ACTIVITATEA FILIALEI BIHORENE A COMISIEI ROMANE
DE ISTORIE MILITARA (1985)
de
VIOREL FAUR

Desfăşurînd o intensă activitate, filiala bihoreană a Comisiei Române
de Istorie Militară - despre ale cărei preocupări din anul precedent au
apărut unele comentarii în revista Familia 1 s-a afirmat ca un factor
dinamic al vieţii ştiinţifice locale, efectuînd o eficientă propagandă a adevărurilor istoriei naţionale şi îndeplinindu-şi, cu promptitudine, progrnmul pe anul 1985, aprobat de membri într-o şedinţă convocată anume
pentru a-l valida. Cum acest an a fost bogat în evenimente aniversare
s-a acţionat, cu deosebire, în direcţia marcării lor prin simpozioane de o
bună ţinută ştiinţifică şi politică.

Seria unor asemenea manifestări a fost inaugurată la 24 ianuarie
1985 de simpozionul: Unirea - expresie a forţei şi vitalităţii naţiunii
noastre. Acesta a fost organizat de filiala bihoreană a C.R.I.M. în colaborare cu Muzeul Ţării Crişurilor şi Casa Armatei. A fost deschis de Traian Bondar (şeful Secţiei de propagandă a Comitetului Judeţean Bihor
al P.C.R.), care a prezentat expunerea: Secretarul general al partidului
nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu - eminent militant revoluţionar şi
înflăcărat patriot, ctitor de istorie dreaptă şi demnă. Au mai fost susţinute următoarele lucrări: Unirea Moldovei cu Muntenia eveniment
istoric determinant în procesul plămădirii statului naţional unitar român
(dr. Viorel Faur), Revista „Familia" despre Alexandru Ioan Cuza (Corneliu Crăciun) şi Mărturii despre ecoul Unirii Principatelor în Transilvania (Cpt. Ioan Ţepelea).
O iniţiativă notabilă a conducerii filialei a fost, incontestabil, orga~
nizarea celui dintîi simpozion consacrat exclusiv fenomenului militar, cu
accentul pe experienţele locale în această direcţie. El a avut ca problematică Aspecte ale istoriei militare. Contribuţii bihorene şi s-a desfă
şurat la 28 februarie 1985, în Casa Armatei. Consemnăm lucrările cuprinse în programul manifestării respective: Cuvînt de deschidere (Traian Bondar), Armata la români. 2000 de ani de lupte pentru apărarea
gliei străbune, a libertăţii şi independenţei poporului (General maior
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Nicolae Şchiopu), Unelte şi arme din epoca pietrei descoperite în Crişana
(Doina Ignat), Fortificaţii tracice din epoca bronzului în Crişana (dr. Nicolae Chidioşan), Sistemul central-european de apărare a Daciei libere (preromane) (I) (dr. Sever Dumitraşcu), Contribuţii cu privire la campania
. otomană din anii 1658-1659 în Transilvania (dr. Liviu Borcea), Strategia
şi tactica apărării gliei strămoşeşti în evul mediu românesc (Octavian Nazadt), Noi documente privitoare la urmările prezenţei în Bihor a trupelor austriece în timpul răscoalei lui Horea (Gheorghe Gorun), Contribuţii
în legătură cu intrarea armatei române, în aprilie 1919, în Oradea (dr. Mihai Drecin), Oastea lui Horea (Col. Andrei Sava), Divizia 11 Infanterie
pe frontul antihitlerist (Lt. col. Nicolae Bochiş), Contribuţii documentare
referitoare la acţiunile Diviziei „Tudor Vladimirescu" în luna septembrie 1944 (Dr. Viorel Faur, Valeriu A. Giuran) şi Documente şi mărturii
străine privitoare la lupta poporului român pentru apărarea fiinţei proprii şi unităţii naţionale 2 (Cpt. Ioan Ţepelea). In aceeaşi zi a fost lansat,
în prezenţa Col. dr. Gheorghe Tudor - din partea Comisiei de coordonare - primul volum al Istoriei militare a poporului român (Editura Ştiin
ţifică şi Enciclopedică), vastă lucrare de sinteză, care a fost recenzată de
dr. Viorel Faur. De remarcat faptul că simpozionul, datorită receptivităţii de care a beneficiat, a fost reluat, peste cîteva zile, în sala Casei de
Cultură, a Ştiinţei şi Tehnicii pentru Tineret din Oradea, participînd un
număr impresionant de ofiţeri şi subofiţeri. Putem afirma că a fost una
dintre cele mai reuşite activităţi3 ale filialei bihorene a C.R.I.M., remarcabilă prin conţinutul ideatic şi noutatea datelor ştiinţifice comunicate
de autori, evident într-o interpretare competentă.
Pentru a întări contactul cu veteranii de război din Oradea şi judeţul Bihor, filiala bihoreană a C.R.I.M. a organizat la 13 martie 1985 4 o întîlnire cu aceştia, care a avut ca obiectiv să stabilească o colaborare fructuoasă în vederea strîngerii de obiecte şi documente originale care le-au
aparţinut, pentru a realiza cu ele o expoziţie într-una din sălile Casei
Armatei. Discuţiile au fost deosebit de fructuoase, veteranii de război
prezenţi dovedind o exemplară promptitudine faţă de o asemenea idee,
în scurt timp adunîndu-se un important material documentar.
Un moment deosebit în activitatea filialei l-a constituit simpozionul
dedicat celei de-a 40-a aniversări a victoriei asupra fascismului şi zilei
independenţei României, care s-a desfăşurat la 23 aprilie 1985 în sala
mare a Cabinetului Judeţean Bihor pentru Activitatea Ideologică şi Politico-Educativă5. Lucrările simpozionului au fost deschise de dr. Gheorghe
2 Vezi şi articolul Filiala Bihor, apărut în Lupta întregului popor, 1985, nr. 2,
p. 62. De menţionat şi faptul că trei comunicări care au figurat în program (la
punctele 9-11) nu au fost susţinute de autorii acestora.
3 A mai fost susţinută, cu acest prilej, comunicarea: Documente bihorene privind starea de spirit a soldaţilor români în perioada 1940-1944 (Ioan Popovici).
4 Intîlnire cu veteranii de război, în Crişana, 1985, nr. 11 820, p. 4; Ibidem, nr.
11 819, p. 3.
5 Simpozionul a fost organizat în colaborare cu: C.C.E.S. al Jud. Bihor, Comisia judeţeană Bihor pentru Răspîndirea Cunoştinţelor Ştiinţifice şi Tehnice, Muzeul Ţării Crişurilor, Casa Armatei şi filiala Bihor a Arhivelor Statului.
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Suciu, preşedinte al C.C.E.S. al jud. Bihor. Au fost susţinute lucrările:
Contribuţia României la războiul antihitlerist în opera tovarăşului Nicolae
Ceauşescu (Col. Andrei Sava), Revoluţia de eliberare socială şi naţională,
antifascistă şi antiimperialistă din august 1944, deschizătoarea unei noi etape în istoria multimilenară a României (Col. dr. Gheorghe Tudor), Partidul
Comunist Român - organizatorul şi iniţiatorul efortului întregului popor
pentru susţinerea războiului antihitlerist (Col. Ion Popescu), Mărturii
privind lupta bihorenilor împotriva dominaţiei horthysto-fasciste (Ioan
Popovici), Contribuţia femeilor din Bihor la susţinerea războiului de independenţă (1877-1878) (Dr. Viorel Faur), Pagini din lupta bihorenilor
pentru independenţă şi unitate (Dr. Liviu Borcea), Rolul şi contribuţia
armatei române la eliberarea Ungariei (Lt. col. Nicolae Mănoiu), Contribuţia armatei române la eliberarea Cehoslovaciei (Lt. col. Nicolae Bochiş), Participarea armatei române la eliberarea Austriei (Cpt. Ioan Ţe
pelea), Regimentul 1 Artilerie din Divizia „Tudor Vladimirescu" în luptele pentru eliberarea oraşului Oradea (Col. r. Gheorghe Ghinea) şi Regimentul 5 Roşiori la Jorţarea rîului Tisa, în octombrie 1944 (Mr. r. Mircea Velicu). In după-amiaza aceleiaşi zile au mai avut loc două momente
semnificative: vernisajul expoziţiei „40 de ani de la victoria asupra fascismului" (realizată de filială în colaborare cu Comitetul Veteranilor de
Război din judeţul Bihor şi Muzeul Ţării Crişurilor; majoritatea pieselor
expuse - manuscrise, fotografii, ordine, medalii, părţi componente ale
echipamentului original, arme, etc. - au provenit de la veteranii de răz
boi, care au dovedit o rară însufleţire pentru această expoziţie, ce a ră
mas deschisă pînă la finele anului într-una din sălile Casei Armatei) şi
prezentarea, de către Cpt. Ioan Ţepelea, a lucrării Istoria infanteriei române (două volume), luînd parte la acest eveniment ştiinţific Col. dr.
Gheorghe Tudor (director al Centrului de Studii şi Cercetări de Istorie şi
Teorie Militară din Bucureşti), unul din autorii sintezei.
O altă manifestare de seamă a filialei a fost simpozionul cu tema:
Congresul al IX-Zea al P.C.R. - moment de referinţă al devenirii socialiste a patriei (Ia Cabinetul Judeţean Bihor pentru Activitatea Ideologică şi Politico-Educativă, în 15 iulie 1985). Au participat membri şi invitaţi, după cum urmează: Col. Andrei Sava (Cuvînt de deschidere),
Gen. mr. Nicolae Şchiopu (Însemnătatea istorică a Congresului al !X-lea
al P.C.R. - moment de referinţă al noului curs în viaţa par,tidului şi întregului nostru popor), Col. dr. Gheorghe Tudor (Probleme fundamentale
ale istoriei poporului român în opera tovarăşului Nicolae Ceauşescu),
Col. Ion Popescu ( Rolul determinant al tovarăşului Nicolae Ceauşescu în
elaborarea şi înfăptuirea politicii externe a statului nostru, contribuţia
sa de excepţională însemnătate la soluţionarea marilor probleme ale umanităţii, ale lumii contemporane), Dr. Liviu Moldovan (Contribuţia secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, la dezvoltarea
creatoare a teoriei revoluţionare în domeniul vieţii şi activităţii partidului), Dr. Nicolae Chidioşan ( Repertoriul cercetărilor arheologice bihorene,
efectuate în cele două decenii de la Congresul al !X-lea), Dr. Sever Dumitraşcu (Cercetări arheologice în vestul Apusenilor referitoare la mileniul I), Ioan Popovici (Valori documentare cu privire la istoria poporului
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român, intrate în arhivele bihorene în perioada ultimelor două decenii),
Lt. col. Nicolae Bochiş (Tovarăşul Nicolae Ceauşescu - st1·ălucit fondator
aL doctrinei militare naţionale), Cpt. Ioan Ţepelea (Concepţia secretarului
general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu privind locul şi rolul
armatei în viaţa social-politică a ţării). În cinstea sărbătorii noastre naţionale a fost organizat de către filială în colaborare cu Muzeul Ţării
Crişurilor şi Casa Armatei simpozionul 23 August 1944, începutul unei
ere noi în istoria poporului român. Au fost susţinute comunicările: Actul
istoric de la 23 August 1944 - expresie a voinţei întregii noastre naţiuni
(Gen. mr. Nicolae Şchiopu), Noi mărturii documentare referitoare la lupta
populaţiei din Bihor împotriva dominaţiei horthyste (Ioan Popovici), Consideraţii privind eforturile poporului român pentru eliberarea Ardealului
de Nord (dr. Viorel Faur), Opera tovarăşului Nicolae Ceauşescu - temelie a gîndirii şi practicii militare româneşti contemporane (Cpt. Ioan
Ţepelea) şi Luptele desfăşurate de armata română pentru eliberarea Ardealului de Nord. Memorii de război (Col. r. Constantin Runcanu).
De o notabilă ţinută ştiinţifică şi politică a fost simpozionul cu tema:
Armata română - factor important pentru apărarea independenţei şi
unităţii naţionale 6 • S-a desfăşurat la Cabinetul Judeţean Bihor pentru
Activitatea Ideologică şi Politico-Educativă, la 22 octombrie 1985. Au
contribuit la configurarea acestui eveniment din viaţa cultural-ştiinţifică
bihoreană: Col. Andrei Sava (Cuvînt de deschidere), Col. dr. Gheorghe
Tudor (Armata română pe drum de lupte şi victorii), Col. dr. Gheorghe
Romanescu (ln numele libertăţii şi independenţei), dr. Mircea Mâciu
(Sentimentul istoriei, culturii şi civilizaţiei româneşti), Col. dr. Florin
Zăgănescu (Industria aeronautică românească), dr. Liviu Borcea (Contribuţii la istoria prezenţei şi continuităţii româneşti în Bihorul medieval), Col. dr. Dumitru Crăciun (Contribuţia aviaţiei româneşti la eliberarea teritoriului naţional), Cpt. Ioan Ţepelea (Consideraţii în legătură
cu dictatul de la Viena), Lt. col. Nicolae Bochiş (Importanţa operaţiei de
acoperire din august-septembrie 1944 pe linia demarcaţiei din Transilvania, impusă prin dictatul de la Viena), dr. Viorel Faur (Contribuţii la
cunoaşterea evenimentelor din Bihor în lunile septembrie-octombrie
1944) şi Col. Gheorghe Hava (Armata română în Epoca Nicolae Ceauşescu 1 ).
În aceeaşi zi s-a organizat - în colaborare cu Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică din Bucureşti o întîlnire cu autorii unor lucrări de istorie
militară, mai exact: Col. dr. Gheorghe Tudor, Col. dr. Dumitru Crăciun,
Col. dr. Florin Zăgănescu şi Col. dr. Gheorghe Romanescu. Au mai avut
intervenţii dr. Mircea Mâciu şi Alexandru Andriţoiu.
Considerăm ca fiind o experienţă inedită în activitatea filialei realizarea, în colaborare cu Comitetul Judeţean Bihor al Veteranilor de Răz
boi, a unui simpozion (la finele lunii octombrie 1985), care a fost deschis
Realizat de filială împreună cu Casa Armatei şi Comisia judeţeană Bihor
Răspîndirea Cunoştinţelor Ştiinţifice !'ii Tehnice.
7
Au fost consemnate exact titlurile lucrărilor şi autorii care le-au susţinut.
Programul tipărit cu acest prilej a fost deci, modificat (în sensul datelor consemnate
în această pagină).
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de Traian Bondar (şeful Secţiei de Propagandă a Comitetului Judeţean
Bihor al P.C.R.). Au făcut memorabile evocări, în deplinul respect al adevărului, al faptelor, la care au luat parte Col. r. Eugen Stoica (Modul
cum a fost receptat actul istoric de 'la 23 August 1944 în statul major al
armatei române), Col. r. Gheorghe Ghinea (Luptele Diviziei „Tudor Vladimirescu" în zona Sfîntu Gheorghe), Lt. col. r. Iosif Ursuţa (Evenimentele de la Tinca, din luna septembrie 1944), Cpt. r. Vasile Bâscă (Momente
semnificative din luptele purtate de Divizia 3 Munte în zona Beiuşului),
Col. r. -Gheorghe Gurgui (Momente din luptele pentru eliberarea aşeză
rilor româneşti din zona Carei), Mr. r. Nicolae Petruţ (Contribuţia diviziilor româneşti pentru eliberarea municipiului Oradea, la 12 octombrie
1944), Col. r. Mihai Turcu (Aspecte ale bătăliilor purtate de Divizia „Tudor Vladimirescu" pentru eliberarea oraşului Debreţin) şi Lt. col. r. Alexe
Ivanov (Ceferiştii români în sprijinul acţiunilor militare de pe teritoriul
Austriei). Au mai participat, cu intervenţii, la această manifestare de o
rară intensitate emoţională: Alexandru Andriţoiu, dr. Viorel Faur şi
Lt. col. Nicolae Bochiş. S-a stabilit ca, pe parcursul anului următor, să
se organizeze şi alte simpozioane de o factură similară, la care să fie
evocate de către alţi veterani de război momente din luptele eroice ale
ostaşilor români împotriva armatelor fasciste.
De o calitate ştiinţifică remarcabilă şi, concomitent, de o certă eficienţă propagandistică a fost simpozionul avînd ca tematică Lupta poporului român pentru libertate naţională, dedicat zilei de 1 Decembrie,
sărbătoarea de suflet şi de conştiinţă a poporului român. Simpozionul
s-a desfăşurat la Casa Armatei, în 30 noiembrie 1985. Au fost prezentate
comunicările: Opera secretarului general al P.C.R., preşedintele României, comandantul suprem al forţelor armate, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
despre lupta poporului român pentru unitate naţională (Gen. mr. Nicolae
Şchiopu), Marea împlinire din 1918 f-- opera întregului popor român
(Col. Andrei Sava), Apărarea unităţii statale, a integrităţii teritoriale, a
independenţei şi unităţii naţionale obiectiv fundamental al doctrinei
militare româneşti (Col. Gheorghe Hava), Locul istoric al mişcării muncitoreşti şi socialiste din România în lupta pentru realizarea Marii Uniri
de la 1 Decembrie 1918 (Lt. col. Nicolae Bochiş), Instituţia voievodală expresie a unităţii româneşti în evul mediu (rlr. Liviu Borcea), Noi documente despre lupta românilor bihoreni pentru făurirea statului naţional
unitar român (dr. Viorel Faur), Gărzile naţionale în lupta pentru făuri
rea statului naţional unitar român (Cpt. Ioan Ţepelea}, Cinci istorici români (Gh. Ciuhandu, Şt. Lupşa, Aloisie Tăutu, Eugen Rozvan şi Ilie Cristea) - luptători pentru apărarea unităţii naţionale a poporului român
(dr. Sever Dumitraşcu), Economişti români transilvăneni din generaţia
Unirii (dr. Mihai Drecin), Contribuţia presei interbelice la opera de consolidare a statului naţional unitar român (Ioan Baba) şi Legăturile dintre
românii din nord-vestul Transilvaniei cu Societatea „Astra" şi Universitatea din Sibiu (1940-1944) (Vasile €iubăncan).
39 -
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Filiala a mai practicat şi alte forme de activitate, cum au fost, spre
numeroasele simpozioane8 organizate în unităţi militare, şcoli generale şi licee, întreprinderi şi instituţii din judeţ, mai ales cu prilejul
zilelor de 23 August şi 25 Octombrie. Realmente interesantă a fost şi dezbaterea (de la sfîrşitul lunii martie) pe tema: Stadiul actual al cercetă
rilor din Bihor cu privire la istoria militară (au participat: Traian Bondar,
dr. Viorel Faur, dr. Sever Dumitraşcu, dr. Liviu Borcea, D. Ignat, Gh. Mudura, Barbu Ştefănescu, Aurel Chiriac, I. Popovici, M. Zintz şi I. Ţepelea).
De asemenea, Casa Armatei a organizat cu prilejul simpozioanelor amintite spectacole cultural-artistice. O bună colaborare s-a realizat cu Centrul
de Librării Oradea, care a prezentat standuri de cărţi cu conţinut adecvat
evenimentelor reconstituite în cadrul manifestărilor ştiinţifice.
Concluzia care se degajă din cele prezentate este, în chip firesc, aceea
că în anul 1985 filiala din Bihor a C.R.I.M. a desfăsurat o activitate laborioasă, cu deosebire în domeniul propagării cun~ştinţelor istorice în
rîndul militarilor, veteranilor de război, elevilor şi a altor locuitori ai
judeţului nostru. Filiala a primit un constant şi preţios sprijin din partea
Secţiei de propagandă a Comitetului Judeţean Bihor al P.C.R., a Comandamentului marii unităti, 8omitetului de Cultură si Educatie Socialistă al
judeţului Bihor, Casei Armatei, Comitetului Vete~anilor de Război, Muzeului Ţării Crişurilor, Comisiei Judeţene Bihor pentru Răspîndirea Cunoştinţelor Ştiinţifice şi Tehnice şi a altor instituţii culturale. Ca atare,
filiala bihoreană a C.R.I.M. s-a afirmat ca un prestigios organism ştiinţific
şi de propagandă a tradiţiilor progresiste ale istoriei naţionale şi locale.

pildă,

8 Dintre acestea le mai consemnăm pe cele desfăşurate în 3 mai 1985 la U.M.
01334 Beiuş, Casa de Cultură din Oraş Dr. Petru Groza şi Casa de Cultură din Vaş
cău (au susţinut lucrări: dr. Viorel Faur, dr. Liviu Borcea, Col. Corneliu Lungu,
Lt. col. Gh. Olteanu, Cpt. I. Ţepelea, Cpt. Iosif Margan); în 8 ·mai 1985 la Căminul
cultural Holod (au participat: Dr. V. Faur, Dr. L. Borcea, Cpt. I. Ţepelea şi Petru
Bondar, veteran de război din localitate); la Liceul de Filologie-Istorie Oradea (au
luat parte: Dr. V. Faur, Cpt. I. Ţepelea şi Mr. r. Dragomin, veteran de război); Şcoa
la generală Delureni (au evocat evenimentele: Dr. V. Faur, I. Popovici şi Cpt. I. Tcpelea); Şcoala Generală 14 Oradea (au fost prezenţi: Dr. V. Faur şi Mr. r. Mircea
VP!icu, veteran de război) etc.
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