu poate fi trecută cu vederea. Cert este că atât femeile cât și bărbații din 
România au avut în suverană un exemplu, un sprijin și un lider adevărat. Se pare că astăzi ne 
lipsește un astfel de mit feminin47, un adevărat model pentru societate, dar putem să luăm 
aminte la faptele trecute, din care să ne inspirăm, în vederea creionării unui proiect de țară 
realist și atât de necesar. 

 
 

Résumé 
 

Pendant les années de guerre, les femmes ont eu des responsabilités écrasantes. 
Celles-ci ont fait preuve de leur capacité de s’engager dans des travaux pécifiques aux 
hommes, comme c’était le cas pour la Roumanie. On peut y mentionner la Reine Marie, mais 
aussi Alexandrina Cantacuzino, Anastasia Filipescu, Elena Odobescu, Eugenia de Reuss 
Ianculescu, Eliza Mavrocordat, Calypso Botez, Ella Negruzzi, Olga Sturdza, Maria Balș, 
Alexandra Filitti etc., dont l’influence a été notable. On ne doit pas omettre les héroïnes pas si 
connues, mais d’une importance majeure, comme Ecaterina Teodoroiu. 

Malheureusement, une fois la guerre finie, la société roumaine a oublié la valeur du 
sacrifice fait par ces femmes.  

D’autre part, les femmes ont reçu le droit de vote dans les autres pays. C’est pas le cas 
pour la Roumanie, où celles-ci n’ont reçu que partiellement le droit de vote, en 1938. 
 

 
 

                                                 
45 stiri.tvr.ro/femeile-in-primului-razboi-mondial-participare-si-emancipare_48909.html. 
46 Însă majoritatea femeilor nu aveau educație, astfel numărul celor care au votat a fost redus. 
47 Lucian Boia, Istorie și mit în conștiința românescă, Editura Humanitas, p. 340. 
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INTERVENȚIA ARMATEI ROMÂNE ÎN BASARABIA 
ÎNCEPUTULUI DE AN 1918 – ÎNTRE ADEVĂR ȘI MISTIFICARE 

 
 
 

Revoluţia rusă (bolşevică) din februarie 1917 a dus la căderea autocraţiei ţariste şi a 
schimbat din temelii viaţa politică a Rusiei. Acest eveniment a avut un larg răsunet în 
Basarabia. Pretutindeni aveau loc adunări, mitinguri şi demonstraţii la care, pe lângă 
revendicările sociale, se formulau şi cele naţionale1. Anume, această revoluţie a reprezentat 
începutul constituirii primelor formaţiuni politice în Basarabia, care vor pleda iniţial pentru 
lărgirea autonomiei provinciei în cadrul Imperiului Ţarist, apoi pentru independenţă şi unire. 

În urma mai multor întâlniri din luna martie a intelectualităţii basarabene, la 2 aprilie 
1917 se întemeiază Partidul Naţional Moldovenesc, scopul căruia era de a deştepta poporul și 
de a lupta pentru libertatea lui, drept organ de presă era ziarul ,,Cuvânt Moldovenesc”. A fost 
înfiinţat sub conducerea lui Vasile Stroiescu, ales şi preşedinte de onoare, iar printre fruntaşii 
partidului se numărau Paul Gore ales preşedinte, Vladimir Herţa vicepreşedinte, iar 
Pantelimon Halippa secretar. Conform deciziilor luate, partidul își trimitea reprezentanții săi 
la toate adunările și congresele momentului pentru a apăra și expune punctul său de vedere. 
Programul detaliat al partidului a fost publicat în nr. 28 din 9 aprilie 1917 a ziarului ,,Cuvânt 
Moldovenesc”. Obiectivele imediate erau: autonomia completă a Basarabiei pe baza dreptului 
la autodeterminare; libertatea cultelor şi a învăţământului; restituirea pământurilor 
expropriate românilor; eliberarea deţinuţilor politici; obţinerea de drepturi democratice pentru 
toţi locuitorii, etc. Prevederile acestuia au fost preluate mai târziu de congresele militarilor, 
preoţilor, învăţătorilor şi ţăranilor moldoveni. Elena Alistar, unica femeie care a făcut parte 
din Sfatul Ţării, care a decis Unirea Basarabiei cu România, consemnează în jurnalul său 
condițiile creării Partidului Național din Basarabia și evocă însuflețirea românilor și perioada 
imediat următoare revoluției ruse. 

Preocupaţi de soarta incertă a Rusiei, basarabenii din afara provinciei au început să se 
adune, să se coordoneze pentru a-şi decide destinele. Astfel la Odessa au fost organizate 
adunări ale moldovenilor care împărtăşeau, de asemenea, dorinţa de autodeterminare a 
poporului basarabean. În urma acestor întruniri a luat naştere Partidul Progresist 
Moldovenesc care aderă mai târziu la P.N.M. La 18 aprilie/1 mai 1917 s-au adunat la Odessa 
peste 10.000 de basarabeni, de la ofiţeri şi soldaţi până la preoţi şi studenţi2. 

În Basarabia, au fost organizate mai multe şedinţe ale Congresului Învăţătorilor în 
urma cărora au fost rezolvate probleme precum deschiderea de şcoli moldoveneşti, 
introducerea alfabetului latin atât în cărţile didactice cât şi în scris, alocarea banilor pentru 
cursurile de instruire a învăţătorilor şi pentru deschiderea catedrelor moldoveneşti la 
universităţile din Odessa și Kiev3. Ofensiva culturală a elitelor naţionale româneşti a 
determinat o profundă schimbare a contextului politic şi cultural în Basarabia, şcoala şi 
învăţătorii devenind susţinătorii şi agenţii principali ai acestei transformări. 

În vara - toamna anului 1917 în provincia Basarabiei mişcarea pentru emanciparea 
naţională era tot mai amplă fiind organizate numeroase manifestări ale populaţiei. De aceea, 
la 20 noiembrie 1917 şi-a deschis lucrările Congresul militarilor moldoveni din întreaga 
Rusie, care trebuiau să rezolve un şir de probleme legate de doleanţele naţionale ale 
                                                 
1 Ştefan Ciobanu, Basarabia, Chişinău, Universitas, 1993, p. 145. 
2 Ştefan Purici, Istoria Basarabiei - Note de curs, Bucureşti, Semne, 2011, p. 154. 
3 Ibidem, p.155. 
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românilor din Basarabia. În cadrul congresului au fost adoptate hotărâri cu privire la 
organizarea Basarabiei fiind proclamată ,,autonomia teritorial - politică a Basarabiei” în 
cadrul Republicii Federative Ruse şi s-a hotărât formarea organului ei politic ,,Sfatul Ţării” în 
componenţa a 120 de deputaţi (86 moldoveni şi 34 din minorităţile naţionale)4. Deschiderea 
acestui organ a avut loc la 21 noiembrie 1917 în incinta liceului nr. 3 de băieţi Al. Donici, 
preşedinte fiind ales tânărul deputat Ion Inculeţ5. 

În perioada dintre 21 noiembrie 1917 şi 27 martie 1918 Sfatul Ţării a adoptat trei 
Declaraţii de stat importante, care au prefigurat sorta Basarabiei acum un secol: 1. Declaraţia 
de proclamare a Republicii Democratice Moldoveneşti6 (2 decembrie 1917); 2. Declaraţia de 
proclamare a independenţei R.D.M. (24 ianuarie 1918); 3. Declaraţia de Unire a Basarabiei 
cu România (27 martie 1918). Fiecare dintre aceste documente istorice s-au făcut în perioade 
diferite ale luptei şi eforturilor basarabenilor de a oferi provinciei o identitate şi un viitor în 
condiţiile dificile ale Marelui Război, ale revoluţiei ruse şi ale diferitor grupări rivale din 
interiorul Basarabiei. 

Din cauza căderii Imperiului Ţarist şi a incertitudinilor politice şi sociale care existau 
la Petrograd, Sfatul Ţării a declarat Basarabia entitate autonomă în componenţa Republicii 
Federative Ruseşti sub numele de Republica Democratică Moldovenească. La 7/20 
decembrie 1917 Sfatul Ţării avea să numească un Consiliu al Directorilor Generali (guvernul) 
condus de Pantelimon Erhan. Misiunea acestui Consiliu era deosebit de grea, căci ca şi în 
întreaga Rusie, Basarabia se confrunta cu tulburări violente, cu anarhie. Soldaţii părăseau 
unităţile, se grupau în cete, alungau ofiţerii, tulburau localităţile şi drumurile. Armata română 
era responsabilă de apărarea frontului din Moldova şi Bucovina, fiind ocupată cu dezarmarea 
armatei ruseşti. Dezertorii ruşi prădau, distrugeau, ameninţau, ucideau. Victime ale acestor 
agresiuni au fost doi fruntaşi ai luptei naţionale basarabene: avocatul Simion Murafa şi 
inginerul Hodorogea. Asasinarea lor a zdruncinat poporul român7.  

Noua republică tindea să aibă o viaţă de stat reală. Avea un nume care amintea de cel 
al vechii Moldove, avea parlament, guvern, o structură militară, simboluri, pretindea 
controlul asupra unui teritoriu şi încerca să stabilească relaţii internaţionale într-un context 
neprielnic. Însă multe dintre cele enumerate arătau frumos doar pe hârtie8. Acesta a fost 
contextul general al intervenţiei armatei române în Basarabia în ianuarie 1918. 

Republica Democratică Moldovenească era complet expusă, prinsă între Rusia 
Sovietică, Ucraina și România, fiecare dintre acestea urmărindu-și propriile interese în 
Basarabia. Situația internă nu se prezenta mai bine. Vechea administrație rusă practic se 
dezintegrase, sistemul de proprietate era reconsiderat mai ales în mediul rural. Pe teritoriul 
noii republici se aflau numeroși soldați ruși bolșevizați, unii dintre ei în retragere din 
Moldova de la vest de Prut. Structurile bolșevice din zonă își extindeau influența, asigurarea 
ordinii publice era un deziderat, forțele militare moldovenești erau reduse numeric, slab 
încadrate, dotate și conduse, la rândul lor fiind influențate de diferitele curente politice și 
sociale din societatea basarabeană9. 

În timp ce în ședințele Sfatului Țării zilnic erau semnalate dezordini și prădăciuni, ce 
se produceau în diferite părți ale Basarabiei, bolşevicii au reuşit să preia funcţiile de 
conducere în majoritatea sovietelor locale. Astfel, Chişinăul se afla într-o situaţie critică în 
urma unei ciocniri între armata bolşevică şi câteva detaşamente din regimentul de voluntari 
ardeleni şi bucovineni, legiuni formate la Kiev cu ajutorul guvernului român, aceştia din 

                                                 
4 Ştefan Purici, op. cit., p.157. 
5 Ştefan Ciobanu, op. cit., p. 145. 
6 În unele surse este utilizat termenul ,,Populară”- Ştefan Purici sau ,,Federativă”- Ştefan Ciobanu. 
7 Ion Nistor, Istoria Basarabiei, Bucureşti, Humanitas, 1991, p. 283. 
8 Alexandru Boldur, Istoria Basarabiei, Bucureşti, 1992, p. 504. 
9 Igor Ojog, Istoria românilor, Chişinău, Cartdidact, 1997, p. 162. 
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urmă au fost luaţi prizonieri de către unităţile militare ruse10. Pe data de 5 ianuarie 1918 
bolşevicii devin stăpâni pe situaţie şi preiau controlul asupra Chişinăului. Aceştia îndrăznesc 
să provoace deschis guvernul basarabean cerând ca directorii să fie traşi la răspundere. Astfel, 
deputaţii din Sfatul Ţării şi membrii Consiliului Directorilor Generali sunt obligaţi să fugă, 
unii fiind arestaţi sau chiar condamnaţi la moarte11. În seara aceleiaşi zile, Blocul 
Moldovenesc, a ţinut câteva întruniri secrete în care s-a decis trimiterea unei delegaţii la Iaşi 
pentru a cere intervenţia armatei româneşti în Basarabia pentru restabilirea ordinii şi apărarea 
vieţii cetăţenilor.  

Reprezentanții Secției de Front şi ai Sovietului de Deputați ai Soldaților şi 
Muncitorilor din Chişinău i-au obligat pe Ion Inculeţ, preşedintele Sfatului Ţării şi pe 
Pantelimon Erhan şeful executivului, să semneze o telegramă prin care protestează împotriva 
intervenţiei armatei române pe teritoriul Basarabiei, adresată guvernului român şi ambasadei 
franceze de la Iaşi. Telegrafistele devotate Blocului Moldovenesc au împiedicat trimiterea 
telegramei la destinaţie12. În ciuda foametei şi a frigului care ameninţau viaţa tuturor, 
guvernul I. I. C. Brătianu n-a ezitat să ofere ajutor forţelor unioniste din Basarabia. Guvernul 
român decide să trimită peste Prut două divizii de infanterie şi două de cavalerie. În 
manifestul semnat de generalul Prezan, şeful Marelui Cartier General, se prevedea că armata 
română a fost chemată ca să restabilească ordinea tulburată de elemente bolşevice care 
împingeau ţara spre război civil. 

În zorii zilei de 10/23 ianuarie 1918, Divizia 11 infanterie condusă de generalul 
Broşteanu, a trecut Prutul pe la Ungheni îndreptându-se prin Călăraşi spre Chişinău 
Tighina/Bender. Unităţile au pornit din gara Socola, lângă Iaşi, unele deplasându-se pe jos iar 
altele cu trenul. La 12/25 ianuarie 1918, în gara Călăraşi, la cartierul diviziei s‐a prezentat o 
delegație din partea Sfatului Țării şi a Sovietelor13. Oficialii moldoveni au întrebat în timpul 
întrevederii care erau motivele intrării trupelor române în Basarabia. Broșteanu a dat asigurări 
că trupele sale nu veniseră să se amestece în chestiunile politice ale țării, ci să restabilească 
ordinea și liniștea, să protejeze depozitele pentru armată și căile de comunicații, precum și să-
i alunge pe bolșevici. În același timp, generalul i-a prevenit pe basarabeni asupra 
eventualității unei rezistențe armate – trimiterea era la unitățile ruse, dar putea fi interpretată 
ca vizându-le și pe cele moldovene – la intrarea trupelor sale în Chișinău. Broșteanu a dat un 
ultimatum de 24 de ore Sfatului Țării pentru a primi un răspuns în acest sens. Imediat după 
aceea, Inculeț a adresat un apel către populația Republicii Democratice Moldovenești, 
îndemnând-o la atitudine pașnică, amintind că trupele române veneau cu garanția puterilor 
Antantei. La 13 ianuarie 1918, o delegație basarabeană, avându-l în frunte pe Pantelimon 
Erhan, s-a întâlnit cu generalul Broșteanu la Strășeni, transmițând că Republica era de acord 
cu intrarea trupelor în Chișinău14. 

În seara zilei de 13/27 ianuarie 1918, generalul Broşteanu şi statul major al diviziei şi-
au făcut intrarea în Chişinău, fără să întâmpine rezistenţă din partea unităţilor bolşevice care 
s-au retras la Tighina, pe Nistru, încă de pe 11 ianuarie. Totuşi, anumite grupări bolşevice au 
opus o rezistență îndârjită la Bender, Bălți, Cetatea Albă ş. a. 

La 8/21 ianuarie 1918, divizia 1 Cavalerie trecuse Prutul pe la Ţuţora, şi se îndreptase 
spre nordul Basarabiei, pe direcţia Bălţi-Soroca iar Divizia 2 Cavalerie a trecut în Basarabia 
pe la Leova, în direcția Tighina/Bender. La 11/23 ianuarie 1918, Divizia 13 infanterie avea să 
traverseze râul mai la sud, spre Cahul, pacificând regiunea grav tulburată de elemente haotice 

                                                 
10 Ion Nistor, op. cit., p. 283. 
11 Alexandru Boldur, op. cit., p. 504. 
12 Ion Giurcă, Răspunzând chemării Sfatului Ţării de la Chişinău, MI, nr.1 (610), ianuarie, 2018, pp.10-14. 
13 Ştefan Purici, op. cit., p. 166. 
14 Igor Ojog, op. cit., p. 173. 
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pe care armata rusă de pe Dunăre nu le mai putea ţine sub control, înaintând de-a lungul 
Dunării- brațul Chilia, ținta fiind Cetatea Albă15. 

Consecinţele intrării armatei române în Basarabia au fost deosebit de importante. Ca 
peste tot, și între oamenii politici de la Chișinău existau diferențe de opinie și dispute, atât în 
privința politicii interne, cât și în chestiunile externe. Acestea s-au văzut inclusiv în timpul 
evenimentelor provocate de intrarea trupelor române în Basarabia. În vreme ce unii, în 
special cei din Blocul Moldovenesc, înclinau spre un stat independent și intrarea într-o relație 
strânsă cu România, alții, mai ales cei din Fracțiunea Țărănească, se pronunțau pentru 
menținerea unei legături cu Republica Federativă Rusă. Câțiva deputați din Sfatul Țării au 
protestat în timpul ședinței din noaptea de 13/14 ianuarie 1918 față de intrarea românilor în 
Basarabia. Dispute au apărut și în interiorul Consiliului Directorilor Generali16. 

După intrarea în Chișinău, la 13/26 ianuarie, trupe din Divizia 11 infanterie s-au 
îndreptat spre Tighina/Bender. La 16/29 ianuarie 1918, unitățile române erau în fața orașului. 
Tighina pentru români, Bender pentru ruși – era important prin poziția sa, ca nod de 
comunicații, cu un pod peste Nistru, existau acolo depozite de armament și muniții, un parc 
de locomotive și vagoane etc. După ce au primit întăriri și în urma unor ciocniri cu trupele 
ruse bolșevizate, dar mai ales după un intens bombardament de artilerie, românii au ocupat 
orașul la 20 ianuarie/2 februarie 1918. 

Cea mai importantă luptă între români și ruși s-a dat între 27 ianuarie-3 februarie/9-16 
februarie 1918 la Vâlcov, aproape de vărsarea în mare a brațului Chilia, unde se concentrase 
o puternică forță a marinei ruse. După ciocniri pe uscat și pe canalele deltei secundare a 
brațului Chilia, dar mai ales după interceptarea de către români a comunicațiilor terestre spre 
Cetatea Albă, rușii s-au retras, îmbarcați pe vase, spre Odessa și Sevastopol. Vâlcovul a fost 
preluat de români la 3/16 februarie 1918. După câteva săptămâni, mai precis la 23 februarie/8 
martie 1918, trupele române au intrat în Cetatea Albă, de această dată fără luptă17. 
,,Dezarmarea trupelor sovietice aflate în Basarabia a tras o replică dură din partea 
guvernului sovietic. La 13/26 ianuarie guvernul sovietic a decis ruperea relaţiilor 
diplomatice cu România şi confiscarea tezaurului”18. 

În luptele din Basarabia, ambele părți au înregistrat pierderi: morți, răniți, 
prizonieri/dispăruți. Cifrele oficiale disponibile sunt contradictorii. Potrivit unei situații 
centralizate din aprilie 1918, trupele române ar fi înregistrat în confruntările din regiune 25 de 
morți, 312 răniți și 151 de dispăruți. Din alte documente militare reiese că doar în luptele de 
la Bender ar fi murit 141 de militari români. Dincolo de statistici, operațiunile Armatei 
Române în Basarabia nu au fost nicidecum un simplu marș spre Nistru. Trupele s-au 
confruntat cu un adversar aflat în disoluție, dar nu lipsit de reacție, iar în plus cu o populație 
civilă diversificată din punct de vedere etnic și în parte ostilă19.  

Cert este faptul că armata română, în haosul împrejurărilor de la sfârșitul anului 1917 
- începutul anului 1918, a fost primită de masele populației locale cu multă simpatie, în mod 
calm și liniștit. Masa mare țărănească nu avea motive să fie ostilă venirii armatei române, 
fiind şi ea păgubaşă de pe urma numeroșilor dezertori și bandiți, care au invadat gospodăriile 
țăranilor după ce prădaseră și jefuiseră pe marii proprietari. „Marii proprietari și orășenii, 
moldovenii gospodari, erau încântați de această întâmplare fericită, care promitea să le 
salveze viața și averea. Mulți regretă și astăzi că această intrare s-ar fi făcut prea târziu 

                                                 
15 Ion Nistor, op.cit., p. 284. 
16 Ibidem, p. 286. 
17 Marin C. Stănescu, Armata română şi unirea Basarabiei şi Bucovinei cu România. 1917-1918, Constanţa, 
Editura Ex Ponto, 1999, p. 204. 
18 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, 2010, p. 
283. 
19 Marin C. Stănescu, op. cit., p. 96. 
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pentru salvarea completă a intereselor lor”20. Însă unii pioni bolşevici ai Rusiei publică un 
îndemn adresat basarabenilor de către Sediul Revoluţionar de Apărare a Basarabiei pentru 
rezistenţa împotriva armatei române, cu scopul de a ameliora starea de entuziasm a populaţiei 
basarabene.  

Se cuvine a menţiona un fapt revelator pentru destinul românesc: la lupta eroică a 
basarabenilor se adăuga activitatea zeloasă şi entuziastă a tuturor misionarilor culturii române 
de pretutindeni, din Regat, din Transilvania şi Bucovina. Locul şi rolul armatei române în 
realizarea unirii Basarabiei cu România a fost evocată de unii dintre artizanii acesteia, Ion 
Inculeţ care în vara anului 1918 scria în jurnal: ,,Pentru noi moldovenii, pentru mişcarea 
noastră naţională, intrarea armatei române în Chişinău a fost un eveniment de primă 
importanţă, decisiv. Elementele româneşti au câştigat mai mult curaj şi mai multe speranţe 
pentru viitor”21. 

În urma atâtor evenimente soluţia salvatoare pentru românimea dintre Prut şi Nistru 
nu putea fi decât unirea cu România. Singurul scut al ordinii din această regiune era armata 
română care avea rolul de a menţine şi asigura libera şi paşnica dezvoltare a poporului şi a 
ţării. Sfatul Ţării îşi putu relua activitatea sub scutul şi ocrotirea armatei române. Parlamentul 
basarabean se întâlni la 24 ianuarie în şedinţa solemnă spre a vota independenţa Republicii 
Moldoveneşti. Preşedinte al republicii a fost ales tot Ion Inculeţ, secretar al Sfatului Ţării a 
fost ales poetul Ion Buzdugan, iar şef al guvernului doctor Daniel Ciugureanu. Proclamarea 
independenţei Republicii Democratice Moldoveneşti a fost posibilă prin voinţa oamenilor 
politici basarabeni racordaţi la realităţile vremii, având asigurată libertatea de securitate şi 
acţiune datorită prezenţei armatei române, majoritatea deputaţilor au luat decizia de a se 
renunţa la ideea unei republici autonome în cadrul Rusiei22. 

Pentru recunoaşterea independenţei Republicii Moldoveneşti de către Puterile 
Centrale, la 20 martie/3 aprilie, liderii basarabeni, Ion Inculeț, D. Ciugureanu şi P. Halippa au 
sosit la Iaşi, unde au fost informaţi de imposibilitatea obţinerii accesului la discuţii. Astfel, la 
21 martie/4 aprilie are loc o întrunire între reprezentanţii basarabeni şi Alex. Marghiloman, în 
cadrul căreia s-au discutat posibilităţile de unire a Basarabiei cu România. Inculeț a propus 
„Unirea cu autonomie deplină”, iar Ciugureanu şi Halippa „Unirea necondiționată”23. 

În şedinţa din 27 martie 1918 Sfatul Ţării a adoptat istorica Declaraţie de Unire a 
Basarabiei cu România în prezenţa primului ministru al României, Alexandru Marghiloman. 
Cu 86 de voturi pentru, 3 împotrivă şi 36 de abţineri deputaţii basarabeni au votat pentru 
unire. După unire în Basarabia s-a restabilit autoritatea statului român în toate domeniile iar 
dominaţia rusă a fost înlăturată24. 

Percepţiile actuale privitoare la intervenția armatei române în Basarabia țin de 
anumite interese geopolitice. În mitologia sovietică legată de venirea armatelor române, 
pedalată uneori și de după independență există mai multe acuze aduse statului român și 
puterilor aliate. În special se evocă fapte de genul că în timpul operațiunii au existat abuzuri 
și execuții25, intrarea n-a fost dorită de puterea de la Chișinău, existând chiar cererea de 
retragere a acestor trupe din Basarabia26, trupele moldovenești au opus rezistență armatelor 
române, fiind atestate mai multe momente ale ciocnirilor dintre cele două părți, populația 

                                                 
20 Petru Cazacu, Moldova Dintre Prut și Nistru, Iaşi, Alfa, 2005, p. 264. 
21 Ion Giurcă, loc cit., pp. 16-20. 
22 Ibidem, pp.55-59. 
23 Ştefan Purici, op. cit., p. 171. 
24 Marin C. Stănescu, op. cit., p. 98. 
25http://vladpasca.com/istorie-pe-sleau/violenta-armatei-romane-in-campania-din-basarabia-ianuarie-martie-
1918/#_ftn15. 
26 S. R. Brysiakin, Triumful adevărului istoric, Chişinău, Cartea Moldovenească, 1970, p. 221. 

http://vladpasca.com/istorie-pe-sleau/violenta-armatei-romane-in-campania-din-basarabia-ianuarie-martie-1918/#_ftn15
http://vladpasca.com/istorie-pe-sleau/violenta-armatei-romane-in-campania-din-basarabia-ianuarie-martie-1918/#_ftn15
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locală a primit cu ostilitate armatele române27, intrarea trupelor a fost promisă drept 
provizorie atât de români, cât și de aliați, dar a condus la suprimarea Republicii Democratice 
Moldovenești și la anexarea Basarabiei de către România. 

Multe dintre aceste acuze încă mai persistă în memoria istorică a unor segmente 
sociale din Republica Moldova, în special a celor cu vederi antiromânești. Ce trebuie să 
înțelegem în primul rând este faptul că nu atitudinile naționale sau străine din Basarabia au 
favorizat intrarea trupelor române în ianuarie 1918, ci dezagregarea Imperiului Rus, anarhia 
locală și necesitatea absolută a aliaților occidentali de a menține frontul româno-rus, de a-i 
asigura spatele, aprovizionarea, comunicațiile, retragerea, au fost cele care l-au determinat pe 
generalul Șcerbacev, din cauza lipsei de organizare a armatei ruse, să ceară României 
trimiterea armatei în Basarabia. 

Odată cu intrarea armatelor române, la 13 ianuarie 1918, guvernul român a emis o 
proclamație, semnată de generalul Prezan, comandantul armatei române. Proclamația stipula 
că „în aceste clipe de grea cumpănă și de nestatornicie, Sfatul Țării moldovenești și-a adus 
aminte de noi și ne-a cerut prin Comandamentul militar rus să trecem Prutul: 1. Ca să aducem 
rânduială și liniște în satele și târgurile voastre, punând la adăpost viața și avutul întregului 
popor împotriva răufăcătorilor și 2. Ca să chezășuim transportul celor trebuincioase pentru 
traiul armatelor ruse și române, care fac pază la hotarele noastre, apărând prin aceasta și 
hotarele voastre”. O altă proclamație avea să fie emisă de generalul Ernest Broșteanu, 
comandantul Diviziei 11 infanterie. Acesta insista pe prezența trupelor sale în Basarabia cu 
scopul de a păzi depozitele românești, care altfel erau în pericol de a fi prădate28. 

 Declarația de Independență a Republicii Democratice Moldovenești completa la 
rândul său că „toate zvonurile precum că românii au venit să ne cuprindă țara și să ne 
stăpânească, nu se potrivesc cu adevărul și să împrăștie de dușmanii republicii noastre. Că 
oștile românești nu ne primejduiesc neatârnarea, slobozenia și drepturile câștigate prin 
revoluție – chezășie ne sunt Franța, Anglia și America, cu mărturiile lor și declarațiile 
împuterniciților României”. 

Poporul român nu a fost unul care să caute să acapareze teritorii, să profite după urma 
altor naţiuni sau să subjuge economic vreun stat29. Există în sistemul de învăţământ din 
Republica Moldova un manual de dezinformare, Manualul de Istorie pentru clasa a XII-a 
scris de Sergiu Nazaria, Alexandru Roman, Mihai Sprînceana, Sergiu Albu-Machedon, Anton 
Dumbravă, Ludmila Barbuş, publicat la Editura Cartea Moldovei, Chişinău, 2006 care îi 
învaţă pe elevi istoria aşa cum îşi doreau cei care erau la conducere în acea perioadă. Acest 
manual care încă face rău atât cetăţenilor moldoveni cât şi celor români prezintă pe larg, chiar 
detaliate evenimentele secolului al XX-lea în care atitudinea pro-rusă este evidentă după 
principiul: ,,lumina vine de la răsărit”. Românii sunt prezentaţi ca naţiune cotropitoare, care 
prin forţa armelor au ocupat Basarabia profitând de ,,clipele grele prin care trecea săraca 
Rusie”. De exemplu la pagina 79, în manual este prezentat un citat al unui deputat 
basarabean, în care acesta afirmă că, după 1918, în Basarabia a fost instaurat ,,un regim atât 
de dur, cum nici într-un colţ al Africii nu găseşti”. Despre Actul Unirii din 1918, în manualul 
de clasa a XII-a se afirmă că Romania a ocupat Basarabia și a omorât mii de basarabeni. 

Atât în literatura rusă cât şi în cea sovietico-moldovenească, se găsesc mai multe 
lucrări de specialitate în care se prezintă evenimentele din Basarabia anilor 1917-1918. Iată o 
serie de traduceri din limba rusă sau chirilică ale unor fragmente referitoare la intervenţia 
armatei române în Chişinău: ,,Cu 100 de ani în urmă, în timpul unor zile reci de iarnă, pe 
teritoriul dintre Prut şi Nistru, numit Basarabia, aveau loc evenimente care au dus spre un 
                                                 
27 A. M. Lazarev, Maldavskaia sovetskaia gosudarstvenosti I bessarabskii vopros, Chişinău, Cartea 
Moldovenească, 1974, p. 102. 
28 Ştefan Purici, op. cit., p.167. 
29 Ion Nistor, op. cit., p. 287. 
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sfârşit tragic pentru poporul moldovenesc. Aceste evenimente au fost puse la cale fără ştirea 
cetăţenilor basarabeni, care au luptat cu bărbăţie împotriva ocupanţilor români”30. 

„Atât locuitorii vorbitori de limbă rusă de pe teritoriul Basarabiei, cât şi majoritatea 
celorlalţi care vorbesc limba moldovenească, îşi amintesc de vremurile grele provocate de 
ocupaţia românilor dintre 1918-1940; 1941-1944, manifestă o părere negativă asupra ideii 
de a fi din nou sub stăpânirea Bucureştiului. Aceştia cunosc foarte bine că poporul român 
mereu i-au considerat ,,fraţii inferiori din provincie”, obligaţi mereu să joace al doilea sau 
al treilea rol în guvernul român. Văzând că ideea unei noi uniri este aproape imposibilă, 
guvernul român şi unioniştii români din Basarabia recurg la propagandă pentru a şterge din 
memoria poporului moldovenesc adevărul din timpul ocupaţiei Basarabiei şi de a influenţa 
generaţia tânără prin intermediul unor mituri cum că România a fost mereu ,,o patrie mamă 
protectoare”. Aceştia încearcă să demonstreze că în timpul venirii lor în Basarabia a fost 
mai bine decât în timpul ,,ocupaţiei sovietice” prin care se subînţelege intrarea Moldovei în 
Imperiul Rus”31. 

„Pe 30 dec. 1917, regele României Ferdinand I, decide să ocupe Basarabia. La 
începutul lunii ianuarie 1918, profitând de haosul revoluţiei, armata română ocupă teritoriul 
Republicii Democratice Moldoveneşti. Pe 6 ianuarie 1918, Inculeţ şi Erhan trimit o 
telegramă adresată guvernului român ,,Protestăm împotriva armatei române pe teritoriul 
RDM”32. 

„Pe 8 ianuarie 1918, Pântea, ministrul de război al R.D.M. a dat ordin armatei 
moldoveneşti să lupte împotriva duşmanului. Armata moldovenească care avea între 7000-
8000 de soldaţi a încercat să reziste la aproximativ 160000 de soldaţi români. Cu toate 
acestea, la 14 ianuarie 1918 armata română ocupă Chişinăul”33. 

„Pe 15 ianuarie generalul român E. Broşteanu declară o stare de asediu: mai întâi 
armatei, după care poliţiei li s-au oferit un drept nelimitat de a ucide după propria dorinţă. 
Una din cauzele intrării armatei române pe teritoriul Basarabiei a fost aspiraţia de a reveni 
la starea dinainte de război cu ajutorul pâinii basarabene şi a confiscării întregilor 
provizii”34. 

„Pe 27 martie 1918, deputaţii din Sfatul Ţării rezolvă problema unirii. Locul adunării 
a fost înconjurat de soldaţi şi jandarmi români iar pe cer zburau avioane aparţinând armatei 
române. Votarea unirii a fost deschisă, soarta R.D.M. a fost hotărâtă din timp”35. 

,,Trebuie privit obiectiv că pe parcursul celor 24 de ani de independenţă, liberalii 
moldoveni şi unioniştii au reuşit să educe un mare număr de oameni care cred cu dârzenie 
faptul că Republica Moldova aparţine pământului românesc. Pentru atingerea scopurilor, 
aceştia au folosit un mare număr de modalităţi de manipulare a societăţii printre care: 
falsificarea adevărului istoric prin intermediul manualelor de istorie, propagandă pro-
română, existenţa unor posturi TV româneşti şi slăvirea unor anumiţi pseudo-eroi de peste 
Prut”36. 

În concluzie, intrarea armatei române, alcătuită în marea ei parte din țărani, în masa 
țărănimii moldovenești, care constituia majoritatea populației Basarabiei, a generat o 
schimbare identitară profundă a provinciei. În primul rând, contactul a avut impact asupra 
contextului lingvistic și de comunicare, introducând în dicționarul basarabean al limbii 
                                                 
30 Membrii Academiilor şi Universităţilor din Centrul Federaţiei Ruse din Moscov, Maldavane, Moscova, 
Nauka, 2010, p. 406. 
31 Ibidem, p. 407. 
32 H. Racovski, Rumynia i Bessarabia. K semiletju aneksii Basarabii, Moscova, Litizdat, 1925, p. 262. 
33 J. Maiskii, Vneşneaya politica S.S.S.R.(1917-1922), Moscova, Krasnaja novi, 1923, p. 86. 
34 J. M. Kopanski, Diplomaţia Sovietică în lupta pentru soluţionarea echitabilă a problemei basarabene (1918-
1940), Chişinău, Cartea Moldovenească, 1985, p. 154. 
35 J. Maiskii, op. cit., p. 106. 
36 Din discursul doctorului în istorie, Victor Stepanuc, publicat în jurnalul ,,Sputnik”, 25 martie 2016. 
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române, de obicei rudimentar, o cantitate mare de cuvinte noi, cântece, versuri, proverbe și 
zicători. Așa cum descinderea soldaților basarabeni din armata rusă pe Frontul Românesc a 
schimbat profund cultura lor istorică și politică, la fel și venirea ostașilor români din diferite 
părți ale României în Basarabia a determinat o mai bună cunoaștere a românilor de pe ambele 
maluri ale Prutului. Legăturile și înțelegerile s-au stabilit rapid, ele fiind ajutate de limba, 
obiceiurile și tradițiile comune. Elementele mai culte din armată au început propaganda 
românească prin convorbiri, conferințe și prezentări. Acțiunea de românizare a armatei a fost 
ajutată în mod special și întreținută de grupuri de profesori și învățători mobilizați, care 
cutreierau satele din Basarabia37. 

În așa mod, revenirea la identitatea română, începută după revoluția din 1917, prin 
crearea Sfatului Țării și a Republicii Democratice Moldovenești, capătă prin venirea armatei 
române un avânt și mai puternic. La Chișinău și în alte orașe se constituiau societăți culturale, 
se învăța intens limba română, artiștii de la Iași veneau la Chișinău pentru prezentări teatrale 
și concerte, se făceau cursuri, conferințe, se deschideau școli românești. Prezența armatelor 
române a încurajat elementele naționale din politica locală să-și manifeste, din ce în ce mai 
puternic și mai deschis, drepturile lor la viața națională. Într-un mod instinctiv, prin 
dizolvarea autorităților locale și până la restabilirea parțială a acestora, armata română, 
asediată din toate părțile ca singura forță militară și politică reală, a trebuit să susțină pe 
moldoveni, marea majoritate a populației și singurul element cu care se putea înțelege38. 

Armata română a cucerit sufletul şi a influenţat conştiinţa basarabenilor, le-a reaprins 
dorul de libertate şi de unire românească. Românii care intraseră în flacăra războiului pentru 
împlinirea idealului unirii, constatau că istoria le oferea posibilitatea de a face pasul spre 
răsărit, peste Prut, în direcţia în care se aşteptau cel mai puţin, în acele vremuri grele. Din 
furtuna de foc a războiului şi a revoluţiei, începeau să apară zorii speranţelor. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Igor Ojog, op. cit., p. 198. 
38 Ion Nistor, op. cit., p. 287. 
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Summary 

 
 
The presence of the Romanian armies encouraged the national units from the local 

political parties to evince their rights to the national life, more and more powerfully and in a 
straightforward way. Instinctively, through the dissolution of local authorities and until their 
partly reinstatement, the Romanian army was besieged from all the directions as being 
considered the only military and real political force and it had to sustain the Moldavians, the 
great majority of the people and the only member they could understand. 

The Romanian army conquered the soul and influenced the conscience on the 
Bassarabian people, it relit their seek for freedom and for the Romanian unity. The 
Romanians who entered the flames of the war for the accomplishment of the ideal of the 
unity, ascertained that the history had offered them the possibility to step to the East, crossing 
the Prut river, into the direction they inferred least, in those hard times. From the bloody 
storm of the war and the revolution, new beams of hope begun to arise. 
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RECUNOAȘTEREA INTERNAȚIONALĂ A UNIRII 
BASARABIEI CU ROMÂNIA 

 
 

 
Conștiința națională s-a dezvoltat cu precădere în secolul al XIX-lea, când s-a reușit 

formarea unui stat românesc, guvernat de instituții moderne, în bazele unei Constituții cu 
caracter liberal, care a încurajat evoluția statului către independență și către o formă de 
organizare, care făcea din România, unul din cele mai stabile state din regiune. Monarhia 
românească a dat echilibrul țării atât în interior, cât și în exterior, însă pe lângă misiunea de a 
consolida statul, avea și rolul de a întregi granițele sale, cu provinciile care ne-au fost 
înstrăinate, de către Imperiile vecine. Declanșarea Primului Război Mondial în anul 1914, 
avea să determine modificarea granițelor vechiului continent, pentru că el opunea încercarea 
disperată a Imperiilor de a supraviețui, cu lupta seculară a popoarelor dominate, în vederea 
eliberării și realizării idealului național. În lupta dintre vechi și nou, câștigătoare va fi, ideea 
națională. Pe această victorie au mizat și factorii politici români, care au înțeles șansa care o 
oferea conflictul pentru a ne putea realiza idealul național, prin întregirea cu Bucovina și 
Transilvania. Nimeni nu a luat în calcul revenirea Basarabiei la România, de vreme ce din 
rândul Antantei, făcea parte și Imperiul Țarist, proprietarul acestei regiuni istorice, din 1812. 
Evoluția conflictului avea să schimbe ordinea lucrurilor și în această privință, iar românilor 
basarabeni să li se acorde dreptul la autodeterminare, de care au beneficiat toate popoarele, 
care au aparținut până atunci, imperiilor din trecut. 

După ce timp de doi ani, soldații români au luptat alături de cei ruși, pe Frontul de 
Est, în urma revoluției bolșevice din Rusia, s-a luat decizia politică a retragerii acestui stat, 
din conflict, lăsând armata română descoperită și vulnerabilă în încercarea de a menține 
frontul, în fața inamicului. În noua situație militară creată de armistițiul semnat de generalul 
Scerbacew, de la sfârșitul anului 1917, armata română s-a simțit trădată de aliați, după ce 
reușise să-și demonstreze bravura pe câmpul de luptă de la Mărăști, Mărășești și Oituz1. 

În Basarabia, lupta pentru desprinderea de fostul Imperiu Țarist, începe în luna aprilie 
1917, când se organizează mai multe Congrese, ale principalelor categorii socio-profesionale, 
în capitalele de județ și la Chișinău, care au ca punct comun dorința de desprindere față de 
Rusia și proclamarea autonomiei provinciei2. 

Față de aceste dorințe exprimate în cadrul acestor congrese, intelectualitatea politică 
basarabeană și-a asumat rolul de coordonator al acțiunilor autonomiste, renunțând la orice 
divergențe din trecut și în consens aleg să se implice în organizarea viitorului provinciei, 
punând bazele Partidului Național Moldovenesc, în aprilie 1917 și popularizarea acțiunilor 
publice prin intermediul jurnalului Cuvânt Moldovenesc3. 

În paralel cu mișcarea autonomistă basarabeană, are loc și procesul de formare a 
Ucrainei, care în mod nejustificat, revendică pretenții asupra Basarabiei, determinând reacții 
publice de la Chișinău. O primă reacție are loc la 20 octombrie 1917, când la Chișinău are loc 
o consfătuire a delegațiilor politice, profesionale și administrative basarabene, unde se 
protestează vehement față de intențiile anexioniste ucrainene. Cea mai importantă întâlnire a 
fost Congresul ostașilor din 23-27 octombrie, tot la Chișinău, în cadrul căruia s-a proclamat 

                                                 
1 Ioan Lupaș, Istoria Unirii Românilor, Editura Scripta, București, 1993, p. 264. 
2 Ion Nistor, Istoria Basarabiei, Editura Cartea Moldovenească, Chișinău, 1991, p. 275. 
3 Ibidem, p. 276. 
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autonomia Basarabiei și convocarea noului organism politic, Sfatul Țării, care devenea 
autoritatea legitimată să guverneze această provincie4. 

Sfatul Țării era compus din reprezentanții tuturor județelor, ale categoriilor social-
profesionale, respectând și criteriul etnic specific provinciei. Lucrările acestui organism 
politic încep la 21 noiembrie, când a fost ales ca președinte, deputatul basarabean, Ion 
Inculeț. Primul act politic al Sfatului Țării a fost realizat în ziua de 2 decembrie 1917, când a 
fost proclamată transformarea Basarabiei în Republica Democrată Moldovenească, iar Ion 
Inculeț, președinte al noii forme de stat5. 

De la începutul existenței sale, noua republică s-a confruntat cu o nouă amenințare, 
provocată de prezența trupelor ruse, aflate în retragere și care comiteau numeroase jafuri și 
asasinate, creând haos în Basarabia. Populația disperată face apel la noua conducere a 
Republicii, pentru a le proteja viața și avutul. Cum nu exista o forță militară proprie, Sfatul 
Țării, a trimis la 8 decembrie o telegramă la Iași, acolo aflându-se guvernul român și regele 
Ferdinand, după ce Bucureștiul a fost ocupat de armata germană, cerând de urgență sprijin 
militar6. Nici la Iași lucrurile nu erau liniștite, guvernul român se confrunta și el cu o situație 
critică, creată de aceiași problemă, retragerea Rusiei din conflict și de pericolul bolșevic. 
Soluția de compromis, a venit din partea Antantei, care a dispus trimiterea de trupe în 
Basarabia, din batalioanele de ardeleni, bănățeni și bucovineni, de lângă Kiev, a căror 
ciocnire militară cu forțele bolșevizate a fost foarte sângeroasă. Pentru că situația în 
Basarabia a devenit critică, a fost trimisă o delegație, la 5 ianuarie 1918, la autoritățile 
române de la Iași, pentru a obține ajutorul militar românesc. Răspunsul a venit pe 13 ianuarie, 
când premierul român I. I. C. Brătianu a dispus trimiterea de trupe române către Basarabia7. 
Intrarea trupelor române în Chișinău, a produs un val de simpatie pentru armata română și 
România. Răspunsul armatei române a venit la timp și Basarabia a fost salvată. 

Cu ajutorul armatei române a fost restabilită ordinea în provincie, iar autoritatea 
Sfatului Țării devenit din nou certitudine, aceasta putând să-și reia activitatea sub protecția 
armatei eliberatoare. Profitând de moment, la 24 ianuarie 1918, a fost proclamată 
independența Republicii Moldovenești8. Noul stat, acum independent nu avea însă un orizont 
liniștit, pentru că amenințarea a fost temporar îndepărtată, nu definitiv. Prezența armatei 
române i-a încredințat că singura soluție viabilă era unirea cu România, de vreme ce în 
întreaga Basarabie se redeștepta conștiința națională. 

Dând dreptate acestui argument, membrii Sfatului Țării, s-au întrunit la 27 martie/ 9 
aprilie 1918 la Chișinău în ședință solemnă, în care a fost adoptată o Declarație în care era 
exprimată dorința basarabenilor de a se uni cu frații din România9. În timpul ședinței a luat 
cuvântul și premierul român Alexandru Marghiloman, care a salutat decizia istorică luată de 
frații basarabeni și i-a încredințat că vor fi corect reprezentați în Parlamentul României. La 
finalul ședinței s-a trecut la votarea Declarației de unire, în favoarea ei fiind 86 de voturi, 3 
împotrivă și 36 de abțineri, citindu-se apoi în aplauze furtunoase, Actul de Unire cu România. 
S-a trimis o telegramă la Iași, regelui Ferdinand, care a răspuns felicitându-i pe frații din 
Basarabia pentru actul istoric votat la Chișinău10. 

Decizia istorică luată la Chișinău a deschis definitiv calea către întregirea României, 
de vreme ce s-a constatat decesul imperialismului în Europa. Mai întâi bucovineni vor vota la 
28 noiembrie 1918, revenirea la Patria Mamă și mai apoi transilvăneni, în cadrul Marii 

                                                 
4 Stelian Neagoe, Istoria Unirii Românilor, vol. II, Editura Diogene, București, 1993, p. 255. 
5 Ion Nistor, op. cit., p. 279. 
6 Stelian Neagoe, op. cit., p. 256. 
7 Ibidem, p. 256. 
8 Ion Nistor, op. cit., p. 281. 
9 C. Gh. Marinescu, Epopeea Marii Uniri, Editura Porto - Franco, Galați, 1993, p. 294. 
10 Stelian Neagoe, op. cit., pp. 266-267. 
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Adunări de la Alba Iulia, vor încheia procesul realizării Marii Uniri și a apariției României 
Mari în anul 1918. 

Actele de unire au fost favorizate de aplicarea noilor principii ale organizării lumii 
după război, autodeterminarea popoarelor aplicându-se în cel mai democratic mod la 
Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia, prin care s-a realizat România Mare. La fel de importantă a 
fost acțiunea armatei române, în toate cele trei provincii, atunci când voința națională a fost 
pusă în primejdie de vechea formă de conducere a acestor provincii. Pe timp de pace, cei mai 
importanți factori devin politicienii și diplomații, care au avut datoria de a obține 
recunoașterea internațională a acestor acte de unire, realizate cu mari sacrificii. 

Congresul de Pace de la finalul războiului, a fost stabilit să se țină la Paris, iar regula 
principală prevedea, invitarea tuturor statelor care s-au sacrificat din plin, dar limita 
participarea celor mici numai la discuții care făceau referire la interesele acestora. Această 
regulă a permis participarea României, dar nu i s-a recunoscut statutul de egal cu puterile 
Antantei. Statutul de țară cu interese limitate, plasa România într-o poziție neconfortabilă la 
Conferință11. 

România, stat cu interese limitate, va participa alături de Serbia, Belgia și Grecia, cu 
care va avea statut de stat aliat pe picior de egalitate12. Din delegația română, făceau parte 
primul ministru I. I. C. Brătianu, ca șef al delegației, Nicolae Mișu, Victor Antonescu, 
generalul Constantin Coandă, Alexandru Vaida - Voievod, Constantin Diamandi, cărora li se 
adaugă Ion Cantacuzino și Nicolae Titulescu13. 

În ședința din 1 februarie 1919, I. I. C. Brătianu a fost invitat pentru a expune poziția 
României la Congres. Cu această ocazie, premierul român a făcut pentru fiecare teritoriu în 
parte, Basarabia, Bucovina, Transilvania, Maramureșul și Banatul, expuneri detaliate. A cerut 
Conferinței recunoașterea noilor frontiere ale României, oferind celor prezenți memorii 
speciale cu argumente în favoarea recunoașterii noilor granițe14. 

Atitudinea foștilor aliați față de problema Basarabiei, a fost oscilantă, determinată de 
evenimentele de după actul de unire de la Chișinău. Francezii ne-au fost alături, mai ales la 
propriu, prin soldații francezi care au ajutat armata română din Basarabia, în fața trupelor 
ucrainene bolșevizate. Britanicii au recunoscut dreptul românilor asupra Basarabiei, așa cum 
reiese dintr-un document elaborat de Foreign Office, care recomanda acceptarea unirii 
realizate, deoarece această provincie a aparținut Moldovei, de la care a fost luată în 181215. 

Problema Basarabiei a fost ridicată pentru prima dată, la 8 februarie 1919, în comisia 
pentru drepturile românești, unde și-au exprimat opiniile delegații britanici, francezi și 
englezi. După mai multe discuții, comitetul a convenit să se pronunțe pentru recunoașterea 
provizorie a alipirii Basarabiei la România, fapt ce la 5 martie a fost acceptat și de 
reprezentantul Italiei și a fost dat publicității la 11 martie, sub formula pronunțării pentru 
Unirea Basarabiei cu România, pentru care s-a luat în considerație caracterul moldovenesc al 
regiunii, la care se adaugă argumente de ordin geografic, etnic, economic și istoric. Ulterior 
când recomandările comisiei au ajuns la cunoștința Consiliului miniștrilor de externe ale 
puterilor aliate de la Paris, la 8 mai, secretarul de stat american, Robert Lansing, a obiectat că 
nu se pot face modificări teritoriale Rusiei, fără acordul acestui stat16. 

                                                 
11 L. Boicu, V. Cristian, Gh. Platon, România în relațiile internaționale 1699-1939, Editura Junimea, Iași, 1993, 
p.446. 
12 V. Fl. Dobrinescu, România și Sistemul Tratatelor de Pace de la Paris 1919-1923, Editura Institutul 
European, Iași, 1993, p. 47. 
13 I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian, Românii în istoria universală, vol I, Universitatea Al. I. Cuza, Iași, 
1987, p. 597. 
14 V. Fl. Dobrinescu, op. cit., p. 51. 
15 Paul Cernovodeanu, Basarabia 1806-1920, Editura Albatros, București, 1993, p. 169. 
16 Ibidem, p. 171. 
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Discuțiile au fost reluate în timpul ședințelor din zilele de 1 și 2 iulie 1919, când s-a 
discutat despre frontierele estice ale României. S-a dat citire raportului întocmit de Comitetul 
pentru probleme teritoriale, care în baza principiului autodeterminării popoarelor, recunoștea 
desăvârșirea statală a României. A fost audiat premierul român, care a subliniat rolul actelor 
de unire din martie, noiembrie și decembrie, care exprimau voința românilor17. 

Din păcate atitudinea negativă a marilor puteri, de a respinge propunerile făcute de 
România și de a se implica în treburile interne ale statului român, în privința statutului 
minorităților, l-au determinat pe I. I. C. Brătianu să părăsească lucrările Conferinței. Noul 
guvern, prezidat de generalul Arthur Văitoianu, a refuzat să semneze tratatul cu Austria, 
răspunzând ultimatelor trimise de la Paris, că România este un stat suveran, cu dreptul de a-și 
stabili politica internă și externă, respingând proiectul de tratat care făcea referire la 
garantarea drepturilor minorităților. Cum ultimatumurile nu au încetat, în cele din urmă , la 
10 decembrie 1919, completat cu unele modificări, tratatul a fost semnat și de către România, 
el recunoscând unirea Bucovinei cu România18. 

Noul premier, Al. Vaida - Voievod a decis să meargă personal la Conferință, în 
încercarea de a convinge Marile Puteri de recunoașterea tuturor actelor de unire din 1918, 
conform intereselor naționale. Atmosfera pe care a găsit-o însă la Paris, era nefavorabilă 
României, ale cărei bune intenții erau puse la îndoială de Aliați. Amânarea luări unei decizii 
în privința Basarabiei ținea de motive complexe, dar mai ales de rezervele americanilor în 
această privință. Diplomația americană nu dorea să participe la stabilirea granițelor Rusiei și 
în plus, englezii și francezii acordau sprijin rușilor albi, care se luptau cu forțele bolșevice, 
ruși albi, care emiteau pretenții teritoriale asupra Basarabiei. Premierul, înarmat cu rezoluțiile 
deputaților din provinciile istorice, reunite cu țara, își începea turneul diplomatic dintre 16-27 
ianuarie 1920, întâlnindu-se cu George Clemenceau și Lloyd George19. La 20 ianuarie în fața 
Consiliului Suprem, premierul român a ridicat din nou problema recunoașterii granițelor 
estice ale României. Deși cei prezenți au recunoscut, dreptul României asupra noilor teritorii, 
în final, Consiliul Suprem, a hotărât, datorită situației internaționale amânarea unei decizii 
finale pentru o altă dată. 

Pentru a schimba atitudinea unor puteri față de România, premierul a decis să 
efectueze un tur diplomatic la Londra și Paris, pentru a purta negocieri, în care guvernul 
român s-a angajat să stabilească termenii retragerii armatei române din Ungaria, primind la 
schimb semnale pozitive din partea celor două puteri europene. 

În paralel premierul a deschis un canal de discuții cu noua putere bolșevică din Rusia, 
pentru rezolvarea problemelor de interes comun, acțiune ce s-a putut derula în bune condiții, 
pentru că România nu s-a implicat în războiul civil din Rusia. Astfel, printr-o telegramă 
comisarul Cicerin, șeful afacerilor străine sovietice, din 14 februarie 1920, adresată 
premierului român, arăta necesitatea reglementării unor raporturi pașnice, utile și profitabile 
pentru cele două state. Partea sovietică era de părere, că cele mai importante diferențe pot fi 
reglate prin negocieri directe, ceea ce s-a și întâmplat la Copenhaga prin întrevederile dintre 
D. N. Ciotori și M. M. Litvinov20. În timpul acestor negocieri s-au stabilit termenii convocării 
unei conferințe. Datorită acestui gest din partea României de a dezgheța relațiile cu sovieticii, 
Conferința Puterilor Aliate din 9 martie a înaintat guvernului român o notă prin care îi făcea 
cunoscut că după ce au luat în considerare, dorințele de unire ale basarabenilor, caracterul 
moldovenesc al acestei provincii, precum și argumentele economice și istorice, principalele 
puteri aliate se pronunță în favoarea reunirii Basarabiei cu România și că doresc să încheie un 
tratat în acest sens, după încheierea retragerii trupelor române din Ungaria. De asemenea în 
                                                 
17 V. Fl. Dobrinescu, op. cit., p. 70. 
18 I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, op. cit.,pp. 600-602. 
19 V. Fl. Dobrinescu, op. cit., p. 71. 
20 Ibidem, p. 72 
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notă se mai preciză convingerea puterilor aliate că interesele Basarabiei vor fi garantate de 
autoritățile de la București, de raporturi bune cu vecinii și de respectarea drepturilor 
minorităților din regiune21. Guvernul lui Vaida – Voievod a demisionat la 13 martie 1920 și 
înlocuit cu un guvern condus de generalul Alexandru Averescu, în care funcția de ministru de 
externe îi va reveni lui Take Ionescu. Partea rusă a reiterat ideea unei conferințe, considerând 
că se vor putea obține beneficii pentru ambele părți22. Răspunsul din partea română a fost 
formulat de către Take Ionescu, care amintea de faptul că, România este angajată de 
promisiunea pe care a făcut-o față de puterile aliate și din acest motiv el nu considera necesar 
să intre în tratative cu guvernul sovietic. De partea cealaltă guvernul sovietic susținea că 
singura soluție pentru normalizarea relațiilor cu România era încheierea unui tratat direct23. 

Între timp s-a declanșat războiul polono-sovietic, față de care guvernul Averescu a 
avut înțelepciunea să nu se implice, deși Franța își dorise participarea statului nostru la 
conflict, ceea ce a redeschis schimbul de note între România și Rusia Sovietică în lunile iulie-
septembrie 1920. 

Consiliul Ambasadorilor a amânat semnarea Tratatului Basarabiei, până când 
România era de acord să încheie pace cu Ungaria. România a acceptat și această condiție, 
prin semnarea Tratatului de la Trianon, la 4 iunie 192024. 

Tot mai multe voci autorizate, din țară și din străinătate îndemnau factorii decizionali 
de la București la reluarea discuțiilor cu partea rusă în vederea încheierii unui tratat direct 
între cele două state. Englezii, prin premierul lor era de aceiași părere, că dacă oferta rușilor 
este acceptabilă, Bucureștiul nu ar trebui să refuze. Toate aceste voci au fost auzite și de 
premierul român, generalul Averescu, care îi comunica ministrului de externe Take Ionescu, 
că propunerea sovietică din 29 august, este interesantă și că dorește să fie consultate 
cabinetele de la Paris și Londra pentru a cunoaște poziția acestora în această chestiune. Însă 
pozițiile cabinetelor de la Paris și Londra difereau când era vorba de relațiile cu Rusia 
Sovietică. Franța încuraja doar relațiile economice, respingându-le pe celelalte, pe când 
Londra, mai flexibilă încuraja încheierea unui tratat direct cu Rusia, iar americanii nu 
renunțaseră la menținerea integrității teritoriale a Rusiei25. 

Un rol important în ultimele negocieri ale Tratatului Basarabiei l-a jucat ministrul de 
finanțe Nicolae Titulescu, care s-a deplasat în acest sens până la Londra, deoarece guvernul 
britanic condiționa încheierea tratatului de anumite asigurări privind proprietățile britanice 
din Basarabia, declarându-se ulterior mulțumit de modul cum ministrul nostru a rezolvat 
chestiunea. 

La 28 octombrie 1920, România, reprezentată de ministrul de externe, Take Ionescu a 
fost de acord să semneze Tratatul formal, cu Marile Puteri, prin care se recunoștea unirea 
Basarabiei cu România26. 

Prin tratatul semnat de reprezentanții Marii Britani, Franței, Italiei și Japoniei cu 
România se recunoștea legitimitatea actului unirii Basarabiei cu România de la 27 martie 
1918 și suveranitatea țării noastre asupra teritoriului dintre Prut, Nistru și Marea Neagră. Mai 
departe se preciza în tratat că, părțile contractante invită Rusia să adere la acest tratat, după ce 
noua conducere a acestui stat va fi recunoscută în mod oficial de aceste state. De asemenea 
statele semnatare își rezervă dreptul de a supune arbitrajului Consiliului Societății Națiunilor 
chestiunile care ar putea fi ridicate de partea rusă, stabilindu-se că nici granițele și nici 
suveranitatea României nu vor fi puse în discuție. România primea asigurări că va avea parte 

                                                 
21 Paul Cernovodeanu, Basarabia 1806-1920, pp. 177-178. 
22 I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian, op. cit., p. 605. 
23 Ibidem, p. 605 
24 V. Fl. Dobrinescu, op. cit., p. 74. 
25 Ibidem, p. 75. 
26 Frederic C. Nanu, Politica externă a României 1919-1930, Editura Institutul European, Iași, 1993, p. 77. 
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de asistență în cazul în care Rusia va dori să redobândească Basarabia27. La rândul ei 
România se obliga prin articolul 3, să respecte drepturile și libertățile tuturor locuitorilor 
Basarabiei, fără deosebire de rasă sau religie și dobândirea calității de cetățean28. Se realiza o 
recunoaștere de jure a actului de la 27 martie 1918, care rezultase din voința liber exprimată a 
basarabenilor de revenire la România. Acest tratat a fost ratificat la 19 mai 1922 de Anglia și 
România, la 11 mai 1924 de Franța și la 7 martie 1927 de Italia, Japonia nu l-a mai ratificat29. 

La 1 noiembrie 1920 a apărut și o reacție din partea sovieticilor sub forma unui 
protest al Comisarului Poporului pentru Afaceri Externe, care a declarat ilegală hotărârea 
Tratatului de la Paris. Relațiile româno - ruse aveau să se normalizeze începând cu 192930. 

Cu acest episod diplomația românească închidea un capitol zbuciumat, plin de 
episoade uneori duse până la limită, pe parcursul desfășurării Conferinței, dar cu un bilanț 
pozitiv, prin care obținea recunoașterea legitimității actelor de unire de la Chișinău, Cernăuți 
și Alba Iulia din 1918, acte care au stabilit de facto apariția României Mari, confirmată acum 
și de jure prin semnarea acestor tratate internaționale în cadrul Congresului de Pace de la 
Paris din anii 1919-1920.  

Diplomația românească are meritul de a nu fi fost influențată de Marile Puteri, ale 
căror interese de moment au oscilat în încurajarea sau descurajarea României cu privire la 
atitudinea de adoptat pe plan internațional în acești doi ani, plini de evenimente politico-
militare la granițele noastre de stat și de a-și fi păstrat busola în privința atingerii scopului 
național unitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 I. Constantin, România, Marile Puteri și problema Basarabiei, Editura Enciclopedică, București, 1995, p. 23. 
28 Paul Cernovodeanu, op. cit., p 180. 
29 V. Fl. Dobrinescu, op. cit., p. 77. 
30 Emilian Bold, România sub lupa diplomației sovietice 1917-1938, Editura Junimea, Iași 1998, p. 9. 
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Summary 

In the 19th century the Romanians succeded to make a national atate by uniting two 
states: Moldova with Muntenia.After that, they consolited this union making the Constitution 
and tramsforming Roumanie in a monarchy, whit Carol I as the first king to rule this 
kingdom. We became an independent state when we won the war against the Otoman Empire 
in 1878. But not all the Romanians lived in this state, we had some regions like Bucovina, 
Basarabia and Transilvania who were part of another Empire. Basarabia was part of the 
Russian Empire and Bucovina and Transilvania part of Austro-Ungaria.  

Bat when The First World War begase the oportunity to make the union between 
Roumanie and this region sprang out. Even if Roumanie chose to remain neutre, we tried to 
negociate with the Antanta and With Central Power to enter in the war because et was the 
only way to make the union. 

After two years of negociation, Roumanie chose to ally with Antanta and in 1916 it 
entered teh war with Austro-Ungaria to claim Transilvania and Bucovina. Our ally Russia 
retreated from war and left us alone to fight many enemies. Because of that we signed a 
separate peace treatie with the enemy. 

Even so, Antanta won the war in 1918 and destroied the Emperies in Europe, and 
mades the ehole nation free. In the new situation Basarabia will unite with Romania on 27th 
March 1918 by vote. This region had been part of Russia for a century, and the new political  

force- the comunist party, lead by Lenin, was against this union. That is why 
Roumanie participated at the Peace Conference in Paris where after two years of negociation 
we signed a paper in 1920 where we succeded to convince the great power of the world who 
the war to agree to the union betwen Basarabia and Roumanie. 
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PERSONALITATEA UNUI OSTAȘ ILUSTRU 

IOAN DAŞCHIEVICI 
 
 
 

Bogatul palmares ostășesc al lui Ioan Dașchievici a avut un rol important în formarea 
României Mari. Lucrarea prezentă ilustrează parcursul remarcabilului sublocotenent care 
devine general de brigadă de cavalerie, în lupta pentru dezrobirea provinciilor românești în 
Primul Război Mondial. 

Ioan Dașchievici s-a născut în 1872, în satul Șipote, județul Iași și provine dintr-o 
veche familie de mazili moldoveni, veniți din Bucovina1. Participă la Campania din 1913, la 
Campania din Pocuția și la Primul Război Mondial, luptând la Drăgănești-Vlașca cu Divizia 
2 Cavalerie la Prunaru și în Drobogea. 

Înclinația către patriotism și ardoarea de a proteja valorile naționale se evidențiază 
când, după absolvirea studiilor primare la Iași, se înscrie la Școala Fiilor de Militari, tot în 
Iași, în perioada 1889-1892. Ioan Dașchievici, locotenent de cavalerie, a absolvit ca șef de 
promoție al Școlii Superioare de Război (1901-1902)2. Apoi, în perioada 1904-1906, așa cum 
însuși generalul de brigadă menționa într-o scrisoare datată 27 mai 1931, și-a întregit 
pregătirea militară cu un stagiu de 2 ani în armata autro-ungară în regimentul 5 Dragoni din 
Wiener Neustadt3.  

În studiul închinat ofițerilor români trimiși la specializare în armatele străine sunt 
redate reglementările militare în domeniu încă din 18954: „Circulara 2932 din 7 noiembrie 
1903 a Ministerului de Război, colonelul de stat major M. Boteanu, reluând un vechi ordin 
din 1 decembrie 1901 cu condițiile cerute: a) constituție robustă și bine conturată pentru a lua 
parte la întregul serviciu de luptă, oricât ar fi fost de greu; b) să fie de o puritate exemplară, 
atât ca om cât și ca militar, pentru ca astfel să susțină cu demnitate onoarea și prestigiul 
armatei române în străinătate; c) să cunoască îndeajuns limba germană, pentru ca să înțeleagă 
ceea ce aude și să-și exprime gândirea, astfel încât să fie înțeles; d) să fie locotenent pentru 
stagiul la regimente și cel mult căpitan pentru stagiul la statul major; e) să nu fie mai mare de 
35 de ani și neînsurat; f) să treacă examenul de limba germană în februarie”. La data 
respectivă, Ioan era locotenent în Regimentul 8 Roşiori, avea 32 de ani împliniți, nu era 
căsătorit și cunoștea foarte bine limba germană. La sfârșitul stagiului de 2 ani se reîntoarce în 
țară și este promovat căpitan la 10 mai 1906 pe seama Regimentului 8 Călărași până la 1911, 
când revine la Regimentul 8 Roșiori cu care participă la Al II-lea Război Balcanic. 

Ioan Dașchievici a avut o carieră militară și politică importantă. El a militat pentru 
unitatea provinciilor românești în Regimentul 5 Călărași și 8 Roșiori, la București, Mărășești 
și în Pocuția. După război primește comanda Brigăzii a 7-a Călărași și, ulterior, garnizoana 
Arad, iar între 1926 și 1931 va comanda un eșalon superior din cadrul Corpului 7 Armată de 
la Sibiu. După 1932 este trecut în rezervă și devine prefect de Cernăuți. 

Cronologia avansării în grad a lui Ioan Dașchievici este următoarea: sublocotenent 
(1894), locotenent (10 mai 1989), căpitan (10 mai 1906), maior (10 mai 1911), locotenent-
colonel (1 iulie 1915), colonel (11 mai 1917) și general de brigadă (1 aprilie 1919). Unitățile 
la care a activat sunt: Regimentul 8 Călărași (1894-1906, la Galați și Botoșani), apoi 
Regimentul 1 Roșiori Turnu Severin (concomitent Regimentele 8 și 9 Călărași), Regimentul 
                                                 
1 Marius-Andi Dașchievici, Ioan P. Dașchievici, Un general erou, revista Memoria, nr. 82-83, (1-2/2013). 
2 Istoria Cavaleriei Române, general de brigada doctor Gheorghe Marin în colectiv (printre autori și Felix 
Țopescu ), Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1998, p. 405. 
3 Filă din suferința Bucovinei-Un deportat ilustru: Generalul Ioan Dașkevici, Românul, 16 ianuarie 1944. 
4 Manuel Stănescu, Ofițeri români la studii în străinătate, Document, nr. 26/2004, pp 5-13. 
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5 Călărași (1906-1911) și Regimentul 8 Roșiori (în perioadele 1911-1913, 1913-1919 - ofițer 
comandant). 

Ioan Dașchievici a fost decorat de-a lungul carierei cu Medalie Jubiliară Carol I 
(1906), Coroana României în grad de Cavaler (1918), Semnul Onorific de Aur (1919), 
Crucea Comemorativă cu barete București și Mărășești (1919), Panglica Virtuții Militare 
prin Înalt Decret nr. 3958 din 30 septembrie 1920, Comandor al Coroanei Românei prin Înalt 
Decret nr. 4768 din 14 noiembrie 1922 și al Stelei României (1928) și Mare Ofițer al 
Coroanei României (1930)5. 

În perioada domniei lui Carol al II-lea au fost numiți în funcțiile administrative cele 
mai înalte, generali activi sau în retragere (un exemplu fiind chiar Victor Domnbrovski, fost 
subordonat al generalului Dașchievici în Regimentul 8 Roșiori în 1916) și asta datorită 
faptului că circumstanțele epocii impuneau o sporire a capacității de apărare. 

Numirea generalului Ioan Dașchievici ca prefect de Cernăuți era agreată de rege, dar 
acesta amâna numirea. De altfel, Ioan Dașchievici era susținut atât de populație, cât și de 
cercurile politice apropiate lui Nicolae Iorga și Constantin Argetoianu. Ca prefect de Cernăuți 
(1932-1933), generalul Dașchievici s-a confruntat cu numeroase probleme, precum starea 
drumurilor din regiune, cea mai gravă problemă fiind însă a profesorilor și pensionarilor: „Eu 
voi vorbi, ne-a spus prefectul, în special pentru persoanele în vârstă și profesorii care nu 
sunt plătiți pentru mai multe luni, în cadrul audinței la Ministerul de Finanțe”. De asemenea, 
ca unul care a cunoscut realitățile războiului și luptase împotriva forțelor bolșevizate 
ucrainene, a avertizat factorii de decizie din București asupra pericolului bolșevizării 
societății pe fondul tăierilor de salarii, așa-numitele „curbe de sacrificiu” impuse de guvern.  

De asemenea, sub titlul „Politica externă și pensionarii” prefectul general rostea 
următoarele: „Nu-i uitați pe pensionari! În cazul în care statul nu va plăti, atunci s-ar putea 
să fie bolșevici. Cu toate acestea, noi nu dorim. Și cred că, dacă am deveni bolșevici, apoi 
toată România ar fi acoperită de bolșevism. Spiritul bolșevismului, dar apoi nu regat în 
cauză, a inundat țările vecine. După România, urmează la rândul lor Ungaria, Austria, 
Germania și Cehoslovacia, și în cele din urmă întreaga lume. Deci, dacă ar trebui să fie 
bolșevici, Dumnezeu să ne ferească! Europa ne-ar face pe noi responsabili de răspândirea 
bolșevismului”. 

În anul 1916, colonelul Ioan Dașchievici îl avea în subordine pe căpitanul Victor 
Dombrovski pe care l-a numit la Escadronul 2 Roșiori din Regimentul 8 Roșiori, post în care 
a fost remarcat de superiorii săi. Astfel, în foaia calificativă era notat: „l-a comandat cu mult 
curaj în luptele de eliberare a Transilvaniei și la Oituz” (după cum nota comandantul 
Regimentului 8 Roșiori, colonelul Dașchievici). După o perioadă de refacere din punct de 
vedere organizatoric, al completării efectivelor de luptători și mijloacelor de luptă, precum și 
al instrucției efectivelor de ostași, căpitanul Victor Dombrovski a participat, cu Escadronul 5, 
pe care l-a comandat, la crâncenele lupte de la Oituz, din lunile iunie-august 1917. 

Divizia 2 Cavalerie este retrasă spre spațiul dintre Olt, Argeș și Dunăre în încercarea 
de a rezista presiunii extraordinare exercitată de Puterile Quadruple: Germania, Austro-
Ungaria, Turcia și Bulgaria. La 20 noiembrie 1916, copleșită de superioritatea adversarului și 
cu forțele epuizate după marșuri și lupte neîntrerupte, Divizia 2/5 Infanterie (la data de 17 
octombrie Diviziile 2 și 5 se contopesc sub comanda generalului Alexandru Socec; la 25 
noiembrie resturile Diviziei 2/5 intră în compunerea Diviziei 21) a început retragerea la est de 
Neajlov6. Generalul de divizie Eremia Grigorescu a înlocuit Divizia 14 Infanterie, care se afla 
                                                 
5 Arhiva personală prof. Dașchievici Marius-Andi, Iași, pachet Arhiva Istorică Ioan și Vasile V. Dașchievici 
(1926-1963), fișa mutațiilor și decorațiilor. 
6 Drd. Leontin Stoica, Ipostaze ale participării României în Primul Război Mondial: Prizonieratul medicilor 
militari, Armata română și unitatea națională. Studii și comunicări, Editura Delta Cart Educațional, Pitești, 
2008, p. 48. 
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la est de Siret, cu Brigăzile 1 și 6 Roșiori, iar greu încercata Divizie 5 Infanterie cu Divizia 2 
Cavalerie. Aceasta din urmă și cele două brigăzi formau Corpul de Cavalerie. 

Așadar în fruntea Diviziei 8 Infanterie avea să fie numit colonelul Ioan Dașchievici, 
comandantul Regimentului 8 Roșiori, ca participant la eliberarea Bucovinei, în funcția de 
comandant la Suceava, cu rol de rezervă a Diviziei. Apoi teritoriul Bucovinei va fi împărțit în 
două sectoare la sud de Prut: sectorul I, cu județele Suceava, Gura Humorului, Câmpulung și 
Vatra Dornei, controlat de colonelul Gheorghe Liciu și sectorul II cu județele Rădăuți și Siret, 
controlat de roșiorii și jandarmii colonelului Nicolae Samsonovici7. 

Șarja de la Prunaru a reprezentat, calendaristic, după cea de la Robănești, una din cele 
mai eroice acțiuni de luptă ale armatei române din timpul Primului Război Mondial, având în 
frunte Regimentul 2 Roșiori, din Detașamentul Zimnicea, condus de Gheorghe Naumescu, 
asupra pozițiilor nemțești. Șarja de cavalerie a avut loc pe data de 18 noiembrie 1916, în 
localitatea Prunaru (județul Teleorman) și a fost operațiune componentă a „Bătăliei pentru 
București” sau „Bătălia Neajlov-Argeș”. În urma forțării Dunării de către trupele germano-
bulgaro-turce, dar și trecerii Carpaților de către trupele germane și austro-ungare, Puterile 
Centrale urmăreau blocarea și nimicirea armatelor române între aceste două obstacole 
naturale și implicit scoaterea României din război.  

În ziua de 14 noiembrie, Grupul Kosch (Divizia 217 Infanterie germană, Divizia 26 
Infanterie turcă și Divizia de Cavalerie von der Glotz) a înaintat viguros pe direcția Zimnicea-
Drăgănești-Vlașca-București, iar o grupare secundară (Diviziile 1 și 2 Infanterie bulgară) a 
înaintat pe direcția Zimnicea-Giurgiu, ocupând orașul Giurgiu în seara aceleiași zile. Pe 
direcția principală, atacul a fost oprit de către Divizia 18 Infanterie română pe aliniamentul 
format pe valea râului Teleorman. Cu scopul de a întoarce apărarea Diviziei, un batalion de 
vânători de munte, Alpenkorps, din avangarda Diviziei 217 germană a ocupat, în după-amiaza 
zilei de 17 noiembrie, satul Prunaru. Manevra amenința cu încercuirea Diviziei române. 

Situația era cu atât mai gravă, cu cât localitatea asigura ruta directă către capitală. 
Pentru a evita încercuirea și pentru asigurarea retragerii forțelor spre o nouă poziție, generalul 
Alexandru Referendaru (comandantul Diviziei 18 Infanterie) a hotărât atacarea inamicului în 
zona Drăgănești-Vlașca cu Brigada 43 Mixtă, comandată de Ioan Dașchievici și Regimentul 
2 Roșiori cu scopul de a deschide drumul de retragere al Diviziei. Pe 15 noiembrie, la 12:30 
a.m. sosește în Drăgănești divizonul Maior Boboc cu Batalionul 48 Infanterie, comandat de 
căpitanul Marinescu. La ora 2:30 a.m., în urma unei consultări între comandanții unităților, 
colonelul Naumescu, colonelul Dașchievici, maiorul Stonescu și maiorul Boboc, se ia decizia 
de a înainta, dându-se un ordin verbal de marș: un batalion de artilerie și Regimentul 2 
Roșiori. La ora 8 a.m. colonelul Dașchievici a venit la Cavalerie, ordonând paza aripii stângi 
a Infanteriei, trimițând și mai multe patrule să cerceteze poziția ocupată de inamici. 

Locotenentul Constantin Postelnicu primește misiunea de a informa Comandamentul 
Român de planul de atac. El este însă capturat de soldații germani și împușcat, în condițiile 
refuzului său de a divulga informații despre mișcările de trupe. 

Cele trei sute de cavaleriști se adună pe o culme ce dă spre satul Prunaru. Se formează 
trei escadroane, conduse de căpitanul Vasilescu Marin, locotenenții Dănescu Ion și Budac 
Alexandru, toți subordonați colonelului Gheorghe Naumescu. La primirea ordinului de atac, 
cavaleriștii se îndreaptă către pozițiile germane. În afara satului, zeci de nemți sunt surprinși, 
iar mulți sunt zdrobiți de cai sau spintecați de cavaleriști. Escadroanele își împart direcțiile de 
atac și continuă spre sat. Aici amplasamentul mitralierelor germane asigura foc încrucișat. 
Scena este descrisă de Constantin Kirițescu astfel: „[...] dușmanul a ascuns zeci de mitraliere, 
arunca o grindină de gloanțe asupra falnicului regiment. Cai și călăreți cad grămadă, unii 
peste alții. Două sute de oameni rămân pe câmpul de luptă, formând împreună cu cadavrele 

                                                 
7 M.C. Stănescu, Operațiunea Pocuția, Magazin Istoric, nr.1/1995, p. 19. 
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cailor mormane de carne sângerandă. Printre ei, toți ofițerii regimentului, în cap cu bravul lor 
comandant”. Gheorghe Naumescu a fost împușcat. Locotenentul Emanoil Pop descalecă și 
încearcă să îl ajute. Colonelul îi spune să îl lase și ordonă să sune din nou atacul șarjei. Pop a 
cântat din trompetă pentru a reaprinde scânteia războinică a soldaților români însă în scurt 
timp și el este împușcat. Luptele continuă în sat, cu o ferocitate nemaiîntâlnită. Caii căzuți 
erau folosiți ca scut de cavaleriști, iar luptele corp la corp erau intense. Cadavrele a sute de 
oameni deja împânzeau câmpul de bătălie. 

Cavaleriștii români ce au supraviețuit șarjei au încercat să se retragă din sat, însă 
soldații nemți creaseră din niște copaci doborâți un punct îngust de-a lungul drumului de 
ieșire din sat, ce era străjuit de o mitralieră. Cavaleriștii au fost întâmpinați de focuri de armă, 
foarte mulți fiind secerați. Căpitanul Tudor, sublocotenentul Diaconu Popoșa, plutonierul 
Alexandru Chițan și sublocotenentul Ion Hristea se desprind de grupul principal și se 
năpustesc asupra cuibului de mitralieră. Hristea reușește să omoare servanții mitralierei, dar 
căpitanul Tudor și sublocotenentul Popoșa sunt uciși, iar Chițan este rănit. În urma 
sacrificiului cavaleriștilor de la Prunaru, Divizia 18 Infanterie a reușit să spargă încercuirea și 
să se retragă.  

La ora 12:30 a aceleiași zile, în pădurea Dârzea, se făcea apelul Regimentului 2 
Roșiori. Din cei trei sute de oameni fuseseră uciși 209 soldați și 7 ofițeri. Colonelul Gheorghe 
Naumescu a reușit să supraviețuiască rănilor, dar își va găsi sfârșitul pe 3 iulie 1917. 

Amintirea acestor soldați a fost cinstită după război, la Prunaru ridicându-se un 
monument dedicat soldaților ce au murit în luptele date pentru această localitate. La Iași, pe 
data de 29 mai 1927, în prezența familiei regale, a fost dezvelită „Statuia Cavaleristului în 
atac”. Statuia înfățișează un cavalerist cu o lance în mână, acompaniat de un înger, simbol al 
victoriei și sacrificiului. Aproximativ întreg efectivul de cavaleriști implicat a pierit în timpul 
atacului, însă acest lucru a făcut posibilă salvarea unei întregi divizii românești.  

Detaliat, bătălia și contribuția lui Ioan Dașchievici sunt prezentate în Jurnalul de 
Operațiuni al Regimentului 2 Roșiori. 

În ceea ce privește operațiunile armatei române în Pocuția, și aici s-a remarcat Ioan 
Dașchievici. Acest ținut situat la nord-vest de Nistru, atribuit Poloniei, într-o perioadă de 
peste 150 de ani (1387-1547), Pocuția s-a aflat mai mult sub administrația Moldovei. 
Zălogirea ei, pentru suma de 3000 de ruble de argint de către regele Vladislav Jagello lui 
Petru Mușat I și nerambursarea datoriei respective de către suveranul polon și urmașii săi, 
aveau să dea naștere multor conflicte politico-militare între cele două state. Neînțelegerile au 
luat sfârșit abia în 1547, când domnul Moldovei, Iliaș, fiul lui Petru Rareș, a renunțat 
definitiv la Pocuția. 

Mult mai târziu, într-un context dramatic pentru destinele Moldovei, Pocuția a revenit 
în actualitate. În 1775, când Austria a cotropit Bucovina, diplomația vieneză a încercat să-și 
justifice oribilul rapt teritorial, prevalându-se de faptul – inadmisibil din punct de vedere 
istoric – că teritoriul cucerit, Bucovina, nu era pământ românesc, ci ,,o parte a Pocuției, 
revenită habsburgilor, în urma ultimei împărțiri a Poloniei!”8. 

După aproape încă un secol și jumătate, în 1919, în condițiile prăbușirii Imperiului 
Austro-ungar, ale refacerii statului național polonez și ale ofensivei trupelor bolșevice 
ucrainene spre vest, pentru câteva luni, Pocuția s-a impus din nou atenției factorilor politici 
responsabili din România9. 

La 15 mai 1919, Divizia 4 Vănători de Munte poloneză a declanșat acțiuni ofensive 
contra trupelor ucrainene, care ocupau Galiția, deci și Pocuția, teritoriu asupra căruia noua 
putere a statului național polonez în curs de constituire urma să-și exercite autoritatea. După 

                                                 
8 ,,Magazin istoric”, nr. 10/1994. 
9 M.C. Stănescu, Operația Pocuția. 
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scurt timp, ofensiva a fost stopată, trupele poloneze fiind amenințate cu înfrângerea. Eșecul 
polonezilor putea avea consecințe grave într-un spațiu mult mai amplu al continentului, căci 
ar fi făcut posibilă materializarea planurilor de joncțiune ale trupelor lui Bela Kun cu cele ale 
bolșevicilor lui Lenin, la ora aceea principalii adversari ai noilor structuri statale naționale 
apărute în urma prăbușirii Imperiilor Țarist și Habsburgic și a înfrângerii Puterilor Centrale în 
Primul Război Mondial. Această ofensivă coordonată a celor două armate roșii reprezenta o 
primejdie atât pentru statul polonez, cât și pentru statul român, ambele agresate de pretențiile 
teritoriale ale celor două guverne comuniste.  

În aceste condiții, guvernul polonez, prin intermediul atașatului său militar la 
București și al Comandamentului său Militar, a solicitat sprijinul urgent al trupelor române 
dizlocate atunci în Bucovina. Aici se afla Divizia 8, comandată de generalul Iacob Zadik, 
care făcea parte din Corpul 4 Armată Română, aflat sub comanda generalului Nicolae Petala, 
ale cărui unități, până la data solicitării venite din partea guvernului polonez, reușiseră să facă 
joncțiunea și cu forțele cehoslovace, în nordul Transilvaniei, pe linia Munkacs-Miskolcz. 
Guvernul român a analizat cu promptitudine solicitarea autorităților politice și militare 
poloneze și, declarându-și acordul, a dat dispoziții Marelui Cartier General să treacă la 
executarea misiunii. 

Astfel, pe 22 mai 1919 au fost emise Ordinul de operații nr. 1195 al Marelui Cartier 
General și Ordinul nr. 8 al Corpului 4 Armată, de a ocupa Pocuția și a purta din nou drapelele 
românești glorioase pe plaiurile udate de sânge românesc pe timpul lui Alexandru cel Bun și 
al lui Ștefan cel Mare. Scopul era de a obține monopolul asupra căii ferate Horodenca-
Colomeea-Sighetul Marmației, în detrimentul bolșevicilor și ucrainenilor. Operația trebuia să 
înceapă pe 23 mai, dar din cauza dispersării unităților în toată Bucovina și la distanțe de 20-
30 km de graniță, totul a fost amânat până a doua zi, 24 mai. 

În afara celor două ordine amintite anterior, generalul Constantin Prezan, șeful 
Marelui Cartier General, a transmis instrucțiuni suplimentare, specificând că această acțiune 
era justificată și de faptul că România era direct interesată să controleze calea ferată 
Colomeea-Cernăuți, Horodenka-Körösmoza-Sighetul Marmației, care făcea legătura între 
Bucovina și Transilvania. 

Conform ordinului de operații nr. 21 din 23/V 1919 al Diviziei 8, s-a dispus ca trupele 
Diviziei 8 să formeze 3 coloane și să treacă frontiera spre vest. Coloana de nord se afla sub 
comanda locotenent-colonelului Răuțoiu, coloana de sud era comandată de colonelul 
Dașchievici, coloana din centru era comandată de colonelul Cănciulescu Petre, iar 
Regimentul 8 Vânători, sub comanda locotenent-colonelului Gerota Ion, se afla ca rezervă a 
Diviziei 8 alături de un batalion din Regimentul 3 Grăniceri, pentru organizarea militară a 
ostașilor români. Comandant al trupelor a fost numit colonelul Gheorghe Liciu. 

Detașamentul de sud, condus de colonelul Dașchievici, având în compunere un 
batalion de infanterie, o baterie de artilerie, un regiment de roșiori, un grup de mitraliere și un 
batalion de pionieri, trebuia să înainteze pe direcția Vășcăuți-Zalucza-Vijnița-Kuty-Kosow. 

În ziua de 24 mai 1919, la ora 4, detașamentele române trec frontiera, înaintând spre 
obiectivele ordonate, iar două zile mai târziu, pe 26 mai, toate detașamentele ocupă sectoarele 
destinate – înaintarea în Pocuția era finalizată. În fața trupelor române, forțele ucrainene s-au 
autodizolvat (parte dintre acestea s-au retras, peste Nistru, parte s-au predat, fiind dezarmate: 
ostașii de prin partea locului au fost trimiși la casele lor, iar cei care opuseseră rezistență – 6 
ofițeri și 365 de soldați – au fost arestați și trimiși în lagăr la Botoșani). Trebuie precizat că 
prin Ordinul nr. 1177, din 23 mai, trimis și comandantului ucrainean din Colomeea, forțele 
ucrainene fuseseră invitate să se retragă din Pocuția și să evacueze Galiția până pe linia 
Niezwiska-Ottynia-Nadworna. În general, înaintarea trupelor române s-a produs fără 
incidente majore, singurele lupte care s-au dat fiind, îndeosebi, la Colomeea, dar și în alte 
câteva localități, mai ales cu formațiuni și grupuri de ucraineni bolșevizați. 
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Din punct de vedere operativ, Pocuția și Nordul Bucovinei s-au împărțit în trei 
sectoare: sectorul Zastavna, comandant era colonelul Dumbravă Virgil, sectorul Horodenka, 
comandant era colonelul Odobescu Grigore și sectorul Ottynia, unde era comandant colonelul 
Dașchievici. 

La data de 19 iunie, conform ordinului Diviziei 8, nr. 3568 secret, colonelul 
Cănciulescu, actualul general comandant al Diviziei 8, era numit comandant al întregului 
sistem de apărare al Pocuției, având la dispoziție următoarele trupe: Regimentul 8 Vânători – 
2 batalioane, Regimentul 13 Infanterie – 3 batalioane, Regimentul 25 Infanterie – 3 
batalioane. Misiunea acestora era de a supraveghea și apăra nordul frontierei Pocuției și 
oprirea invaziei trupelor bolșevizate. 

Ocuparea Pocuției de către trupele române a durat până în ziua de 18 august 1919, 
când, pe baza înțelegerii amicale dintre guvernele român și polon, s-a hotărât evacuarea 
teritoriului Pocuției, trecând sub administrația Poloniei. Cu această ocazie s-a emis 
următoarea proclamație: 

„Pe baza înțelegerii amicale dintre guvernele român și polon, teritoriul Pocuției ce a 
fost ocupat până acum de Trupele Regale Române, trece sub administrația polonă. 
Evacuarea Pocuției de către Trupele Regale Române și luarea ei în primire de către trupele 
polone, conform convențiunii încheiate, începe în ziua de 18 august și se va termina în ziua 
de 25/VIII/1919, de la care dată Comandamentul Militar Teritorial se dizolvă complet, 
rămânând numai autoritatea polonă. 

Cu această ocazie, Comandamentul Armatei Române de ocupațiune, aducând 
mulțumirile sale tuturor autorităților și întregii populații pentru buna ordine și liniștea ce au 
păstrat-o pe timpul ocupațiunei române, urează tuturor spor la muncă, pentru a readuce 
această frumoasă și bogată provincie la înflorirea ei de altă dată. 

Colomeea în 17/VIII/1919 
Comandantul Armatei Române de ocupațiune în Pocuția 

General (ss) IACOB ZADIK” 
Așadar, ar fi greu de istorisit toate greutățile pe care le-a îndurat armata română în 

Pocuția și munca de zi și de noapte ce a trebuit să fie depusă de fiecare ostaș. Este destul să se 
constate că după aproape 4 luni de operațiuni în Pocuția, situația politică cerând ca armata 
română să intre în granițele istorice ale Bucovinei, cedarea Pocuției de către trupele Diviziei 
8 către armata polonă, despărțirea trupelor noastre de populația băștinașă a Pocuției și, în 
final, primirea armatelor ocupante și plecarea trupelor române, au avut loc cu manifestări 
nemaipomenite în istoria neamului. Cu siguranță, fiecare ostaș al Diviziei 8 va păstra în 
amintire momentele de glorie și mândrie, când populația de toate naționalitățile a manifestat 
sentimente de adâncă și recunoscătoare mulțumire pentru ocrotirea oferită de statul român și 
pentru purtarea lui omenească față de toate naționalitățile, chiar și față de cei care „până ieri‟  
îi erau dușmani. 

Au avut loc, deci, scene emoționante, când populația din orașe și din sate acoperea cu 
flori bravii ostași ai Diviziei 8, de care se despărțeau chiar în prezența armatei ocupante. 
Actele de mulțumire primite oficial din partea tuturor autorităților din Pocuția fac dovada că 
ostașii români au mers întotdeauna pe calea legii, a dreptății și a umanității, până și în acest 
colț al lumii locuit de numeroase naționalități. Modul strălucit în care s-a achitat de misiunea 
sa în Bucovina și Pocuția i-a adus lui Ioan Dașchievici aprecierile compatrioților, al căror 
ecou le consemna într-o scrisoare: „căci acest valoros și distins ofițer general ne este 
cunoscut încă din iarna anului 1918 și primăvara anului 1919, când a fost comandantul 
sectorului Sud Bucovina cu reședința la Rădăuți, a fost în capul unui Detașament mixt, a 
trecut în Pocuția și a fost comandantul garnizoanei Colomeea, timp de 2 luni. La plecarea sa 
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din Colomeea populația i-a îmbrăcat vagoanele unităților ce le comanda în flori pentru 
modul desăvârșit cum s-a condus cu populațiunea10”. 

În calitate de comandant al Brigadei 7 Călăraşi, colonel Dașchievici și-a pus amprenta 
și asupra Aradului interbelic. Primul comandant al garnizoanei Arad, colonelul-brigadier 
Pirici este cel care la 17 mai 1919 îşi făcea intrarea în cetate în fruntea unei baterii din 
Regimentul 23 Artilerie şi a Regimentului 6 Vânători11. Aradul, ca oraş vechi la extremitatea 
vestică a ţării, puternic maghiarizat, afectat de anarhia instaurată de maghiari, trebuia să-şi 
reia importanţa economică, administrativă şi militară, mai ales că în garnizoană rezidau doar 
un regiment de infanterie şi unul de cavalerie: „Divizia e plasată într-un centru istoric, de 
mare importanţă, desigur, dar rău plasată acolo unde i s-a designat locul. Cel puţin un 
comandament de divizie trebuie să aibă Aradul. Cei care se pricep în chestiunile militare, 
înţeleg ceea ce voim să spunem şi să sperăm, că anumite dispoziţiuni care s-au luat în urma 
unui studiu sumar, vor fi corectate şi cei în drept vor lua toate dispoziţiunile ca să nu 
răpească Aradului ceea ce şi cel profan în materie recunoaşte ca o absolută necesitate. 
Semnalăm cazul, îl supunem aprecierii înaltelor comandamente şi solicităm, nu ca o favoare 
ci ca o necesitate şi întărirea comandamentului cetăţii Aradului. Căci dacă sunt frumoase şi 
nobile consideraţiunile istorice, necesităţile practice cer cu totul altfel de soluţii. Arădenii şi-
au spus cuvântul. Cei care au puterea în mână, e rândul lor să răspundă după cum aşteptăm 
cu toţii”12.  

Colonelul Daşchievici, ca și comandant al brigadei 7, ordona publicarea următorului 
anunţ (Anexa 7): „PUBLICAŢIUNE. Conform Deciziei Ministeriale nr. 40 din 26 ianuarie 
1919 şi al Corpului VII Armată nr. 6207 din 9 octomvrie 1918, Brigada 7 Călăraşi cu 
reşedinţa la Arad, având în subordine Regimentul 13 Călăraşi, Sibiu şi Regimentul 14 
Călăraşi, Arad. Comandamentul brigadei s-a instalat în cazarma Regimentului 14 Călăraşi. 

Comandantul Brigadei 7 Călăraşi,     Şeful Biroului Adjutant, 
Colonel Dașchievici      S-locot. G. Radoveanu13” 
De asemenea, la sfinţirea spitalului de copii din Arad – sub acest titlu apărea un 

articol în presa locală, participa și colonelul Dașchievici14. 
Un alt eveniment din viaţa Aradului este descris în ediţia din 16 mai 1920 a aceluiași 

ziar: „Clubul de sportivi români din Arad Gloria a organizat şi o întrecere de fotbal cu 
echipa Clubului sportiv al universitarilor din Cluj şi cu echipa Regimentului 14 Călăraşi15. 
Clubul Gloria la şedinţa din 17 mai 1920 a votat, printre altele, membrii de onoare: doctor 
Vasile Avramescu, doctor Aurel Crişan, colonel Pirici, colonel Dașchievici, colonel Bardoşi, 
colonel Dubert, colonel loan Sâmboteanu, locotenent-colonel Alexandru Vlad, doctor loan 
Robu și domnul loan Moldovan”16. 

Succesorul colonelului Pirici, generalul de brigadă Daşchievici este pomenit în 
relatarea despre vizita ministrului comunicaţiilor, general Văleanu, la Arad: „În noaptea de 
sâmbătă spre duminecă 18 septembrie 1920, a sosit la Arad cu tren special Ministrul 
Comunicaţiei, domnul general Văleanu, însoţit de secretarul general, doctor Petru Groza. 
Domnul ministru general Văleanu înainte de a sosi la Arad a vizitat minele de cărbuni de la 
Petroşeni, însoţit fiind în această călătorie de directorul regional al C.F.R. din Arad, domnul 
Păscuţiu. Domnul ministru şi domnul secretar general au părăsit dimineaţa la orele 9 gara 

                                                 
10 Drd. Alexandra Cuțui, Generalul Iacob Zadik și eliberarea Bucovinei de sub dominația austriacă, Armata 
română și unitatea națională. Studii și comunicări, pp. 516-530. 
11 ,,Românul”, Arad, anul VIII, sâmbătă, 13 decembrie 1919, nr.181, p. 2. 
12 ,,Românul”, Arad, anul VIII, sâmbătă, decembrie 1919, nr.175, p. 1. 
13 ,,Românul”, Arad, anul VIII, miercuri, 22 octombrie 1919, nr.141, p. 4. 
14 ,,Românul”, Arad, anul IX, marţi, 23 martie 1920, nr.62, p. 1. 
15 ,,Românul”, Arad, anul IX, dumincă,16 mai 1920, nr.102, p. 2. 
16 ,,Românul”, Arad, anul IX, marţi, 18 mai 1920, nr.103, p. 2. 
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din Arad, când au fost întâmpinați de directorul regional Păscuţiu, subdirectorul Mihailovici, 
domnul general Daşchievici, comandantul garnizoanei Arad şi domnul doctor N. Nedelcu din 
partea oraşulu17”. 

O altă menționare a lui Ioan Dașchievici în istoria Aradului se regăsește într-o 
convocare: „Cu ştirea şi asentimentul domnilor doctor Silviu Moldovan, prefectul oraşului şi 
judeţului Arad şi generalului Dașchievici, comandantul garnizoanei, preşedinţii de onoare ai 
Asociaţiunii, rog pe domnii membri ai Comitatului Central Conducător al Asocaţiunii 
Arădene pentru cultura poporului român să binevoiască a se întruni la şedinţă azi, vineri 24 
noiembrie 1920, la orele 6 p.m. la sala mică a primăriei. – Arad, 26 noiemvrie 1920, Vasile 
Goldiș, preşedinte”18. 

De asemenea, Jurnalistul Sorin Troscan, în articolul dedicat Monumentului Unirii de 
la Arad, semnala că la 1 Decembrie 1920 se constituia Comitetul pentru Monumentul Unirii 
în Arad, ai căror preşedinţi de onoare erau Ioan I. Papp, episcopul Aradului, doctor Ştefan 
Cicio Pop, ministru de justiţie şi prim-ministru ad-interim, general Ioan Daşchievici, 
comandantul Garnizoanei, iar ca preşedinţi activi, prefectul doctor Silviu Moldovan şi Vasile 
Goldiş, vicepreşedinţi doctor Iustin Marişeu, doctor Ioan Robu şi Ascaniu Crişan. 

Din păcate, după o viață dedicată Românie Mari, sovieticii nu au fost deloc indulgenți 
cu colonelul Dașchievici. Acesta domicilia în Cernăuți din 1936, cu soția și cele două fiice. 
De aici va fi ridicat de trupele sovietice în 1940 și dus într-o închisoare cu toate notabilitățile 
poloneze, readus la Cernăuți în 1941, la închisoarea centrală, până în ajunul declanșării 
Planului Barbarossa, apoi deportat dincolo de Urali19. 

Articolul din ziarul Bucovina, reapărut în perioada 1941-1944, relevă cum a avut loc 
arestarea și deportarea dublă a acestei figuri marcante a intelectualității bucovinene, folosind 
surse apropiate familiei – autorul fiind Iancu Dașchievici (fost director general al C.F.R.). 
Generalul s-a prezentat autorităților sovietice, și-a declinat calitatea de ofițer superior român, 
exprimându-și în cuvinte ferme dorința de a pleca în țara liberă. Și, într-adevăr, în 
circumstanțele de atunci, persoana generalului Dașchievici, ofițer superior, dar rezervist, 
părea să nu constituie pentru bolșevici un motiv al reținerii sale. Lucrurile s-au dovedit a fi 
însă mai complicate. Casa generalului, asaltată zilnic de mulțimea de români care căutau un 
mijloc de salvare în ilustrul ofițer, a intrat în scurt timp în atenția agenților G.P.U. și 
N.K.D.V. Astfel, îndrumat de conștiința sa, generalul Ioan Dașchievici s-a dus la autoritățile 
sovietice, a protestat împotriva nerespectării celor patru zile de evacuare, cerând pentru 
populația civilă românească libertatea de a se înscrie în listele de plecare.  

La G.P.U. i s-au luat generalului toate datele personale, promițându-i-se că se vor 
rezolva pretențiile exprimate. După câteva zile, pe 11 iunie, este chemat iar la G.P.U, pentru 
o „declarație”, însă nu s-a mai întors acasă. După zile de căutări, familia generalului a aflat că 
arestatul se găsește la gară, deținut împreună cu alți numeroși români și că urmează să fie 
transportat la Lemberg, pentru judecată, dar dacă „va spune totul, va fi eliberat”, fiind dus la 
Cernăuți. La Lemberg a fost deținut în vestitele temnițe Beretigva și Sadovca, alături de 
întreaga nobilime poloneză: conți, miniștri, atașați militari etc. Date mult mai concrete despre 
ce s-a întâmplat la Lemberg nu sunt accesibile încă. Însă în septembrie 1940, generalul a fost 
adus la Cernăuți. Aflând că se găsește la Cernăuți, familia a contactat iar bolșevicii, însă la 
toate protestele primeau un singur răspuns: „A fost ofițer. [...] Polcovnicul e polcovnic, 
generalul e general”, așa suna logica bolșevică, motivând arestarea generalului Dașchievici. 
În această situație, toate eforturile familiei au fost zadarnice, fiind și aceasta amenințată cu 
deportarea. Familia își amintește de intervenția unui bătrân procuror sovietic, provenit din 
                                                 
17 ,,Românul”, Arad, anul IX, marţi, 21 septembrie 1920, nr. 200, p. 2. 
18 ,,Românul”, Arad, anul IX, vineri, 26 noiembrie 1920, nr.254, p. 3. 
19 Marius-Andi Dașchievici, Destinul tragic al generalului-erou Ioan Dașchievici, ziarul Pe aici nu se trece, 
Focșani, nr. 39/mai 2006, pagina 5; nr. 40/30 decembrie 2006, p. 6; nr. 42/decembrie 2007, p. 6. 
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cadrele justiției țariste, care ar fi propus și argumentat eliberarea generalului. N.K.D.V. nu s-a 
lăsat înduplecat însă. 

Despre demersurile pentru repatrierea generalului, Grigore Gafencu mărturisea: 
„Dacă aș avea putere, l-aș aduce pe generalul Dașchievici aici, în locul lui Ilcuș, și l-aș trimite 
pe generalul Ilcuș în Rusia, în locul generalului Dașchievici”20. 

Generalul-erou Ioan Dașchievici, deportat de sovietici, și-a găsit sfârșitul în Gulagul 
roșu, nu se știe cum și când, pe pământ străin, departe de patria pe care a iubit-o și a slujit-o. 

 
 

Sumarry 
 
 

General Ioan Dașchievici had an important contribution to the unification of the 
romanian territories and left a mark while he was prefect of the district of Cernivtsi, and also 
remained in the memory of the city Arad, as he has been established in that garrison after 
war. 

Ioan Dașchievici had impressive qualities as a leader, as a husband, as a gentleman 
and as a human. He bravely led his people during the First World War in the operation 
destined to save Bucharest. Moreover, the train the romanians were in when leaving Pocuția 
after a 4 month operation in 1919 was decorated with flowers by the local people, for the way 
the general and his people acted during the operation.  

Unfortunately, as kind, brave and comitted to his cause Ioan Dașchievici was, as 
tragic and inconcludent was his death. He died in the Gulag, but we don’t know when or 
where exactly, for the country he has served and loved. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
20 Stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștri, Guvernarea Ion Antonescu: februarie-decembrie 1943, vol. 
9, București, 2006. 
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PROIECT DIDACTIC 
 
 
 
Clasa: a VII-a 
Unitatea de învăţare: Primul război mondial (1914-1918) 
Lecţia: Viaţa cotidiană în Primul Război Mondial 
Tipul lecţiei: de consolidare a cunoştinţelor 
 
I. ORGANIZAREA SPAŢIULUI DE INSTRUIRE ŞI A RESURSELOR 
Obiectivul fundamental: de a consolida, sistematiza cunoştinţele referitoare la primul război 
mondial din perspective diverse care să determine o analiză mai profundă, complexă a 
fenomenului istoric.  
Obiective operaţionale: pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili: 

Cognitive: 
• să ordoneze în timp şi spaţiu etapele importante ale primului război mondial; 
• să enumere principalele momente ale războiului, punctând evenimentele cheie; 
• să identifice în documente aspecte importante referitoare la poziţia socială, starea 

emoţională a autorilor în momentul izbucnirii războiului; 
• să analizeze situaţia diferitelor categorii de persoane ( soldatul, mutilatul de război, 

profitorul de război, persoanele care au suferit rechiziţii) din perspectiva 
transformărilor cauzate de război asupra lor; 

• să aprecieze modul în care s-a modificat statutul femeii după primul război mondial; 
• să recunoască drepturile omului încălcate pe durata războiului; 

Metodologice: 
• să extragă informaţiile esenţiale dintr-un text, lucrări de memorialistică; 

Atitudinale: 
• să conştientizeze îndatoririle civice ale generaţiei actuale faţă de moştenirea lăsată de 

înaintaşi; 
Evaluare: 

• de conţinut: prin completarea minidosarului «File de istorie» ce conţine fişe de lucru 
cu sarcini de lucru, 

• de utilizare a operaţiilor gândirii: extragerea, compararea, analizarea, sistematizarea 
informaţiilor referitoare la aspecte din primul război mondial; 

 
Competenţe specifice: 
1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici secolului al XX-lea, în diferite situaţii de 
comunicare scrisă sau orală;  
2.2. Rezolvarea în echipă a unor probleme/ situaţii-problemă, prin negocierea soluţiilor 
identificate;  
3.5. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe baza 
surselor istorice;  
3.6 Prezentarea unui fapt istoric referitor la secolul al XX-lea, utilizând informaţii selectate 
din surse istorice.  
Valori şi atitudini 

• Coerenţă şi rigoare în gândire, 
• Gândire critică şi flexibilă,  
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• Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca 
factor de predicţie a schimbărilor,  

• Respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 
Resurse materiale: Fişe de lucru (1, 2, 3, 4, 5 ) - minidosarul „File de istorie”, Harta „Primul 
război mondial”, material demonstrativ, Manual de istorie clasa a VII-a, EdituraHumanitas, 
autori: Sorin Oane, Maria Ochescu, Bucureşti, 1999. 
Resurse bibliografice:  

• J.F.Aylett, În căutarea istoriei sec. XX, (vol. V), Editura All, 2000; 
• C-tin Argetoianu, Pentru cei de mâine, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1995; 
• Cezar Petrescu, Întunecare, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1984; 
• Barbara Tuchmann, Trufaşa citadelă; 
• Ana-Maria Callimachi, Lumea era toată a mea, Amintirile unei prinţese, Editura 

Corint, Bucureşti, 2015; 
• Pârvulescu, Ioana, În intimitatea secolului 19, Editura Humanitas, 2007 
• Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.  

Resurse procedurale: metoda ciorchine, studiu de caz, conversaţia euristică, joc de rol 
(monolog), tabelul T, eseu de cinci minute. 
Resurse de timp: 100 minute 
 
II. DESFĂŞURAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE (ERR): 
1. Evocarea: 

a)  Discuţii despre subiectul „Primul război mondial”. Încadrarea în timp (exerciţiu de 
completare a axei timpului) în spaţiu ( pe harta «Primul război mondial»). Vor fi 
prezentate fronturile şi se vor preciza momente, personalităţi implicate, alianţe - 
(metoda ciorchine). 

b)  Scurtă prezentare «Situaţia României în cel de-al doilea război mondial» 
 
2. Realizarea sensului: 

Propunem elevilor să analizeze impactul războiului asupra societăţii şi din perspectiva 
altor categorii sociale afectate în afara celor din mediul strict militar. 

În acest sens elevii vor primi un minidosar intitulat „File de istorie” care conţine fişe 
de lucru. Individual, se vor familiariza cu textul fiecărei fişe. Frontal, se discută, analizează 
conţinutul, se fac aprecieri şi comentarii după care, individual se rezolvă cerinţele (sarcini de 
lucru). În rezolvarea multor sarcini se face apel la empatie. Se vor citi şi comenta 
răspunsurile. Astfel, vor fi studiate: 
FIŞA NR. 1 «Începutul războiului» 
FIŞA NR. 2 «Soldatul» 
FIŞA NR. 3 «Raţii săptămânale» 
FIŞA NR. 4 «Transformări sociale» 
FIŞA NR. 5 «Modificarea vieţii cotidiene. Promovarea femeii» 
 
3. Reflecţia: 
Se solicită elevilor să redacteze un eseu de cinci minute în scopul analizei opiniilor elevilor 
despre modul în care războiul a afectat viaţa oamenilor, societatea în general. Sarcini: timp de 
cinci minute scrieţi pe foaie: 
a) un aspect important pe care l-aţi învăţat la această oră; 
b) o întrebare pe care o aveţi despre acest subiect; 
c) o sugestie, un comentariu despre activitatea de astăzi; 

Se vor citi unele din teme şi se va răspunde la întrebări. Minidosarul va fi predat spre 
examinare şi notare profesorului.  
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4. Extindere (temă pentru acasă): 
Reflectaţi:    „Cine n-are memoria trecutului riscă să-l repete” 

G. Santayana 
 

 
FIŞA NR. 1: ÎNCEPUTUL RĂZBOIULUI 

 
Iniţial, a fost, probabil cel mai popular război din toate timpurile. Oamenii se grăbeau 

să se înroleze peste tot în Europa. Toţi făceau cu mâna şi râdeau când treceau trupele. Toată 
lumea credea că se va termina înainte de Crăciun. S-au înşelat. 
 
Harold Macmillan, student în 1914, scria: 

„Primul război mondial a explodat ca o bombă pentru oamenii obişnuiţi. Dacă în vara 
lui 1914 ni s-ar fi spus că, peste câteva săptămâni, micul nostru grup de prieteni se va năpusti 
să se înroleze, că doar puţini dintre ei vor supravieţui unui conflict de patru ani, am fi crezut 
că asemenea profeţii sunt elucubraţiile unui nebun.” 
 
Agatha Christie, autoare de romane poliţiste: 

„Când arhiducele a fost asasinat în îndepărtata Serbie mi s-a părut un eveniment 
neimportant- ceva care nu ne privea. La urma urmei, asasinatele sunt ceva obişnuit în 
Balcani. Părea incredibil să ne afecteze pe noi, cei din Anglia. 

Dar imediat după asasinat, au apărut la orizont incredibili nori de furtună… Am primit 
o telegramă de la Archie (logodnicul ei): „Vino la Salisbury dacă vrei să mă mai vezi… Era 
sigur, la fel ca toţi camarazii lui, că va fi ucis şi că nu o să mă mai vadă niciodată… Îmi 
amintesc că, în noaptea aceea, când m-am dus la culcare, am plâns până nu am mai putut”. 
 
Sir Eduard Grey, ministru de externe al Marii Britanii, 1914: 

„Lămpile se sting peste tot în Europa, nu le vom mai vedea aprinzându-se cât vom 
trăi.” 
 
C-tin Argetoianu, politician român, Pentru cei de mâine: 

„… toţi erau încântaţi, toţi considerau că războiul va fi scurt… şi toţi erau siguri de 
victoria germană… până în ziua de 4 august când a sosit vestea intrării Angliei în război.” 
 
Ana-Maria Callimachi, Lumea era toată a mea, Amintirile unei prinţese: 

„Consiliul de Coroană trebuia să se întrunească pe 3 august, imediat după 
prânz.[…]Înainte de a termina, Carol şi-a citit înfrângerea pe feţele sfătuitorilor săi […] 
Susţinut de întreaga Opoziţie cu excepţia unui membru, bătrânul germanofil Petre Carp, 
tânărul şi energicul premier Ionel Brătianu a anunţat oficial neutralitatea României, cu 
perspectiva puternică de intrare în luptă de partea Antantei.” 
 
SARCINI DE LUCRU: 
 Citeşte cu atenţie relatările de mai sus. Scrie pentru fiecare câteva cuvinte, care să 

descrie sentimentele autorului. Ajută-te de aceste cuvinte: surprins, încântat, trist, 
entuziast, încrezător, temător, curajos, realist, pesimist. 

 Identifică poziţia socială a autorilor şi veridicitatea mesajului. 
 Dacă ai fi elev în România anului 1916, luna septembrie, ce ai scrie în Jurnalul tău 

personal? 
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FIŞA NR. 2: SITUAŢIA SOLDATULUI 
 

„Condiţiile de război au devenit foarte aspre, constituind totodată pentru cei supuşi lor 
un fel de obişnuinţă. Se creează un tip care nu mai era civilul de ieri, dar care nu are nimic 
comun nici cu soldatul de meserie. «Le poilu» este un civil smuls vieţii lui obişnuite şi 
aruncat într-o altă existenţă, al cărei sfârşit nu se întrezăreşte (…) Pentru prima dată în istorie, 
aproape toţi oamenii valizi ai unui popor luptau, şi în condiţii mai grele decât soldaţii de 
profesie din trecut. 

Când a început, guvernul a înrolat voluntari pentru armată, dar curând a fost nevoie de 
mai mulţi bărbaţi. În 1916 a început recrutarea. Primii au fost luaţi burlacii; bărbaţii căsătoriţi 
au fost chemaţi mai târziu. În cele din urmă, 6 milioane de bărbaţi au fost chemaţi sub arme şi 
au pierit aproape 1 din 10. 

Între atacuri, oamenii trăiau în aceste tranşee. Şobolanii înotau în apă, iar păduchii se 
înmulţeau în uniformele oamenilor. Zi după zi, tranşeele erau bombardate şi focul trăgătorilor 
de elită îi nimerea pe cei care nu erau atenţi. Nu prea era timp de somn sau pentru schimbarea 
hainelor. Mâncarea venea târziu şi era rece. 

Boala numită trench foot, provocată de şederea îndelungată în tranşeele cu apă, a fost 
de la început ceva obişnuit. În primăvara următoare, germanii au inventat ceva mult mai 
cumplit: gazul otrăvitor cu clor. După aceea, soldaţii au trebuit să care şi măşti de gaze, pe 
lângă celelalte. Dar nu prea au fost de folos împotriva iperitei (substanţă toxică, vezicantă, 
foarte persistentă cu miros de muştar), utilizată mai târziu. Între timp, în 1916, britanicii au 
introdus tancurile.” 

J. Madaule, Istoria Franței 
 

 MEMORII: 
 
a). „Ne-am înşirat unul după altul şi am înaintat încet. Parcursesem doar câţiva metri, când 
camaradul meu, Billy Booth, a fost lovit. Apoi, cel din stânga mea a căzut peste mine. 
Dispăreau şiruri întregi de oameni. Mitralierele germane trăgeau în noi, ca la antrenament. 
Gardul de sârmă ghimpată era la 60 de metri depărtare, dar numai câţiva au ajuns până acolo. 
S-au încurcat în sârma ghimpată şi mitralierele i-au secerat. S-a terminat totul în zece minute. 

A fost un fiasco total. Un măcel. Acolo au murit cei mai buni din generaţia noastră. 
De aceea ţara nu a mai fost aceeaşi de atunci. Comandanţilor nu le-a păsat de noi. Nu cred că 
dădeau un ban pe viaţa oamenilor.” 

Soldatul George Morgan, 18 ani, Bătălia de pe Somme, 1916 (descrierea datează din 
1976) 

 
b). „Am omorât un om!... Nu-l cunoşteam. Nu-mi făcuse nici un rău. Nici n-avea de ce să-mi 
dorească un rău… Purta numai altă uniformă. Era ca şi mine, tânăr, avea ca şi mine uniformă 
de elev plutonier. Poate venise exact cu aceleaşi gânduri ca mine. Şi eu am întins revolverul 
şi am tras! … În două minute omul acela tânăr cum sunt eu aici, n-a mai fost decât un 
stârv…Un ochi îi ieşise din orbită, fiindcă am tras un glonţ în cap.. Era o viaţă acolo…şi eu 
am curmat-o! Cu ce drept? Nu se mai poate plăti! Nici repara… nimic… un stârv! Şi m-am 
ascuns după aceea şi am plâns. Ofiţerii m-au felicitat, şi maiorul… M-a chemat colonelul la 
telefon! Toţi se bucurau că am ucis un om! Acum am înţeles însă că războiul e o singură 
realitate: toţi cei care au ucis n-au să uite asta niciodată”! 

Cezar Petrescu, Întunecare 
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c). „Ador războiul. Semănă cu un mare picnic. Niciodată nu m-am simţit atât de bine şi nu am 
mai fost atât de fericit în viaţa mea. Nimeni nu se plânge de celălalt că este murdar. Nu mi-
am mai scos cizmele de zece zile şi m-am spălat numai de două ori.” 

Căpitanul Grenfell, Viaţa în tranşee 
 
d). „În fine, totul s-a calmat pe la sfârşitul lui august şi pe front, şi abia atunci am aflat la Iaşi 
o parte, cea mai mare parte, din adevăr. Atunci abia au început să ni se povestească actele de 
eroism ale oamenilor noştri, atunci abia mărturiile ofiţerilor francezi ne-au permis să ridicăm 
capul: ruşinea campaniei din toamna lui 1916 era spălată. Românul a dovedit data asta cu 
prisosinţă că bine armat şi bine condus, putea să ţie piept oricărui soldat din lume. […]Până 
la Mărăşti şi Mărăşeşti, când întâlneam ofiţeri francezi preferam să nu vorbim de războiul 
nostru; după luptele din iulie şi din august se schimbaseră lucrurile şi intrasem şi noi în 
rândul oamenilor.” 

C-tin Argetoianu, Pentru cei de mâine, amintiri din vremea celor de ieri 
 

e). Au murit peste un milion de bărbaţi din Marea Britanie şi din Imperiu. Iată cum afla 
familia despre moartea fiului: 
 

Dragă domnule/ doamnă Culling & familie, 
 

Îmi revine dureroasa sarcină să vă informez că iubitul dumneavoastră fiu a decedat 
în urma rănilor primite ieri, luni, 20 ianuarie. 

Sunt sigur că va fi un şoc cumplit pentru toţi cunoscuţii, pentru că aşa a fost şi 
pentru noi. Se bucura de mare popularitate printre noi. Deşi va arunca un nor negru asupra 
dumneavoastră, cred că aţi putea vedea lucrurile şi altfel, pentru că a murit în mod glorios 
şi a demonstrat ţării că a fost un adevărat soldat britanic. Dacă veţi putea vedea lucrurile în 
această lumină, pierderea dumneavoastră înseamnă pentru George gloria eternă. În 
speranţa că Dumnezeu vă va da putere să suportaţi această lovitură cumplită,  

Rămân al dumneavoastră, genist J.White 
 

 
SARCINI DE LUCRU: 
 Enumeră cel puţin cinci din neajunsurile vieţii de soldat în timpul primului război 

mondial: text a), b). 
 Identifică starea de spirit a personajului din textul b) şi comentează. Apreciază 

interpretarea colegului tău. Compară situaţia cu starea de spirit descrisă în textul c). 
 Identifică, potrivit autorului, calităţile soldaţilor români descrise în textul d). În ce 

mod s-a schimbat starea de spirit a opiniei publice româneşti? Care a fost contribuţia 
regelui Ferdinand şi a reginei Maria la obţinerea victoriilor de pe frontul românesc? 

 Citeşte textul e). Notează trei moduri în care autorul consolează familia. Imaginează-ţi 
că tocmai ai primit o asemenea scrisoare. Scrie un paragraf  pentru a-ţi descrie 
sentimentele. 

 Care drepturi ale omului/copilului sunt încălcate în această situaţie? Existau 
documente în acest sens? 

 

FIŞA NR. 3: RAŢII SĂPTĂMÂNALE 
 
 „Nu erau alimente suficiente. O dată, în 1917, nu mai erau alimente decât pentru trei 
săptămâni. Foametea reprezenta un pericol real. În anul următor, a fost introdus sistemul 
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raţiilor de alimente. A fost o măsură necesară pentru ca statele să supravieţuiască, pe lângă 
faptul că trebuia să câştige războiul. A înflorit specula. 

Atât bogaţii, cât şi săracii s-au obişnuit ca viaţa lor să fie complet diferită faţă de cea 
de dinainte de război. Când se duceau în vizită, oamenii căpătaseră obiceiul să-şi ia zahărul 
cu ei”. 
 

RECHIZIŢIONĂRILE 
 

„Trebuia să predăm, încă în ajunul intrării nemţilor, toate armele: de la revolver şi 
puşcă de vânătoare până la sabie şi floretă. Au venit la rând trăsurile, caii, bicicletele, 
zahărul…gazul lampant, vasele de bucătărie şi cazanele de aramă, clanţele de la uşi, de alamă 
precum şi un număr de saltele, cearşafuri, covoare şi slănină. 

La 24 aprilie 1917, a început rechiziţionarea clopotelor de la biserici-aveau grozavă 
nevoie de aramă pentru confecţionarea obuzelor-lăsându-se de fiecare oraş câte unul (…) 
Grâne, vite, petrol, lemn de construcţie, lână, lapte, peşte, fructe-până şi măceşe, ghindă şi jir- 
totul se strânge şi se cară în Germania”. 

C. C. Giurescu, Amintiri  
 
SARCINI DE LUCRU: 
 Comentaţi măsurile adoptate de autorităţi în timpul războiului. Erau justificate? 
 Precizaţi în asemenea condiţii, din ce s-ar compune (produs/ cantitate) meniul vostru 

pe o zi (mic dejun, prânz,cină). 
 Formulaţi enunţuri în care să utilizaţi termenii «raţie», «speculă», « rechiziţionare». 
 Care drepturi ale omului/copilului sunt încălcate în această situaţie? Existau 

documente în acest sens? 
 

FIŞA NR. 4: TRANSFORMĂRI SOCIALE 
 

Guvernul a preluat controlul mai mult ca oricând. Putea indica oamenilor unde să 
muncească. Sindicatele au contribuit  la efortul de război şi membrii lor s-au înrolat. Bogaţii 
şi săracii au trăit şi au luptat laolaltă în tranşee. Războiul a ajutat  la distrugerea barierelor 
dintre bogaţi şi săraci. Dar când s-a terminat, în 1918, mulţi oameni bogaţi sperau ca viaţa de 
dinainte să reînceapă . Iar săracii sperau la o schimbare în bine. Însă cu toţii au constatat că se 
înşelaseră. Două ipostaze de război:  

 
PROFITORUL DE RĂZBOI 

Războiul nu era vitreg pentru toată lumea. Profitorii de război au existat în toate ţările 
beligerante. Printre aceştia au fost Krupp în Germania sau Renault în Franţa  
 

Producția anuală 1913 1918 
Automobile 1484 553 
Camioane 174 1793 
Tancuri 0 750 
Motoare de avion 0 5000 
Supraf. uzinelor 11,5 ha 34 ha 
Muncitoare (%) 4% 25% 
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MUTILATUL DE RĂZBOI 
„   Te- am recunoscut după sămnu, din obraz. Ţi-o spun fără intenţii di supărare, puiule!... 
Aiasta-i un capital electoral cari nu trebui neglijat… Ai fost un viteaz pe front». Alegătoru-i 
ghini să o ştie şi cu atâta mai bine dacă ari dovadî scrisî pi faţî!... Aiasta rămâni lucru di preţ, 
măcar pentru o bucată di vremi”. 

Cezar Petrescu, Întunecare 
 
SUSPICIUNEA DE SPIONAJ 

„Vedeţi, e vorba de o bucătăreasă, umblă îmbrăcată în bucătăreasă, dar mănâncă la 
hotel. Era îmbrăcată în femeie, dar avea picioare foarte mari. Era probabil bărbat îmbrăcat în 
femeie. Pe urmă a dispărut, dar, înainte să plece, a prezis că, după plecarea ei, vor veni 
zeppelinele. S-a adeverit tot ce a spus ea. Era în mod sigur, spioană. Cine are asemenea 
picioare trebuie să fie spion!” 
 
SARCINĂ DE LUCRU: 
 Analizează toate informaţiile deţinute despre primul război mondial. Compară şi 

identifică care era situaţia societăţii înainte şi după război.  
 

FIŞA NR. 5: MODIFICAREA VIEŢII COTIDIENE. PROMOVAREA FEMEII 

Marele Război a fost primul care i-a afectat pe toţi, chiar şi pe cei de acasă. Pentru că 
bărbaţii au plecat pe front, femeile au preluat muncile acestora în condiţiile în care era mai 
mult de lucru. Înainte de război, nimeni nu şi-ar fi imaginat să vadă femei la volanul 
autobuzelor, dar acum era nevoie de ele. Femeile au găsit de asemenea  slujbe la căile ferate, 
în magazine şi fabrici, chiar şi în poliţie. 

Între timp, alte femei munceau în fabricile de muniţii. Angajaseră femei şi înainte de 
război, dar acum munca lor era în sfârşit apreciată. Unele dintre ele munceau 80 de ore pe 
săptămână, în condiţii primejdioase- praful de puşcă cu care lucrau le îngălbenea pielea. 

„În România destule femei se numesc „Viaţă”, Zoe, şi mulţi bărbaţi au drept mamă 
Viaţa, ca fraţii Goleşti sau ca Nicolae Bălcescu, alţii se căsătoresc cu ea. Pentru toate aceste 
Zoe şi pentru toţi cei care le iubesc, cel mai preţuit lucru e libertatea. O viaţă în libertate, „o 
duşcă de aer liber”, e elixirul tinereţii lor eterne. Libertăţii i se construieşte la Paris o statuie 
pe care lumea o vizitează pe dinăuntru. Iar oamenii urcă în ea, în libertate, treaptă cu treaptă, 
aşa cum o fac şi în secolul în care trăiesc. Libertatea e dusă dincolo de ocean şi aşezată în 
văzul tuturor, ca simbol central al unei noi lumi. Câmpia Libertăţii, Strada Libertăţii, Liga 
internaţională a Păcii şi a Libertăţii- totul se orientează în jurul ei. Libertatea le aprinde 
soarele, cum se spune într-un poem, şi le aprinde gândurile”. 

 
Ioana Pârvulescu, În intimitatea secolului 19 

SARCINI DE LUCRU:  
 Identificaţi în textele de mai sus schimbările survenite în statutul femeii în timpul 

războiului şi după. Plecând de la cunoştinţele pe care le aveţi, apreciaţi în ce măsură 
situaţia social-economică şi politică a femeii s-a modificat. 

 Scrie cel puţin două schimbări importante din moda feminină petrecute în timpul 
războiului. 

 Eşti creator de modă . Exprimăţi opinia în legătură cu evoluţia modei. 
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PROIECT DIDACTIC 
 
 
 

Profesor: Coroamă Sorin-Nicolae 
Clasa:  a VIII-a 
Disciplina: Istoria românilor 
Tema lecţiei: Formarea statului național unitar român  
Tipul lecţiei: evaluare 
Competenţe specifice: 

1.2 Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice din spaţiul românesc în 
Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală;  

2.4. Rezolvarea unor situaţii-problemă , prin utilizarea adecvata a surselor istorice 
referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea; 

3.6. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, 
desfăşurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice; 

3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Epoca Modernă şi din 
secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice;  

3.10. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în 
Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice  
Obiectivul general: 

• Evaluarea cunoştinţelor referitoare la formarea statului național unitar român ( 
realizarea Marii Uniri din 1918) 

Obiective operaţionale: 
cognitive: 

• să utilizeze cunoştinţele/noţiunile istorice fundamentale dobândite anterior în contexte 
de comunicare diferite; 

• să demonstreze capacități de analiză a surselor istorice; 
• să analizeze principalele consecinţe ale realizării Marii Uniri; 
• să încadreze cronologic și logico-istoric evenimentele și faptele istorice care au marcat 

fiecare dintre cele trei etape ale procesului Unirii; 
• să probeze înțelegerea aspectelor comune, dar și a celor specifice, în procesul istoric 

realizat in anul 1918; 
atitudinale: 

• să dezvolte gândirea critică și abilitățile de comunicare în contextele de comunicare 
învățate; 

• să demonstreze originalitate și creativitate în abordarea evenimentelor istorice. 
metodologice: 

• să colaboreze eficient în cadrul activităţilor de grup. 
Resurse de timp: 50 minute 
Resurse materiale:  

• surse vizuale și scrise, primare și secundare; 
• fișe de lucru; 
• hărți istorice; 
• videoproiector; 
• calculator; 
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Resurse procedurale: organizatorul grafic de tip secvențial, organizatorul grafic de tip 
comparativ, analiza și interpretarea surselor istorice, diagrama Venn, ciorchinele structurat, 
eseul de cinci minute, conversația, expunerea  
Forma de organizare a activităţii: frontală, individuală şi pe grupe 
Evaluarea:  

• De conţinut: va viza corectitudinea informaţiilor, aria de cuprindere şi gradul de 
valorificare, valorizare a informaţiilor istorice, 

• De utilizare a operaţiilor gândirii:va urmări modul de prelucrare a surselor istorice şi 
a informaţiilor istorice dobândite anterior. 

Bibliografie: 
• Manualele de istorie pentru clasa a VIII-a  
• coord. prof. univ. I. Bulei Istoria Românilor. Tratat, vol VII. Tom. 2, București, 2003; 
• acad. Gh. Platon, Istoria modernă a Romaniei, Bucuresti, 1987; 
• acad. Fl. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, București, 2000; 
• 1918 la Români, vol. I-III, București, 1987-1988;  
• Culegere de texte pentru istoria României (coord. L. Maior, Șt. Pascu), București, 

1977;  
• H. Radu, P. Ioan Orha, Documente din istoria românilor, București, 1996; 

https://alba24.ro/1-decembrie-1918-marea-unire-de-la-alba-iulia-marturii-
documente- 
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EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

 
CONŢINUTUL 

DIDACTIC 

STRATEGII DE REALIZARE FORMA DE 
ORGANI 
ZARE A 

ACTIVITĂŢII 

 
EVALUARE 

PROCEDURALE MATERIALE 

 
 
MOMENT 
ORGANIZATO 
RIC 
Captarea atenţiei 

1.Pregătirea 
materialelor necesare 
2.Anunțarea titlului 
lecției și prezentarea 
obiectivelor 
operaţionale 
3. Desemnarea liderilor 
grupelor formate  

 
 
- explicația 
- expunerea 
- conversaţia 
 

- organizarea 
grupelor 
- repartizarea 
materialelor 
- calculator 
- videoproiector 

 
- activitate 
frontală 
 

 
- manifestă obiectivitate în 
stabilirea liderilor 

 
 
 
DESFĂŞURA 
REA LECŢIEI  

 
România după  Primul 
Război Mondial 
 
 
G1 
Factori favorizanți  
Teritorii unite 
Recunoașterea 
internațională a Unirii 
 
G2 
Evenimente majore în 
etapele Unirii 
 
G3 
Unirea Basarabiei și a 
Bucovinei 

 
- lucrul cu harta 
 
 
 
 
- ciorchinele 
structurat 
- conversația 
 
 
 
- organizatorul 
grafic de tip 
secvențial 
 
-Diagrama  
Venn 

 
Harta „România 
după Primul 
Război 
Mondial” 
 
 
- fişe de lucru 
- calculator 
- videoproiector 
 
 
 
- fişa de lucru 
 
 
 
- fişa de lucru 
 

 
- activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
- activitate pe 
grupe 
 
 
 

- hașurează teritoriile unite 
cu România în 1918 
- notează capitalele istorice 
ale Marii Uniri 
 
- indică factorii favorizanți,  
teritoriile unite și 
evenimentul care a marcat 
recunoașterea 
internațională a Marii 
Uniri 
 
- asociază datele indicate 
cu evenimente majore al 
Marii Uniri  
-identifică elemente 
comune și specifice în 
procesul de unificare a 
Basarabiei și Bucovinei 
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CONSTATAREA 
FEED-BACK-
ULUI 

G4 
Consecințele Unirii 
 
 
 
 
II 
G1   Aspecte privind  
G2     înfăptuirea statului  
G3     național unitar 
G4    român 
 
 
 
 
 
 
 
,,Confirmă România 
centenară speranțele și 
idealurile generației 
Marii Uniri?”  
 

- organizatorul 
grafic de tip 
comparativ 
 
 
 
 
-Analiza și 
interpretarea 
surselor istorice 
 
 
-Textul nonliterar 
-articol de presă 
 
 
 
 
 
-eseul de cinci 
minute 

- fişa de lucru 
 
 
 
 
 
- surse vizuale 
- surse istorice 
scrise primare  
- calculator 
- videoproiector 
- fișa de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
-fișă de lucru 

 
 
 
 
 
 
 
 
- activitate 
pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- activitate 
individuală 
 

- abordează comparativ 
(înainte și după Marea 
Unire) aspecte legate de 
cadru teritorial, societate, 
economie 
 
-studiază și abordează 
critic sursele istorice 
- valorizează cunoștințele 
anterioare într-un nou 
context de învățare 
- recunoașterea 
personalităților politice pe 
baza imaginilor și a 
informațiilor oferite de 
către profesor 
 
 
 
- dovedesc spirit critic, 
creativ, în realizarea 
sarcinii de lucru formulate 

ÎNCHEIEREA 
ACTIVITĂŢII 

  
- autoevaluarea 

- scara de 
clasificare a 
activităţii  

 
- activitate 
individuală 

- autoevaluarea obiectivă a 
întregii activităţi prin 
completarea scării de 
clasificare  
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FIȘĂ DE LUCRU  
 
Lucraţi cu harta istorică şi rezolvaţi cerinţele de mai jos: 

• hașurați distinct teritoriile care s-au unit cu Regatul României în 1918; 
• notați pe hartă, în caseta corespunzătoare, capitalele istorice ale Marii Uniri. 
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FIȘĂ DE LUCRU - GRUPA I  

 
1. Completați ciorchinele structurat menționând anul, factorii favorizanți, cele 
trei teritorii unite și evenimentul care a marcat recunoașterea internațională a 
Marii Uniri .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Analizând următoarele imagini/surse primare, redactați un articol de ziar în 
calitate de corespondent de presă aflat la Alba Iulia la 1 decembrie 1918. 

,,În 30 noiembrie dimineaţa am plecat cu trăsura la Teiuş. În drum am ajuns coloane 
de militari nemţi ce se întorceau învinşi, în ţara lor. La Teiuş în gară am ieşit pe peronul 
întestat de lume. Trenuri, trenuri treceau cu românii de pe Târnave, Mureş, din ţinuturile 
maramureşene, Cluj, Luduş, etc Trenul întesat şi de minerii de acolo şi fanfara minerilor, 

MAREA 
UNIRE 

Factori 
favorizanți 

 
Teritorii unite 

 

Anul  Recunoașterea 
internațională 
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intona cântece patriotice, chemări la luptă. Însufleţirea celor ce curgeau ca apele mari era de 
nedescris.  

La Alba Iulia, iarna îmbrăcase oraşul în alb, dar ce căldură în sufletele noastre! 
Mulţimea sosea şi se urca în cetate în cântece, în urale, în strigăte de bucurie. Într-un loc era o 
masă compactă de oameni cu un drapel roşu conduşi de marii naţionalişti, Jumanca şi 
Flueraş. Ordinea pe străzi, peste tot era menţinută de batalionul gărzilor de moţi îmbrăcaţi în 
haine ţărăneşti (albe) moţeşti. Tribune peste tot, de pe care se vorbea mulţimii. 

La Sfatul Marei Adunări Naţionale erau conducătorii în frunte cu episcopii celor două 
biserici Dr. Iuliu Hosu şi Dr. Miron Cristea şi delegaţii. După hotărârea Marelui Sfat, pe la 
orele 12, întreg Sfatul a ieşit pe câmpul din cetate unde era adunată mulţimea imensă în jurul 
tribunelor şi la tribuna principală episcopul Iuliu Hosu a citit hotărârea de alipire de bună voie 
şi pentru totdeauna cu ţara mamă. În acel moment a fost un delir ce nu se poate cuprinde în 
cuvinte. Cântece, dans îmbrăţişări, plânsete de bucurie”. 

 
https://alba24.ro/1-decembrie-1918-marea-unire-de-la-alba-iulia-marturii-documente 

 
 

                   
https://alba24.ro/istorie-vie-la-alba-iulia-marea-unire-de-la-1-decembrie-1918-marturii 

 
 

 

 
https://alba24.ro/istorie-vie-la-alba-iulia-marea-unire-de-la-1-decembrie-1918-marturii 

 
 
 
 
 
 



Proiect didactic: Formarea statului național unitar român 

 85 

 
FIȘĂ DE LUCRU - GRUPA II 

 
 

1. Completați organizatorul grafic secvențial de mai jos cu câte un 
eveniment major corepunzător unirii Basarabiei, Bucovinei și 
Transilvaniei cu Regatul României. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Citiţi cu atenţie sursa de mai jos : 
 
„În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: 

Republica Democratică Moldovenească ( Basarabia ), în hotarele sale dintre Prut, Nistru, 
Dunăre şi Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine 
de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi al dreptului de neam, pe baza 
principiului că năroadele singure să-şi hotărească soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna 
se uneşte cu mama sa România. 

Această unire se face pe următoarele baze: 
 

1.Sfatul actual al Ţării rămâne mai departe pentru rezolvarea şi realizarea reformei agrare(... ) 
 
2.Basarabia îşi păstrează autonomia provincială, având un Sfat al Ţării ( dietă ), ales pe viitor 
prin vot universal, egal, direct şi secret, ca un organ împlinitor şi administraţie proprie. 

24 ian/6 febr 1918 
………………
………………
………………. 

27 martie 1918 
………………
………………
………………. 
 

18/31 oct. 1918 
………………
………………
………………. 
 
 

18 nov/1 dec 1918 
………………
………………
………………. 
 

15/28 nov.1918 
………………
………………
………………. 
 

14/27 oct. 1918 
………………
………………
………………. 
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5. Legile în vigoare şi organizaţia locală rămân în putere şi vor putea fi schimbate de 
Parlamentul României, numai după ce vor lua parte la lucrările lui şi reprezentanţii 
Basarabiei. 
 
6. Respectarea drepturilor minorităţilor din Basarabia. 
 
7. Doi reprezentanţi ai Basarabiei vor intra în consiliul de miniştri român, acum desemnaţi de 
actualul Sfat al Ţării, iar pe viitor luaţi din sânul reprezentanţilor Basarabiei din Parlamentul 
român. 
 
8. Basarabia va trimite în Parlamentul român un număr de reprezentanţi, proporţional cu 
populaţia, aleşi pe baza votului universal, egal, direct şi secret ( ... )” 

( Declaraţia de unire a Basarabiei cu România - 27 martie 1918 ) 
 
Răspundeţi următoarelor întrebări: 
 
1.Precizați, folosind sursa, un principiu în baza căruia Sfatul Ţării a decis ca Basarabia să se 
unească cu România și două state care au fost destrămate ca urmare a aplicării acestui 
principiu. 
....................................................................................................................................................
…….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
2. Menţionaţi, pe baza sursei, două reforme ce urmau a fi înfăptuite în perioada următoare. 
…………………………………………………………………………………………………
…………. 
…………………………………………………………………………………………………
……………. 
3. Precizați, pe baza sursei, condiţia care va trebui îndeplinită pentru ca legile elaborate de 
Parlamentul de la Bucureşti să fie aplicate şi pe teritoriul Basarabiei. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
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FIȘĂ DE LUCRU - GRUPA III 
 

1. Identificați, pe baza cunoștințelor acumulate, două aspecte comune şi două 
deosebiri între procesul de unire a Basarabiei respectiv de unire a Bucovinei cu 
România. 

 
 
 
 
 
 
2.Recunoașteți, pornind de la indiciile sugerate în enunțurile și imaginile de mai 

jos, personalitățile politice care au marcat înfăptuirea Marii Uniri : 
 
 

1.Rege al României, în timpul căruia se definitivează procesul de 
realizare a statului național unitar. 

 
…………………………………… 
 
 
 

 
 2. Soția regelui Ferdinand, a activat în timpul Primului Război 
Mondial ca soră de caritate în spitalele militare, activitate care a făcut să fie 
numită în popor ,, mama răniților” 
 

………………………………………. 
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 3. Om politic român, președintele Sfatului Țării al Republicii 
Democratice Moldovenești.  
 
……………………………………… 

 
 

 
 
4. Fruntaș al mișcării de eliberare a românilor din Bucovina, 

președinte al Congresului General al Bucovinei. 
 
 
 
…………………………………………. 
 
 
 

 
5. Președintele Consiliului Dirigent al Transilvaniei, unul dintre 

organizatorii Marii Adunări de la Alba Iulia 
 
 
 
……………………………………. 
 
 

 
 

6. Istoric și militant unionist bucovinean, membru al comitetului de 
organizare a Adunării Naționale de la Cernăuți, 

 
 
 
………………………………………… 
 
 
 

 
 

7. A dat forma definitivă a Rezoluţiei Unirii, program pe care tot el l-a 
expus în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. 

 
 
……………………………………………. 
 
 
 
 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Om_politic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Om_politic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfatul_%C8%9A%C4%83rii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Democratic%C4%83_Moldoveneasc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Democratic%C4%83_Moldoveneasc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cern%C4%83u%C8%9Bi


Proiect didactic: Formarea statului național unitar român 

 89 

8. Publicist și om politic basarabean, face parte din conducerea Sfatului 
Ţării, adunarea care la 27 martie 1918 a votat Unirea Basarabiei cu 
România, 

 
 

…………………………………………… 
 
 
 
 

 
 

FIȘĂ DE LUCRU - GRUPA IV 
 

1. Completați organizatorul grafic de mai jos precizând consecințele realizării  
Marii Uniri în domeniile indicate. 
 
 

CONSECINȚELE MARII UNIRI 

 

CADRU 
TERITORIAL 

SUPRAFAȚĂ  

NUMĂRUL 
POPULAȚIEI 

 

 

SOCIETATE 

 

 
CATEGORII 

SOCIALE 

 

 

 

MINORITĂȚI 
ETNICE 

 

 

ECONOMIE 

 

 
 

REFORME 

 

 
2. Analizaţi cu atenţie sursele istorice: 

 
Sursa A 
,,I. Adunarea Naţională a tuturor romanilor din Transilvania, Banat şi 
Ţara Ungureasca adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-
Iulia în ziua de 18 nov./1 dec.1918 decretează unirea acelor români şi a 
teritoriilor locuite de dânşii cu România.(...) 
III. În legătură cu aceasta ca principii fundamentale ale alcătuirii noului 
stat român Adunarea Naţională proclamă următoarele: 
1. Deplina libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare(...) 

Sursa B 
,,Drept aceea noi, 
Congresul General al 
Bucovinei, întrupând 
suprema putere a ţării şi 
fiind investiţi singuri ca 
putere legiuitoare, în 
numele suveranităţii 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/27_martie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1918
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Unirea_Basarabiei_cu_Rom%C3%A2nia
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Unirea_Basarabiei_cu_Rom%C3%A2nia
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3. Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic pe toate 
terenurile vieţii publice(...) 
4. Desăvârşita libertate de presă, asociere şi întrunire; libera 
propagandă a tuturor gândurilor omeneşti. 
5. Reformă agrară radicală’’ 
IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor naţiunii române(…) 
Adunarea Naţională hotărăşte instituirea unui Mare Sfat Naţional 
Român, care va avea toată îndreptăţirea să reprezinte naţiunea română 
oricând şi pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate 
dispoziţiunile pe care le va afla necesare în interesul naţiunii”. 

(Rezoluţia de la Alba-Iulia) 

naţionale, hotărâm: 
Unirea necondiţionată şi pe 
vecie a Bucovinei, în 
vechile ei hotare până la 
Ceremuş şi Nistru, cu 
regatul României”. 

(Declaraţia de Unire a 
Bucovinei cu România) 

 

 
 
 
Răspundeţi următoarelor întrebări: 
 
1. Clasificaţi sursele A şi B . 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
2. Numiţi trei domenii la care face referire sursa A şi transcrieţi pentru fiecare câte o 
prevedere corespunzătoare 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....................................... 
3. Transcrieţi din sursa A un organism politic şi ilustraţi rolul acestuia cu o informaţie 
selectată din text. 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................... 
4. Formulaţi o asemănare şi o deosebire între cele două evenimente politice, folosind în acest 
sens câte o informaţie sugestivă din sursele A şi B. 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................... 
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FIȘĂ DE EVALUARE FINALĂ 
Şcoala Gimnazială ,, Mihai Eminescu” Rădăuţi 
Disciplina- Istoria românilor 
Profesor- Coroamă Sorin 
Clasa-a VIII-a  
Subiectul lecţiei-,,Formarea statului național unitar român” 
Numele şi prenumele elevului:………………………………… 
Timp de lucru: 5 minute 

 
Realizați un eseu, din care să reiasă opinia voastră argumentată, referitor la tema ,,Confirmă 
România centenară speranțele și idealurile generației Marii Uniri?” 
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PREZENTAREA MARII UNIRI ÎN MANUALELE DE ISTORIE  
DE CLASA a XII-a și a VIII-a 

 
 
 

Suntem în anul 2018, anul când noi românii, sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. 
Este un an istoric, în care lumea și România trec prin transformări economice, sociale, 
climatice și de mentalitate.  

În context deosebit de complex, Marea Unire, este ACEL moment când românii au 
fost mândrii de ei și de țara lor. 

După 100 de ani, în 2018, când România nu mai are ,,granițele celei Mari”, încercăm 
se retrăim ce s-a întâmplat în 1918. 

Istoria, ca materia școlară, are rolul de a aduce în prezent, trecutul, pentru al omagia, 
pentru a învăța din el și a ne face să ne punem întrebări despre prezentul în care trăim. 

Începând cu clasa a IV-a, istoria este obiect de studiu în programa școlară. Pe 
parcursul a nouă ani, elevii  parcurg istoria universală și a românilor, pentru ca la sfârșitul 
studiilor să înțeleagă mai bine lumea în care trăiesc. 

Tema Marea Unire la clasa a XII-a este recomandată a fi studiată în unitatea de 
învățare Statul și politica. Aceasta este parte dintr-un conținut vast, numit Statul român 
modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (sec XVIII-XX). 

Competențele specifice propuse la unitatea de învățare Statul și politica, sunt în 
număr de șase, din care două sunt valabile la toate filierele și profilurile: 

- 2.2. Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea şi realizarea unor 
scopuri comune,  

- 2.3. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate. 
Celelalte patru sunt studiate numai la profilurile și specializările cu două, trei, patru 

ore pe săptămână: 
- 1.2. Utilizarea termenilor/conceptelor specifici(e) istoriei în contexte care implică 

interpretări şi explicaţii interdisciplinare,  
- 2.1. Construirea unor demersuri de tip analitic cu privire la situaţii şi contexte 

economice, sociale, politice, culturale,  
- 2.4. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor 

judecăţi proprii,  
- 3.2. Analizarea mesajelor transmise de  surse istorice variate prin compararea 

terminologiei folosite. 
Manualele recomandate de Ministerul Educației Naționale a fi folosite la ora de 

istorie sunt: 
• Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 
• Istorie- XII, Editura Corvin, 
• Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică și Pedagogică, 
• Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, coordonator Zoe Petre, 
• Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, coordonator Alexandru Barnea, 
• Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu ABC, 
• Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 
• Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică și Pedagogică (în limba 

maghiară), 
• Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin (în limba maghiară), 
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• Istorie, manual pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas Educațional, 
• Istorie, manual pentru clasa a VIII-a, Editura Teora, 
• Istorie, manual pentru clasa a VIII-a, Editura Sigma. 

Studiind o parte a acestor manuale se poate realiza o analiză SWOT a prezentării 
temei Marea Unire. 

Puncte forte: 
• Se acordă un spațiu vast temei, în anumite manuale ( 4 pagini format A4-în Istorie, 

manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium; Istorie- XII, Editura Corvin) 
• Marea Unire este prezentată ca un moment în tema, mai vastă, Statul român modern: 

de la proiect politic la realizarea României Mari (sec XVIII-XX) în Istorie, manual 
pentru clasa a XII-a, Editura Didactică și Pedagogică, 

• Se pune accent pe rolul monarhiei în realizarea Marii Uniri (Istorie, manual pentru 
clasa a XII-a, Editura Corint, coordonator Zoe Petre), 

• Informația istorică a temei este încadrată de imagini și texte istorice, în toate 
manualele, 

• La sfârștul lecției sunt propuse elevilor activități prin care să discute, să sintetizeze, să 
selecteze, să argumenteze, să găsească informații în diferite surse, să lucreze pe grupe, 
să scrie eseuri. 
Puncte slabe: 

• Spațiu redus alocat informațiilor istorice despre Marea Unire, în anumite manuale ( 14 
rânduri- Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, coordonator Zoe Petre; 
12 rânduri - Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, coordonator 
Alexandru Barnea), 

• Momentul Marii Uniri este prezentat în aceeași lecție cu Primul Război Mondial 
(Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium), 

• Momentele importante din cele trei provincii istorice sunt prezentate concomitent, 
ceea ce poate duce la confuzii din partea elevilor (Istorie- XII, Editura Corvin), 

• Marea Unire este prezentată fără a se evidenția momentele principale prin subtitluri 
sau culori (Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică și Pedagogică; 
Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, coordonator Zoe Petre; Istorie, 
manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, coordonator Alexandru Barnea), 

• Sursele istorice sunt plasate la începutul lecției, ceea ce poate duce la dezorientarea 
elevilor, în Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică și Pedagogică, 

• Manualele Editurii Corint nu au prezentată la tema Marea Unire,o hartă a României 
Mari. 
Oportunițăți: 

• Tema Marea Unire oferă elevilor posibilitatea de a intra în atmosfera unui moment 
remarcabil din istoria românilor, 

• Tema provoacă elevilor să lucreze cu sursele istorice,descoperind astfel, informațiile 
de care au nevoie, 

• Se prezintă Marea Unire ca parte a unui proces mult mai amplu, național și 
internațional. 
Amenințări: 

• Folosirea excesivă a surselor istorice poate provoca anumitor elevi dificultăți în 
înțelegerea istoriei; 

• Minimalizarea prezentării Marii Uniri, poate avea urmări în conștiința românilor care 
nu vor știi de ce Ziua Națională a României este pe 1 Decembrie. 
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Marea Unire este un subiect studiat, pe larg și în clasa a VIII-a. Potrivit programei 
școlare, istoria se prezintă la gimnaziu ca o călătorie. În clasa a VIII-a, această călătorie se 
face pentru societatea românească, din antichitate până în zilele noastre. 

Competențele specifice ce pot fi atinse la tema Marea Unire din 1918 sunt: 
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în rezolvarea unor situaţii-problemă 
1.2. Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate spaţio-temporale în contexte diferite 
2.1. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea informaţiilor oferite de diverse surse 
3.2.  Realizarea de proiecte care promovează diversitatea socio-culturală 
4.2. Iniţierea, dezvoltarea şi aplicarea de proiecte individuale şi de grup valorificând 
diverse experienţe istorice  
4.3.  Adaptarea perspectivelor transdisciplinare în abordarea unor probleme sensibile şi 
controversate în istorie şi în viaţa cotidiană. 

Puncte forte: 
• Marea Unire, în manualele claselor a VIII-a, este prezentată structurat, pe un spațiu 

generos, două sau trei pagini în format A4, în care informația istorică este completată 
de izvoare scrise și imagini, 

• La sfârșitul temei, elevilor li se cere să analizeze, să reflecteze, să sintetizeze, 
• Tema prezintă și repere cronologice și cuvinte-cheie. 

Puncte slabe: 
• Informatia istorică este segmentată de activități recomandate elevilor, ceea ce poate să 

deruteze elevii, dacă profesorul nu are o bună strategie didactică. 
Oportunități: 

• Tema Marea Unire oferă elevilor posibilitatea de a se conecta la unul din cele mai 
importante momente din istoria națională și europeană prin intermediul diferitelor 
surse istorice și ale mass-mediei. 
Amenințări: 

• Diminuarea numărului orelor de istorie poate să ducă la diminuarea studierii acestei 
teme. 
Marea Unire este abordată de programele și manualele școlare și în clasa a IV-a, 

clasa a VII-a și clasa a X-a dar în aceste manuale, este prezentată mai puțin, excepție face 
manualul de clasa a X-a, Editura Corint. De fapt, problema abordării acestei teme, nu ține 
neapărat de cât și cum este sau nu prezentă în aceste manuale, ci de numărul redus de ore la 
clasele care nu sunt de profil. 

Pentru fiecare nivel de studiu, această temă este prezentată în așa fel încât elevii să își 
dezvolte cunoștințe, abilități și atitudini cu ajutorul cărora să aprecieze și să înțeleagă ce 
reprezintă Marea Unire pentru români. 

După 100 de ani, Marea Unire de la 1918, ar trebui văzută ca un moment când 
România și românii s-au remarcat prin unitate, consecvență și patriotism, o lecție de care 
națiunea română ar trebui să țină seama și astăzi. Profesorului îi revine misiunea, de altfel, să 
reușească să retrezească în noua generație, sentimentele de responsabilitate, datorie și 
patriotism, sentimente de care generația Marii Uniri cu siguranță nu au dus lipsă! 
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RESPONSABILITATEA ASUPRA CONȚINUTULUI ARTICOLELOR DIN 
PREZENTA REVISTĂ REVINE ÎN EXCLUSIVITATE AUTORILOR 
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	Există în memoria românilor momente cărora timpul, le adaugă mereu sensuri și semnificații noi, făcându-le să dăinuiască în conștiința națională. Anul 1918, când s-a desăvârșit unitatea neamului românesc în fruntariile României Mari, este un asemenea ...
	La începutul anului 1917 operațiunile de pe front ale armatei rusești au început să încetinească, în schimb au început să se înmulțească manifestațiile, întrunirile, conferințele și mitingurile nesfârșite atât ale celor de pe front cât și din spatele ...
	Ion Inculeț s-a născut la 5 aprilie 1884, la Răzeni, județul Lăpușna - în perioada interbelică. A învățat la școala primară din satul natal, după care s-a înscris la Școala Teologică din Chișinău, pe care a absolvit-o în 1906. În această perioadă a fo...
	După absolvirea Școlii teologice a optat pentru Facultatea de Fizică și Matematică a Universității din Dorpat, unde a fost coleg cu un alt erou al unirii Basarabiei cu România Pantelimon Halippa, iar după un an de studiu s-a transferat la Universitate...
	Ion Inculeț a dobândit experiența politică în calitate de participant la evenimentele revoluționare din Rusia anului 1917. El a devenit membru al Partidului Socialist Revoluționar și a fost ales ca deputat în Sovietul din capitala rusă, devenind rapid...
	Referindu-se la evenimentele anului 1917, Ion Inculeţ, preciza: „Moldovenii — fără drepturi politice — erau la bunul plac al clasei conducătoare. Pămîntul strămoşesc — robit şi el în mîini străine. Limba străină în şcoli, biserică şi dregătorii. Dispr...
	În ziua de 3 martie 1917, la sugestia autorităţilor, s-au adunat la Petrograd un grup de intelectuali basarabeni, care urmau să plece în locurile de origine, pentru a face cunoscute obiectivele revoluției. Astfel, în aprilie 1917 Ion Inculeț revine în...
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