GĂRZILE NAŢIONALE ROMÂNEŞTI DIN BIHOR ÎN LUPT A

PENTRU UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA
de

BARBU ŞTEFANESCU

Cercetătorul care hi el bate, măcar în lreacctt, priviri le asupra rolului gctrzilor româneşti clin Bihor în lupta pentru crearea stalului nalional
unitar român, este dator să aducă un cîl de modest omagiu muncii pline
de abnegaţie a omului ele vastă cultură, care a fost profesorul Teodor
Neş, coordonalor compelenl cll operei ele cenlraliZdre la nivel de judeţ
a unor mărturii referitoare la evenimentele anilor 1918-1919, în această
parte a ţării. După modelul formularelor lansate de „Astra" în 1921 pentru întreaga Transilvanie 1 , prefectura judeţului Bihor trimitea în cursul
anului 1933 o circulară, însoţită de un model de chestionar, către toate
notariatele cercuale şi comunele, prin care le cerea, ca pe haza documentelor din arhivele proprii şi pe baza relatărilor participanţilor direcţi. să adune, în principal, dale relative li:1 desfăşurarea evenimentelor
legate de Unire în unităţile lor teritoriale, precum şi la numărul şi numele participanţilor la Marea Adunare Naţionctlă ele la Alba Iulia şi ci
membrilor gărzilor naţionale. Iniţiativa a declanşat un putPrnic suflu
patriotic, iar rezultalul a fost sosirea într-un interval ele timp scurt, pe
adresa direcţiunii liceului „Emanuil Gojdu", i:I sute de răspunsuri oficiale
şi scrisori particulare, multe avînd în anexă documente de epocă, pe
1
Problema slrinqerii datelor referitoare la jertfele românilor clin Imperiul ,111slroungar era pusă încă în 1!)15 de presa românească clin TransilYania, 1n<'cum şi cit• Comitetul Central al „J\strei", care trasează o sarcinii în acP~t sc•ns S<'cliunii sale i-;loric<?. Aceasta îşi începe lucrul <?fectiv însă numai clupă tc•rminarea rtizboiului. Un
proiect de „tablou nominal" este prezentat de T. V. Păcăt0an, secretarul se>cliunii istorice a „Asocialiunii, în şedin\a din 18 iunie 1921, tinul~i la Cluj. El urma să fie completat cu un „raport seuri dar exact despre felul cum a decurs revolutia clin toamna
anului 1!)18". Discutat în şedinlele următoar<> ale .,·\strc•i", planul este înaintai în
noiembrie 1921 subprefec\ilor tuturor juclcll'lor din Transil\·ania, Banal, Crişana şi
Maramureş, care trebuiau să cordooneze aceste ncţiuni, urmîncl ca clatC'le culese• sti
fie trimise secrelariatuluî scctiunii istorice pîn5 la sfîrşitul lunii februarie 1922 (Teodor V. Pc"1ci\le,1n, Jcrlic/c' Homânilor clin 1\rc/eu/, /lunut, Crhww, .Scitnwr .~i 1'-'lr1rnmure~,
BilJliolC'Cil .,.;\<,[ra", nr. 47, Sibiu, 1921, p. 3-11).
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care Teodor Neş le-a grupat melodic într-un voluminos dosar, indispensabil în încercarea de a trece în revistă, fie şi sumar, lupta gărzilor
româneşti clin Bihor pentru Unire 2 •
Desigur, informaţiile oferite de această sursă trebuie privite cu un
anumit grad de rezervct, datorită procentului de subiectivitate pe care,
inevitabil, îl au. Preluate critic, coroborate cu alte documente, ele întregesc gama informaţională relativă la evenimentele menţionate, oferind
o serie de date de- palură mai intimă, care de multe ori scapă stilului sec
al documentelor.
Gărzile naţionale (româneşti, 1rn1ghiare, germane) au fosl o realitate
a revoluţiei cu caracter burghezo-democrntic în Transilvania anului
1918. Au apărut în focul revoluţiei ca o necesitate, în condiţiile în care
vechea administraţie austro-ungară intrase în descompunere. Începînd
cu luna octombrie, în multe locuri, organele puterii ele stat dualiste îşi
încetau activitatea, funcţionarii şi jcmdarmii părăsindu-şi posturile, în
faţa tumultului popular, ce se ridica tot mai ameninţător. Atribuţiile vechilor autorităţi erau preluate treptat de organe alese în mod democratic - consiliile naţionale, iar în locul forţelor de ordine luau fiinţă găr
zile naţionale 1 •
În Bihor, ca şi în celelalte părţi ale Transilvaniei, într-o fază iniţială constituirea gărzilor este rodul unor iniţiative spontane la nivel local. Pe măsura sosirii soldaţilor de pe front, a intensificării acţiunilor
ţărăneşti. dublate de incompetenţa vechii administraţii de a fan, faţă
complexităţii situaţiei, se formează gărzi naţionale provizorii, cu scopul
de a asigura ordinea şi siguranţa vieţii publice, de a apăra bunurile
publice şi private, de a asigura aprovizionarea populaţiei'. Astfel SP
procedează la Beiuş, unde cu cîteva zile înainte de sosirea ordonanţei
Consiliului Naţional Român din Oradea şi Bihor în acest sens se formează o gardă din 50 de persoane·\ 1n comuna Ucuriş, aparţinătoare
plasei Beliu, pentru că jandarmii se dovediseră incapabili să menţină
ordinea, populaţia fiindu-le ostilă, din iniţiativa învăţătorului Ioan
Boţoc ia fiinţă o gardă care controlează situaţia, pînă la dispoziţiile
venite de la Oradea".
Acţiunile de înfiinţare a gărzilor naţionale locale sînt accelerate
după formarea „Comandei Gărzii Naţionale Comitatense". încă în şe
dinţa de consti lui re a Consiliului Naţional Român din Oradea şi Bihor,
:: Dosarul a fo!>l achizitionat de la Teodor Neş dl' calre Sec\ia d<:' i!">toril' a ~luzcului Tării Crişurilor, aflîndu-se astăzi în poses'a Arhi\'elor Stalului din Oradea.
3
V. Arimia, Gărzile na(iona/e în lupta pentru înfăptuirea unită/ii de stat a României, în Revista arhivelor, 1968, nr. 2, p. 154 .
4

Ibidem

Arhivele Statului Oradea, fond Coke/ia Muzeului Ţdrii Crişuri/or, do!>ar 5426,
f. 24-29 (In continuare: A.S.O., fond C.M.Ţ.C.); Petru E. Papp, Din trecutul Bc-iuşului,
Beiuş, 1928, p. 205.
6
A.S.O., fond C.M.Ţ.C., dosar 5426, l. 186-187
5
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din 3 noiembrie 1918, preşedintele ales, dr. Aurel Lazăr, punea problema
înfiinţării unui „Consiliu Militar Roman pentru Oradea şi Biharea"'. Se
c1cloptă în acest sens o rezoluţie, în cme se arălc1 necesitatea consliluirii
acestui organism subordonat C.N.R. şi compus clin ofiţerii români prezenţi la conferinţă, ,,cătră care se alălură benevol sublocotenenlul sîrb
Lazar Homorean ele Ia regimentul 70 din localitate", lor urmînd să li se
adauge alţi ofileri ce trebuiau să sosească de pe front 8 • Consiliul Militar
urma să se pună în legătură cu corpul ele ofiţeri al regimentului 70 croat,
aflat în loci:!litate, pentru o evenluală coopernre, constiluirea sa fiind
adusct ~i la cunoşlinţa Consiliului Ivlililar Romfrn din Timişoara (pus la
dispoziţii:! Consiliului Naţonal Rom8n Central). A~Lfel, char în ziua înfiinţării C.N.R. pentru Oradea şi Bihor, se consliluia organismul său militar compus provizoriu din următorii ofiţeri şi subofiţeri: dr. Nic:olc1ie
Popov ici - medic de regiment, dr. Dimitrie Boclor - prolomedic mi li li.ir,
loc. dr. Coriolan Grădinariu, loc. Cornel Neş, loc. Pelru faclel\i,
sub!. cir. Grigore Egri, subl. Lazctr Homoreanu, stegcnii dr. Sever Andru
şi Al. Haşaş!'.
A douc1 zi. prin dr. Aurel LazJr, constituirea sa esle adusă şi lc1
cunoştinţa Consiliului Naţional Maghiar din Oradea şi Bihor. Cu această
ocazie, reprezentanţii ambelor consilii au căzut de acord, ca cele două
gărzi să fie puse fiecare sub comandă proprie, trebuind să coopereze
în problemele ele interes comun 10 • Din raportul prezentat de preşedintele
C.N.R. din Oradea şi Bihor în şedinţa acestuia din 5 noiembrie aflăm că
la comanda C.!\1.R. fusese numit căpitanul Emil Herbai.
Pe măsura sosirii ofiţerilor de P<" front, Consiliul militar este lăr
git. astfel că, la numai trei zile de la constituire, au putut fi desemnaţi
57 de ofiţeri şi subofiţeri pentru organizarea gărzilor cercuale, punîndu-li-se la dispoziţie suma de 20 OOO coroane, ,,pentru acoperirea speselor reclamate de călătorie şi organizare". Se reglementează modul de
depunere a jurămîntului. stabilindu-se ca Emil Herbai, în calitate de comandant, să depună jurămîntul „în mîinile Comitelului Executiv al Consiliului Naţional Român din Oradea şi Bihor", ofiţerii şi subofiţerii însărcinaţi cu organizarea gărzilor cercuale şi comunale urmau să depună
jurămîntul în faţa comandantului, primind la rîndul lor jurămîntul gardiştilor. Jurămîntul nu mai era făcut către pajura imperială, ci către
organul reprezentativ al naţiunii române: .,Eu jur că întru toate mă supun poruncilor Consiliului Militar Român şi concrezuţilor lui şi cu toată
7
Alexandru Por\eanu, Lupta revoluţionară a mase/or populare clin Bihor pentru
unirea Transilvaniei cu România, în Crisia V, 1975, p. 197. Acelaşi document a mai
fost publicat de Teodor Pavel, Documentele Confcri11fci ele constituire a Consiliului
Naţional Român clin Oractea şi IJihor (3 nov. 1918), în Lucrări şliinţilice, II, Oradea,
l!Jli8, p. 372-379; Din lupta poporului român pentru libertule şi unilnlc nafionulă (ll},
în RC'vi.~la Arhive/or, 196A, nr. 2, p. 208-212
8
Alexandru Poflcanu, op. cil., p. 197
9
1/Jiclcm
10
1/Jidcm, p. 20G
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pulerea mea voiu servi lrebuinlele poporului şi ajle] ţării şi voiu servi
pentru apărarea ordinei şi a păcii şi oriunde voiu fi chemat. mă. voi duco
fără şovăire" 11 •

Cîteva zile mai tîrziu, în

şedinta

din 12 noiembrie 1918 a C.N.R. se

hotăreşte schimbarea numelui „Consiliului Militar Român" în „Comanda
Gardei Naţionale Roinâne din Oradea Mare şi Bihor" 1 ~, anunţîndu-se
componenţa

„Biroului central" şi adoptîndu-se un sistem de ierarhizare cc prevedea existenţa unei comande centrale, a secţiilor gărzii în
fiecare cerc pretorial, comandat de unul sau doi ofiţeri, a subsecţiilor
(sectoarelor) în fiecare cerc notarial, comandat de un ofiţer sau subofiţer, şi în sfîrşit a gărzilor comunale (săteşti), organizate sub comanda
unui subofiţer sau gradat. Comanda gărzii comitatense, care a avut în
fruntea sa un militar capabil şi un patriot înflăcă.rat în persoana căpi
tanului (devenil mai apoi maior) Elnil Herbai1 3 , eru direct subordonată
C.N.R. din Oradea şi Bihor în fata căruia trebuia. să prezinte sistematic
dări de seamă in legătură cu stadiul de organizare şi activitatea sa.
Tot cu această. ocazie au fost numiţi ofiţerii care au preluat comanda celor 12 sectii 1~, reorganizînd gărzile existente sau organizînd
altele noi. ln cele mai multe părţi, gărzile au fost subdivizate în sectoare. Aşa s-a procedat la Vaşcău, unde loc. Petru Popovici, comandantul secţiei, era ajutat de către loc. Alexandru Gavra, comandantul sectorului Vaşcău, loc. Nicolaie Muşet, comandantul sectorului Criştior,
loc. Aurel Crainic, comandantul sectorului Băi ta, su bloc. Nicolaie Fofiu,
comandantul sectorului Sudrigiu, subloc Ioan Ciupe comandantul sectorului Dumbrăvani1". Piltru sectoare formeazJ. şi loc. Paul Teocaru, coIbidem, p. 211
Schimbarea denumirii se fiice ln refuzul rwnernlului frnncez ,_Franchet d'lxperey, comandantul trupelor Antantei <lin Orient, de a renrnoil~te existen\il „Cnn!>iliilor
militare (Alexandru Porieanu, op. cit., p. ~25)
ia 1n procesul verbal, luat în şedinţa din 12 noiembrie J9tn a „Comite>tului [xe>cutiv al C.N.R. din Oradea Mare şi B:haria", ca şi comanctant al gărzii este umintit
căpitanul Seracin, [mii Herbai conducînd împreună cu ctipitanul Munteanu adminisLrn\ia «resleia (Alexandru Por\Panu, op. cil., p. 225)
11
„Comanctanlii secţiilor gar<lei, după cercurile pretoriale se instituie a-;tfel:
In cercul Central (Orade), comandanli: Dr. Dem. Mangra loci. şi Crl't
In cercul Aleşd: comandanli: Titus Dolga sub!. Iosif Iacob
In cercul Ceica: comandant: Corbu\iu !oct.
în cercul Beiuş: comandant: dr. I. Voşlinar !ocol.
ln cl.'rcul Vaşcău: comandant: Pl•tru PopO\ ici Jocot.
1n cercul Tinca: comandanti: Tl'odor Neş Incot. Sever Pello locot.
In cercul Heliu: comanctanl: Paul Teochar !ocol.
ln cercul Salonta: comandant: Bredan Jocot.
In cercul Cefa: comandant: Ahrudan Jocot.
I n cercul Mezocheresteş: comandant: PPtca Jocot.
ln cl.'rcul Sălard: comandant: Hor\'alh Jocot.
în cL•rcul Marghita: comandant: Gavril Beşan suLiocot." - (Alexandru Porlc•anu, op. cil., p. 226)
i:, AS.O., fond C.i"1.Ţ.C., do'>nr 5 42G, f. 197
1t

12
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mandantul secţiei Beliu (Beliu, Agriş, Cirişul Nl'gru, Mărăuş) 11 i, în timp
ce în cadrul secliei Cefa se formeuză numai el ouă, cuprinzîncl fiecare
cîte şapte comune 1 î, În ceea ce priveşte ~Jărzile săteşti arareori emu organizate pe grupe şi numai acolo uncie num8rul gardiştilor pcrmitec1
acest lucru, cazul comunei Sîntandrei 18 •
Aria de acţiune a gărzilor naţionale româneşti a depăşit de multe
ori hotarul localităţii de reşedinţă, extinzîndu-şi atribuţiile şi asupra localităţilor învecinate. Garda din Roşia, spre exemplu, acţiona şi în raza
comunelor Remetea, Josani, Curheşti, Căbeşti şi Sohodol-Lazurirn.
ln comunele cu populalie amestecată au intrat în gărzile româneşti
şi locuitori maghiari, (Vadul Crişului. Beiuş, Ucuriş~ 0 ) sau evrc>i (Ucuriş)21, iar acolo unde s-a format numai gardă românească, aceasta a apă
rat înfăresele întregii comunităţi.
Gărzile comunale erau formate fie în exclusivitate din ţărani (ex.
Lăzărenifz, fie că acestora li se ad{mgau şi intelectualii satelor, cum s-a
întîmplat în majoritatea cazurilor. În oraşul Oradea, precum şi în comunele urbane Beiuş şi Vaşcău, gărzile erau formate din ţărani, muncitori,
meseriaşi, negustori, intelectuali.
De cele mai multe ori gărzile au fost înarmate, cu arme aduse de
obicei de către soldaţi la întoarcerea de pe front, care „bolşevizaţi",
veneau acasă înarmaţi, mînali ele gînclul ele a face „ordine":! 1 : O parte a
armamentului provenea de la subunităţile de pandarmi dezarmate (Beiuş, Vaşcăuf 1 o altă parte fiind primilti de la „Comanda" din Oradea~·'.
Nu în cele din urmă armament era procurat pe plan local de la coloanele germane ale generalului Mackensen aflate în retragere din România~n. In unele comune gărzile au făcut serviciu fără arme de foc, fiind
înarmate doar cu ciomege (Sînmctrtin, Sebiş, comunele din plasa
Tinca:!î),
Membrii gărzilor primeau o solclă de 30 coroane pe zi „în zilele cînd
fac serviciu", dintr-o sumă a locală în acest sens ele ca seria C.N.R. din
Oradea şi Bihor~ 8 • Cum această sumă era prea mică numeroase comune sînt nevoite su suporte întreţinerea giirzilor proprii, lucru destul
1t;
17

1~

Ibidem, f. 38-:!9
Ibidem, f. 62-63
Ibidem, f. 147

bidem, f.
f. 24-29, 190, 18G - 187
1
~ Ibidem, f. 186-187; Conslantin Pavel, Zil<' trăile (1918-1919), Beiu5, 192G, p. G
~~ A.S.O., Ionel C.M.Ţ.C., dosar 5426, f. 107- 103
3
~
V. Arimia, op. cil., p. 155
21
A.S.O., fond C.M.Ţ.C., dosar 542G, f. 1, 24 -29, 199
i-, Ibidem, f. 24-29
ii; Ibidem, f. 105-- 106
7
~
Ibidem, f. 4:l, 143, 169; Teodor Neş, Oameni din l3ilior, ,·ol. II (lucrare în manu~cris)
~, Alc•xandru Por\canu, op. cil., p, 225
I!i /

~o Ibidem,
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de dificil, ţinînd cont de situaţia economică generală~ 9 • De a1c1 şi existenţa destul de scurtă ( de numai cîteva săptămîni) a unora dintre ele:w.
Numărul membrilor gărzilor locale diferă de la 3 persoane (Petrileni, Suiug, CurăndPni:Hj, pînă la peste 40 (Homorog - 45, Beiuş - 100:1~),
cele mai multe avînd însă între 5 şi 10 membri. Numărul gardiştilor s-a
redus treptat în unele localităţi, pe musura liniştirii satelor după revoltele ţărăneşti din luna noiembrie:i:i, sau în urma reducerii fondurilor ele
care dispunea „Conrnncla" din Oradea pentru plata gardiştilor: 1 ~.
Perioada de timp în care au fiinţat oscilează între 2-3 săptămîni şi
G luni. Unele şi-au sistat activitatea dupti trecerea valului de actiuni
populare - cazul gtirzii din Izbuc 3-\ sau în urma ordonanţei Consiliului
Dirigent, dată în acest sens în ianuarie 1919 (Berechiu:i 6 ). O mare parte
au fost dezarmate de către trupele aşa-zise „secuieşti" după 1 Decembrie 1918, cînd Bihorul - în virtutea armistiţiului încheiat la Belgrad
între Antanta şi guvernul ungar, la 7 noiembrie 1918 - a mai rămas
timp de cîteva luni în mod arbitrar sub administraţia guvernului din
Buclapesla:i 7 • Acţiunea culminează cu desfiinţarea la 8 martie 1919 a
Comandei gărzilor naţionale româneşti din Bihor, prin ocuparea şediu
lui acesteia din Oraclea:1R. Uneori, în urma măsurilor luate împotriva lor
membrii gărzilor s-au refugiat prin păduri, de unde atacau şi dezarmau
patrulele „secuieşti". Aşa a procedat garda din Vîrciorog, care în aprilie 1919, la intrarea lor în Tileagd, a predat armele provenite din dezarmarea soldaţilor unor subunităţi ale armatei române 30 • Au existat şi
numeroase alte gărzi comunale care nu s-au supus somaţiilor de predare a armamentului şi care şi-au continuat activitatea pînă în aprilie
1919, cînd se instituie administraţia românească efectivă în Crişana.
Odată cu preluarea atribuţiilor lor de către noile organe militare şi administrative, gărzile îşi sistează activitatea. 1n această categorie se
încadrează g8rzile din secţia Salonta, cele clin Nojorid, Oşorhei, Alparea, etc. 40 •
In intervalul amintit, gărzilor naţionale româneşti le-au revenit sarcini deosebit de complexe. Create în focul revoluţiei, din soldaţii întorşi
A.S.O.,fond C.M.Ţ.C., dosar 5426, f. 137--138
Ibidem
31
Ibidem, f. 131-132, 113, 153, 107-108
32 Ibidem, f. 97
33
Ibidem, f. 59
at Ibidem, f. 137-138
3
'' Ibidem, f. 59
ao Ibidem, f. 42
37
Tiron Albani, Douăzeci de ani de la Unire, Oradea, 1938, p. 249; Gheorghe
Iancu, Din preocupările Consiliului Dirigent pentru organizarea administra/iei româneşti 1n Transilvania, în Anuarul lnslilutului de Istorie şi Arheologic Cluj, 1971,
p. 196-197; Barbu ŞtefJnescu, Presa românească interbelică din Oradea despre: Unirea
din 1918, în Crisia, VIII, Orndl'o, 1978, p. 141-142
38
Tribuna Bihorului, 1919, nr. 10-11; Barbu ŞtefJnescu, op. cil.,
31
! A.S.0., fond C.M.Ţ.C., dosar 542G, f. 194
~u lbicfrm, f. 137- 131.l, 121-124
~!I
30
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de pe front „cu sufletele pline şi infiltrate de iclei revoluţionare"~ 1 , ~Jăr
zile s-au pus de multe ori în sprijinul satelor revoltate. Au participat I~
dezarmarea forţelor de ordine, precum şi la înlăturarea autorităţilor
vechiului regim, au garantat alegerea democratică a noilor notari şi primari. ln plasa Beliu, la Craiova, dupu dezarmareu şi alungarea jandarmilor, nevoiţi sct se refllqieze la Tinca, ~Jdfda şi-a instalat sediul în fosta
cazarm8 a aceslorct 4 :! şi în colaborare cu cea clin Mărăuş a supraveqhiat
alegerile ele primdfi în satele ele pe raza ei ele acliune, prima dintre
acested avîncl loc în Siad 4 :1• Intrucît comµani<.1 de jilnddfmi clin Beiuc;
constituia principalul sprijin în tenclin ţa vechi lor aulorităţi de el opri
procesul de trecere u alribuţiilor administrative în competenţa celor
trei consilii din localitate, la propunerea C.N.ll. se hotfireşte dezilrnwrea şi alungarea ei. în vederea executării c1cestei operaţiuni se obline
colabornrea gărzii din Vaşc6.u 4 4. Prin acţiunea conjugat8 a celor douZ1
g8rzi, în noaptea de 28 spre 29 decembrie jandarmii sînt alungali, lă
sîncl în mîinile gardiştilor români întregul armament 4:;. Odută cu jandarmi a părăsit Beiuşul şi primpretorele Zih, treburile c1dministrntive
rctmînîncl de acum exclusiv în mîinile Comisiei Executive a celor trei
consilii clin localilate 4';. lntr-un raport clin 2 ianuarie 1919, al Comanddmentului Gărzilor Naţionale Maghiare clin comilalul Bihor, semnat ele
comandantul Birtha, înaintat comisarului guvernamental al comitalului
Bihor, se măta că jandarmii se relr8geau din plăşile Vaşc8u, Beiuş, Beliu, ., ... nefiind capabili să-şi îndeplinească sarcinile în condiţiile actuale. Poporul are o utitudine de ură faţă. de ei, iar gctrzile româneşti
precum şi consiliile naţionale române nu îl susţin" (pe comandantul secţiei de jandarmi Salonta, locţiitor al comandantului jandarmeriei clin
B0iuş n.n. 4 î). Evenimentele - se arăta în continuarp în raport - sînt
opera unor tineri ~Jarctişti romctni, cure c1u dezannc1t jandarmii clin ~Jcll"il.
Beiuş şi cu ajutorul celor uduşi „clin provincie" cm capturat armele întregii companii~'\ Tot cu sprijinul gardiştilor au fost alungali jandMmii.
notarii şi cîrciumarii evrei din numeroasC' comune ale> plasei Si.llonta
.,care s-au purtat în mod inuman" cu familiile celor plecaţi pe fronL·P 1•
Un rol deosebit de important revenea gărzilor pe linic1 aprovizionării populaţiei cu produse ele primă necesitate şi în combaterea speculei, în condiţii!<" unei accentuate crize:, alimentarp şi a lipsei bunurilor
ele larg consum, ca urmare a celor patru ani şi jumătate ele război.
Amintim cazul gărzii naţionale din Beiuş, care a asigurat securitatea
11
·
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I. 74
f. 7G-- 78
f. 40
f. 24-29
I. 19G -200
f. 24-29
AS.O., fond Prefectura jude/ului Bi/i()r, closnr 395/1919, f. G--7
Ibidem
A.S.O., fond C.lvJ.Ţ.C., dosar 542G, f. IJ7---1Jl3
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transporlurilor de griu şi tutun destinate localităiiF10 • in şedinţele comune ale membrilor Comisiei Executive a celor trei consilii din Beiuş
Consiliul Nctiional Roman, Consiliul National Maghiar şi Sfalul Muncitoresc, Joc. Ioan Voştinar, comandantul gărzii locale, raporla sistematic
despre cazurile de speculă cu tutun, pelrol sau alimente descoperite,
despre neregulile conslatale în localurile publice referitoare la vinderea
spiritoaselor, prt:>cum şi despre măsurile luale pentru stîrpirea unor astfel de racile~ 1•
Rostul iniţial al înfiinţării gărzilor era acela al apărării ordinei publice, a bunurilor publice şi private. 1n acest sens au stopat unele acţiuni anarhice răzbunări personale, incendieri, tăieri în masă a pădu
rilor. În special pădurile stăteau în atenţia iăranilor-soldaţi întorşi de
pe front, în vederea aprovizionării cu lemne pentru iarna care se apropia. Faptul că acţiunile lor au luat caracterul unor adevărate devastări,
nu atît a pădurilor propriu-zise, cît mai ales a locuinţelor şi a sediilor
funcţionarilor de la firmele de exploatare, se datorează în primul rînd
modului neomenos în care aceştia se purtaseră cu familiile celor plecaţi
pe front în cursul războiului 52 • C.N.R. din Oradea şi Bihor se vedea nevoit să facă o propagandă susţinută pentru curmarea unor astfel de
acte . .,Ne vin veşti că pe unele locuri sătenii pustiesc pădurile. Trebuie
să osîndim cu toată puterea acest lucru nesocotit" recomanda orga3
nul de presă al C.N.R., ziarul 'Tribuna Bihorului5 • Tot caracter propagandistic, de lămurire, au şi cea mai mare parte a măsurilor de calmare a
satelor luate de gărzile naţionale, în unele locuri în faţa furiei maselor,
renunţîndu-se şi la acestea. ,.Deşi episcopiile, moşierimea şi comandantul militar din Oradea erau de acord să restabilească „ordinea" şi să
apere avutul particular - îşi amintea Teodor Neş, comandantul sectiei
Tinca, - în faţa ţăranilor înverşunaţi din Ripa (care intraseră în pădu
rile episcopiei greco-catolice din Oradea - n.n.), tactica interdicţiei
categorice a aprovizionării nu avea nici o perspectivă de reuşită, de
aceea n-am insistat asupra acestei oprelişti ... " 5 ~.
în multe cazuri însă, apărarea ordinei publice însemna în concepţia ofiţerilor comandanţi, apărarea „ordinei burgheze", gărzile fiind
folosile în acţiuni cu caracter antirevoluiionar: intimidarea şi liniştirect
satelor, apărarea de furia maselor a unor domeniii laice şi ecleziaslice-i.·,.
Astfel, întîlnim garda din Beiuş parlicipînd alături de jandarmi lc1 represaliile împotriva populaţiei satelor din bazinul Crişului >Jpgru, care furtase barierele oraşului, cu ocazia lîrgului din 5 noiembrie 1918~,.-,,
:,u Muzeul
nr. 2630, f. 16

Ţării Crişuri lor,

Co/ec/ia de documente a sec/iei de istorie, do~ar in\.

r,i l/Jic/em, f. 15
''~ J\.S.0., Ionei C.M.Ţ.C., dosar 5426, f. 196
r,a Tribuna Bihorului, 1919, nr. 9
54
Teodor Neş, op. cil.
,.,, Ludo\' ic Banyai, Pe făgaşul I racii/ ii/or I ră(eşti,
~G Constantin Pa\·el, op. cil., p. 7-8

Bucurl'şli,
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Garda din Călugări, constituită la 6/19 noiembrie 1918 „pentru pacificarea şi a comunei vecine Sohodolul de Vaşcău" şi-a redus treptat numă
rul „pe măsura ogoierii revoluţiei ţărăneşti de atunci";;,_
Cea mai importantă atribuţie a gărzilor româneşti din Bihor, în contextul politic al anilor 1918-1919, a fost indiscutabil garantarea dreptului la autodeterminare al populaţiei româneşti, - pe baza căruia s-a
trecut la organizarea administraţiei C.N.R. în Bihor - iar mai apoi de a
asigura transpunerea în practică a hotărîrilor Marii Adunări Naţionale
ele la Alba Iulia. Din acest punct de vedere gărzile româneşti au constituit un factor politic deosebit ele activ. Ele au concurat din plin la combaterea propagandei străine de interesele naţionale, făcută de cercuri
reacţionare, care în noul stat ce se prefigura, îşi vedea periclitate poziţiile sociale şi politice. Membrii gărzilor au difuzat în toate colţurile
Crişanei ziarul Tribuna Bihorului, oficiosul C.N.R. din Oradea şi Bihor,
primul ziar românesc din Bihor, broşura Către poporul românesc scrisă
de Gheorghe Tulbure, alle materiale de ordin propagandistic. ,,Propaganda de trezire a conştiinţei poporului românesc - îşi amintea loc.
Ioan Bredău, comandantul sectiei Salonta - o făceam prin cuvîntările
ce le ţineam cu ocazia inspecţiei ce făceam zilnic la fiecare gardă şi
prin aducerea la cunoştinţa sătenilor a manifestelor şi ordonanţelor primite de la Consiliului Naţional Român şi de la comandamentul militar
central al gărzilor naţionale din Oradea u;;s_ ,,în fiecare comună, în faţa
sătenilor adunaţi cu toba, scrie şi Teodor Neş - am lămurit celor
prezenţi dreptul naţiunilor la autodeterminare, ca principiu de eliberare
al popoarelor. Am evocat de fiecare dată marile mişcări istorice de eliberare naţională şi socială .,,rn.
Gărzile naţionale româneşti din Bihor au fost reprezentate pe mă
sura numărului membrilor şi a rolului lor la· Marea Adunare Naţională
din 1 Decembrie 1918, ele la Alba Iulia. Din partea Comandei Gărzii Naţionale Româneşti din Bihor au participat ca delegaţi oficiali subloc. Ioan
Buhaş din Ceica şi subloc. Teodor Stanca clin Aleşc! 60 • Alături de aceştia
au mai fost prezenţi la Alba Iulia, desemnaţi ele obşte sau pe cont propriu şi alţi ofi leri şi gardişti, între care amintim pe Teodor Neş şi Sever
Pelle din comanda secţiei Tinca, Alexandru Popescu, comandantul secţiei Ceica, etc.
O mare parte a uclunărilor de popularizare a rezoluţiei de unire, ce
a urmat actului de la 1 Decembrie, s-au ţinut din iniţiativa secţiilor
gărzii naţionale
judeţene.
Ofiţerii
din comanda secţiei Tinca loc. Teodor Neş, loc. Sever Pelle, subloc. Nistor Cosla - au organizat
astfel de adunări în marea majoritatea a comunelor din plasă, remarcîndu-se prin amploarea sa deosebită cea din Gurbediu, unde poporul a
57
5~
''

9

Go

A.S.O., fond C.M.Ţ.C., dosar 542G, f. 60
Ibidem, f. 137-138
Teodor Neş, op. cit.
Marea Unire ele la 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1943, p. 53-67
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depus jurămîntul de credinţă „cdtre Consiliul Dirigent şi România " 1i 1 •
La fel ele impozante au fost şi serbările cu steaguri tricolore româneşti
-- simbol al entuziastei aderări la hotărîrea forumului naţional ele la
Alba Iulia - din Beliu şi Ucuriş. La ele au participat alături ci<> comcrndatii gărzii locale şi de intelectualii locului. .,lumea din toate comunele
plasei "(i:t. Serbarea de la Cefa în ziua de 29 decembrie 1918 se încheie
cu defilarea gărzii „condus8 de agilul comandant loc. D. Abrudan 6 :1, iar
la Cusuiş serbarea are loc în prezenţa locotenentului Cornel Neagu,
comandantul gărzii comunale din Lazuri de Beiuş(H.
ln unele locuri gărzile au depăşit stadiul ţinerii unor astfel de adunări festive, sprijinind consiliile naţionale locale în aplicarea hotărîri
lor de unire cu România. Prin mobilizarea făcută de C.N.R. şi comanda
gărzii Vaşcău, la 14 decembrie populaţia plăşii a hotărît „cu mare însufleţire preluarea" puterii 6 ·\
Gărzile naţionale au constituit un element de unitate naţională mai
ales dup8 1 Decembrie, cînd Bihorul se vedea separat temporar de restul
ţ8rii prin cea de-a treia linie de demarcaţie fixată de Antanta pentru
armata română în înaintarea ei spre VPst: Zam-Ciucea-Sighetul Marmaţiei1111. Peste linia de front de pe crestele Apusenilor, pe poleci ştiute
numai ele oamenii locului, au ţinut permanc>nt legătura cu armata română, cu membrii Consiliului Dirigent al Transilvaniei, reliefînd încet
odată, dacă mai era nevoie, hotărîrea nestrămutată a tuturor românilor
de a aplica întocmai rezoluţia de unire, în ciuda greutăţilor de momc,nt.
Comandantul gărzii din Vaşcău, de pildă, a avut legături neîntrc,rupte
cu gărzile nationale din Hălmagiu şi Baia dP Criş, cu dr. Ioan Suciu,
titularul resortului dC' organizare în Consiliul DirigPnt, care se stabilise
la Brad, cu comandantul unităţilor armatei române din Deva şi Brad';~.
ln faţa situaţiei dificile, create prin sosirea în zona Beiuşului a batalionului „secuiesc" condus de căpitanul Szabo şi nwi apoi ele căpitcrnul
Verboczy, însuşi comandantul secţiei Vaşcău, loc. PPtru Popovici
aleargă la Brad, pe:>ntru a se consulta cu dr. l. Suciu în problema atitudinii şi măsurilor militare ce se impunPau a fi luate împotriva dC'taşa
mentului amintit 1i 8 ,
ln urma c1c~iunilor de dezarmare a gărzilor romJ.neşli intrL'prinse de
trupele ele sub comanda colonelului reacţionar Krcttok \\ iii, d reyimului
de teroare instaurat în Bihor, numeroşi membrii ai g8rzilor au trecut
linia demarcaţională, µunindu-se la dispoziţia armatei române sc1u <1

.,,1.r

CI TC>oclor ::---:eş, op. c ii.; /\.S.0„ fond C
.C., do~ilf 5-t'.:.'G, f. 171
ui A.S.0., fond C.i'-1.Ţ.C., <iosur 5426, f. :IU- '.i9
u, Tribuna Bihorului, 1919, nr. 6
i;i AS.O., fond C.M.Ţ.C., dosar 542G, I. 19:..l
G:, lbiclem
i;i; Constantin
KirilPscu, 1.~1oria războiului pentru intrc>yirea RomâniC'i, n,I. 111.
C>rli\i« a III-ii, p. 3!13-3!15; Tiron Albilni, op. cil., p. 24U; Gheorghe l11ncu, op. cit.,
p. l!lG-l!l7; Bilrbu ŞtPriinescu, op. cil., p. 141-1-12
7
i;
AS.O., iond C./VI.Ţ.C., dosar 542G, f. 19B
u, Ibidem, f. 100
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Consiliului Diriqent. Foştii gctrdişli din Buduredsd: Ioan Dc1n, Teoclar
I\,,fc:1gcla, Gavril Bobus, Ioan Jude, Ioan Mitran Cheşu, Ioan Ciocan, împreună cu comandanlul lor, subloc. Gheorghe Dan şi alti ţărani din localitate, cu tot gerul lunii februarie, au luat drumul munţilor şi coborînd pe valea Dră~Jcmului ctu ajuns Ja liniile armatei române cerind să
fie înroJaţiG!i. Şi din Vaşcău o parle din intelectuali şi ofiterii gărzi,
pleacă la Sibiu după 16 fcbrmnio -- clc1lă la care localilatec1 esle ocupată de trupele maghic:1re 711 • Loc. Cornel T\;ea~JU, organizatorul gărzii din
Lazuri de Beiuş, urmărit fiind de solclc1lii din detc1şamentul stabilit la Beiuş, se refugic1ză mai înlîi la Cheşci, iar ele c1id trecîml munţii, ajunge li:l
Sibiu, devenind secretar personal pc lingă dr. Aurel Lazăr 71 • Plutonierul
Traidn Groza, membru în gmda din aceiaşi localitate, s-a refugic1t şi el
pc la Lunca-Băi ta-Cîmpeni-Turdu lc1 Sibiu, pcnticipînd Ia clemonstrntiile de protest împotriva liniei de demarcaţie arbilrarP, focule de populc1tia acestui oraş în faţa generalului francez BcrthcloF:?. Reîntors Ic1
sfîrşitul lunii decembrie 1918 de la Sibiu, loc. Alexcrndru Popescu, este
pus sub urmtirire „cd spion în fdvoc.irea României" şi nevoit să se refugieze din nou prin păclurin.
Acesl fenomen c1 avut o marc amploc1re şi în zona J\lcşdului. Astfel,
într-o scrisoare adresată Ici 1 martie 1919, C.N.R.-ului din Oradea şi Bihor, subloc. Petru Ccplcu şi prof. Petru Dejcu arătau că „pentru asigurarcil vieţii am fost nevoiţi a părăsi Oradea Mare şi a fugi pe teritoriul
ocupat de trupele române"H. Aceştia se adăugau unui mare număr de
intel~ctuali din zonă, care părăsiseră Aleşdul în frunte cu primpretorele
Corneliu Beşan, pretorele Victor Creţiu, notarul Coloman Stupariu, cc
fuseseră aleşi în aceste funcţii de reprezentanţii majorităţii comunelor
din plasă în adunmea populară din 15 decembrie 1918 7·'.
,,Un alt serviciu important - relata loc I. Voşlinariu, comandantul secţiei Beiuş - pe care şi-a ţinut de a sa datorie garda naţională romană în acea regiune ca să-I facă, a fost informarea autorităţilor militare române despre situaţia din această regiune. Astfel, în mai multe
rînduri au fost trimişi curieri speciilli la Comandamentul mmatei române
din Braci şi Devc:i, servindu-ii-se preţioase informaţii de ordin m iJitar şi
strntegic"·if;_
Pe baza aceslci su<;cinlc înccrcdri ele prezentare a organizdrii şi c1cti vită ţii gărzilor naţionale româneşti din Bihor în lupta pentru urnrec1
Transilvaniei cu România, putem afirma că, dincolo de unele mi rrnsuri
inerente momentului istoric respectiv, ele au reprezentat nu numai nişte
,;,, I/Jiclcm, r. 52-5:J
;" Ibidem, f. 200
; i Ibidem, f. 102
;~ Ibidem
;:i Ibidem, f. 105--106
; i A.S.O., fond Prefectura jude/ului Rihor. Cabinetul prefectului, 390/b, f. 40
:·• lri/Juna Bihorului, 1919, nr. G; A.S.O., fond C.M.Ţ.C., dosar 5126, r. 1-2
"' ,\.S.O., /()ne/ C.M.Ţ.C., dosar 5426, l. 2-1 2!.J
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paramilitare absolut indispensabile în acele împrejurări revocaracterizate prin mari acţiuni sociale şi naţionale, dur au
fost în acelaşi timp, alături de consiliile nalionale, primele organe politice româneşti în această parte a ţării, alese pe baza dreptului ele liberă
dispunere al popoarelor, organe tranzitive ce vizau includerea firească
a Bihorului în ansamblul statal, că.mia îi apaninea în moci natural.
luţionare,

THE ROMANIAN NA TIONAL GUARDS OF BIHOR
IN THE STRUGGLE FOR TRANSIL V ANIA'S UNION TO ROMANI A

(Summary)

Thc autor of this pa per succintly prescnls lhc acll\ ity ol lhe Romani an national
guards of Bihor during the autumn of 1918 and the spring of 1919.
Afler presenting the circumstances under which thcy were formed and thein
specific constitulion, the author stresses upor their role in backingup lhe first Romanian administration in lhis part of thc counlry. Born in a re\"olulionary lurmoil, they
most oflen identified themse\ves to the people's aspirations, by ensuring peace and
public order, in supplying the population with strict-necessity goods, under !he hard
life-conditions of the waraftermath.
Their primordinary task has howe\'er been tlrnt of securing the Romanian population ils rigth to selfdetermination and, later-on, that of helping pul into life lhc
decisions of the „Grand National Assembly" of Alba Iulia pst of Dec. 1918).
Besides the „National Councils", the Romanian National Guards stood for lht>
„transitive bodies", which achieved the normal integralion of the Bihor-county wilhin
the united Romanian national state.
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