ACTIVITATEA LEGIUNII ROMANE DIN PRAGA

In timpul primului război mondial, românii din Transilvania, BaCrişana, Maramureş şi Bucovina refugiaţi în România, emigranţi sau
făcînd parte din armatele austro-ungare şi-au unit eforturile în lupta
pentru eliberare naţională şi înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România.
La declanşarea războiului fuseseră concentraţi circa 400.000 de români ardeleni 1 în 23 de regimente de infanterie, artilerie şi honvezi.
Datorită dese:or dezertări şi treceri la inamic ale românilor, comandamentele militare austro-ungare au luat măsuri de desfiinţare a regimentelor constituite pe criterii naţionale au trecut la măsuri represive faţă
ele românii transilvăneni şi au schimbat garnizoanele regimentelor româneşti; astfel Regimentele de infanterie 2 Braşov şi 51 Cluj au fost dislocate la Praga. Dacă ponderea românilor era pînă odinioară de peste
90o;0 în unele din regimentele din Transilvania, în urma acestor măsuri
ca a scăzut chiar mai puţin de 50o;0•
Cuprinşi de înalte sentimente patriotice, indiferent de locul unde
se găseau, în Rusia, Italia ca prizonieri sau în cadrul imperiului ca ostaşi,
ei au folosit toate mijloacele2 de luptă pentru a fi alături de România în
acest război.
Guvernul român a luat măsuri încă de la începutul anului 1918
de a trimite peste hotare personalităţi de seamă a~e culturii româneşti
ca poeta Elena Văcărescu, Traian Vuia, Vasile Lucaciu, Simion C. Mîndrescua pentru a face cunoscute opiniei publice internaţionale năzuinţele
de unire ale românilor, pentru a folosi emigraţia din Franţa, S.U.A„
Italia .oşi Anglia în vederea acestui scop.
În urma Congresului de la Roma a naţiunilor oprimate din AustroUngaria au început în sinul armatelor imperiale acţiuni tot mai bine
organizate a~e reprezentanţilor naţiunilor subjugate de imperiul multinaţional. Constituirea legiunilor de voluntari în Italia, Franţa, Rusia
şi Statele Unite, ca şi succesele în luptele duse împotriva Puterilor Centrale, au favorizat, la sfîrşitul lunii octombrie 1918 descompunerea armatei austro-ungare. Soldaţii părăseau frontul, se separau pe naţiuni şi
urmăreau să se intcarcă acasă.
·
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La Praga, militarii români transilvăneni au refuzat să execute ordinele austriece de a trage în ziua de 30 octombrie in demonstranţii praghezi şi de a înăb111şi
în singe rAscoala 4 • După dezarmarea soldaţilor fideli monarhiei şi capturarea armamentului, a tunurilor şi a depozitului de muniţii, căpitanul Simon Alexandru şi
locotenentul Zeno de Herbay, sublocotenentul Florea Gheorghe le-au predat patrioţilor cehoslovaci care îşi formau atunci armata naţionalA.
Filiala Arhivelor Statului din Sălaj-Zalău posedA documente 5 deosebite cu
privire Ja activitatea Legiunii române din Praga din care au făcut parte mai
mulţi sălăjeni. Unul dintre aceştia, Gavril Câmpeanu din Gălpîia, şi-a scris memoriile, şi pentru a justifica autenticitatea lor, a adus cu sine de la Praga copiile
ordinelor de zi 6 pe care le-a scris, fiind numit cancelar al Legiunii.
Reproducem din volumul memorialistic „Cartea mea", rămas în manuscris:
,.Luni, 27 oct. 1918, ne-am pomenit, ,pe la orele 14,30 cu imense manifestaţii pe
străzile oraşului Praga. Bucuria cehilor era la culme. Sunau clopotele la toate
bisericile şi lumea alerga veselă in toate părţile în cînte/ce/ naţionale şi dansuri
de mare amploare. Au apărut la geamuri steguleţe treicolori naţionale cehe şi
sus pe toate clădirile drapele naţionale. Strigăte /veneau/ din toate părţile: „Trăiască
pacea!" „S-a terminat cu războiul!" „Ura, ura, urai" „Tramvaiurile împodobite cu
flori şi steguleţe albe - simbolul Păcii. O lume nouă, dintr-o dată, cu atmosfera
ei de mare sărbătoare, cu multă voie bună peste tot."
„Soldaţii de pe diferite fronturi, roiau in grupuri mal mari sau mai mici, care
cum puteau, cu tren, camioane, orice alte mijloace de transport, sau pe jos. Soseau
trenuri încărcate cu fel de fel de materiale de război. „Războiul s-a sfîrşit" „Tră
iască Pacea!"
„Noi, militarii români găsiţi la Praga din regimentele austro-ungare staţio
nate in capitala boemă /Boemiei - n.n./: ofiţeri, subofiţeri, soldaţi de rind, la
iniţiativa iscusiţilor căpitani Alexandru Simon şi locotenentul Zeno de Herbay
ne-am organizat în gruparea numită „Legiunea română din Praga". Scopul urmArit
ne-a fost: să ne strîngem rîndurile toţi cei aflaţi în oraş, ca şi cei sosiţi aici, de pe
diferite fronturi, sub comanda Legiunei, pentru o plecare acasă - în scumpul
nostru Ardeal, în mod demn şi pe deplin di5ciplinat" 7 •
·
„Sediul Legiunii se afla în curtea unei şcoli: „Statnii Gymnazium" din „Preslova Ulice", sectorul Schmichov.
In primele zile de organizare, Legiunea noastră s-a pus în legăturA cu Senatul român din Viena, de unde am primit ordinele de rigoare şi instrucţiunile
necesare" 8• Legiunea se compunea din aproximativ 1.000 soldaţi, dintre care 20
ofiţeri şi peste 80 subofiţeri avînd „drapelul tricolor românesc, căruia i-au adăugat,
ulterior, două panglici in cuiJ,ori naţionale cehoslovace cu inscripţie brodată în
fire, date de către praghezi .în semn de recunoştinţă pentru ajutorul frAţesc acordat de către militarii români luptei poporului cehoslovac pentru făurirea statului
naţional şi independent Cehoslovacia"9.
Ordinele de azi ale Legiunii sînt consemnate începînd cu data de 5 noiembrie
1918 şi se aduceau la cunoştinţa tuturora la raportul de seară, în curtea cazărmii.
Din aceste ordine de zi, am extras cîteva din activităţile celor cinci companii care
alcătuiau Legiunea românA din Praga. Misiunile de patrulare zilnice la cele două
gări ale oraşului (Stadtbahnhof şi Wilsonbahnhof) aveau drept scop asigurarea
liniştii şi depistarea soldaţilor români şi aducerea lor la comandamentul Legiunii.
Se evidenţiază de asemenea colaborarea cu Regimentul 28 ceh, care a fost sprijinit cu efective militare în diferite acţiuni.
Lucrările de întărire militară ce se executau in cazărmile revoluţionarilor
cehi (Albrecht şi Iosefkaserne) ca şi ln alte puncte importante ale oraşului
4
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(Bruska, Barakenspital, Vorechovka, Fabrica Rinchova, Karolinenthal) erau sprijinite zilnic de efective de militari români.
La cîteva zile de la constituirea Legiunii, respectiv la 9 noiembrie, s-a
dispus ca toţi ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii să poarte panglica treicolor, pe care
era scris „Legiunea română". Ea era cusută la chipiu în faţă şi pe mîneca de
la haină.
Legiunea şi-a mărit efectivele în mai multe rînduri cu noii militari „fie scă
paţi din prinsoarea germană, fie fugiţi de la unităţile lor în încercarea de a
ajunge mai repede acasă". Vom da cîteva nume: sergent instructor Lazăr Coca,
elevii Aurel Dogariu şi Vasile Durgheş, plutonierii George Stănescu şi C-tin
Albiţa, sergenţii Marin Goşa, Gavril Rusu, soldaţii Toader Nicolae, Augustin Bungerdean şi mulţi alţii. La o cercetare mai atentă a documentelor Legiunii române
din Praga se poate consta:ta că numărul ofiţerilor nu era mare, că corpul &ergenţilor forma baza activităţilor şi răspunderilor militare în cele cinci companii. Reţi
nem citeva nume între care şi cîţiva sălăjeni: căpitanii Alexandru Simon (comandantul Legiunii), Emilian Grozea şi Nicolae Borzea, locotenenţii Zeno Herbay (locţiitorul comandantului),
H. Sorescu, apoi dr. Horea Petra Petrescu (poetul),
dr. Ioan Cojocar, dr. Crîşmariu care ţineau legătura cu Senatul român din Viena.
Stegarul Legiunii era Liviu Cozma.
Cu ordinul de zi nr. 13 din 17 noiembrie 1918 s-au făcut avansări la gradul
de elevi-plutonieri (kadetaspirant) dr. Horea Petra Petrescu, Vasile Durgheş,
Simion Turcu, Octavian Urdea, Cornel Mureşan, Octavian Buhăţel, Liviu Budişan,
Victor Petean, Gavril Câmpeanu, Victor Chiffa, Virgil Trufaşiu (ultimii şase fiind
sălăjeni) 10 • Aceste avansări care au prilejuit fotografierea in curtea cazărmii a
tuturor militarilor, au fost recunoscute mai tîrziu în armata română .
La 25 noiembrie 1918, Legiunea părăseşte Praga îmbarcîndu-se într-un tren
special cu destinaţia Cluj. In drumul spre gară, legiunea a fost condusă de o companie cehă şi de muzica militară. Se fluturau steguleţe româneşti şi cehe, se cîntau
cîntece patriotice: „Mulţime de praghezi şi-au luat rămas bun, în necontenite
strigăte şi urale şi fîlfîri de steguleţe şi ':>atiste" ... consemnează Gavril Câmpeanu.

Ce a însemnat acţiunea de solidaritate a românilor , la Praga în
acele împrejurări dramatice şi de importanţă deosebită pentru poporul
cehoslovac o va sublinia la 3 noiembrie 1918 ziarul Ceskdan-Slova:
Regimentul 2 infanterie „ ... sa răsculat şi a refuzat să se întoarcă la
Viena. Cei peste 1.000 de soldaţi .români s-au pus la dispoziţia comitetului cehoslovac ... "; un alt ziar Narodny politica scria: „Soldaţii
români s-au răsculat şi au refuzat să tragă în sokoli (şoimi) ... ", iar
mai tîrziu, la 2 februarie 1919 va menţiona: „ ... soldaţii români au participat la dezarmarea comandamentului austriac comandat de generalul
Kestranek şi apoi au format Legiunea română".
La sfîrşitul anului 1936, Gavril Câmpeanu a primit o scrii.soare din
partea lui V. Klofac din -care cităm cîteva rînduri: „Scriind în calitatea
mea de primul ministru al Apărării naţionale, despre participarea regimentelor româneşti no. 2 şi 51 la eliberarea noastră la data
de 28 octombrie 1918, am constatat spre plăcere, că în lista ofiţerilor
şi plutonierilor majori ai aşa zisei Legiuni române la Praga, figurează
între alte persoane distinse şi numele Dv.", iar la sfîrşitul scrisorii se
menţionează: „Imi reamintesc încă personal cîţiva ofiţeri români şi ţin
minte că ei au fost încă în luna noiembrie la Praga, aşa că am format
10
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uniunea militară Româno-Cehoslovacă, bucurîndu-ne, că se apropie ceasul Unirii tuturor românilor"ll.
In acele zile de clocot revoluţionar cînd poporul cehoslovac şi-a
întemeiat la Praga leagănul noului său stat, românii aflaţi acolo au soris
în cartea istorie: una dintre cele mai frumoase pagini despre relaţiile
de prietenie dintre popoare.
IONEL PENEA

DIE T.\TIGKEIT DER RUMANISCHEN LEGION IN PRAG

(Z u s a m m e n fa s s un g)
Folglich der Forschung der Urkunden und Akten von Gavril Cîmpeanu
im Staatsarchiv Sălaj, bictct der Verfasser die sehenswertigen Aspekte
der Tătigkeit der Rumănischen Legion in Prag dar.
Die gesamten rumănischen 2. und 51. Infanterieregimenten die Pragerrc\'olution von 28-30 Oktober 1918 unterdrilcken mussten, haben sich mit dcn Revolutionăren
verbiindet. So hat die Rumănische Legion seinem Beitrag zur
Begriindung der Tschechoslowakischen Republik geleistet.
Restănde

Idem, dos. 3, fila 220; In anul 1925, Gavril Câmpeanu publică un: „Apel
din Praga" (în Renaşterea, Cluj, 5 septembrie 1925
din 16 septembrie 1925), în care îşi exprimă dorinţa
care ,să cuprindă întreaga activitate a Legiunii ...
doresc a aduna materialul necesar. . . Rog pc fiecare să-mi trimită o fotografie
dimpreună cu o scurtă schiţă asupra amintitirilor ce păstrează, precum şi cu indicai·ea serviciilor prestate ca legionar". Se pare că apelul publicat nu a avut nici
un ecou, deoarece în corespondenţa lui Gavril Câmpeanu nu am găsit nici o
urmă. Doar Horia Petra-Petrescu într-o carte poştală trimisă din Sibiu la 26 februarie 1926 îi scrie cîteva rinduri: „St. dle Cânpeanu! Voi publica despre revoluţia
cehă şi roluJ românilor din Praga un articol. O să-l citeşti şi dta". (Arh. Stat.
Sălaj ... dos. 6, fila 24.)
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Fig. 1. Adunarea legiunii la citirea ordinelor de zi. Noiemvrie 1918

..... -FîJ:~rofiîerii şi snbofiţerii legiunii române din Praga
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Fig. 3. Gavril Cîmpeanu, secretarul Legiunii române din Praga. Noiembrie 1918
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