1918 IN ŢARA FAGARAŞULUI
IOAN MANDREA

Desăvîrşirea uni,tăţii naţionale a poporului român, necesitate istorică
obiectivă, este rezultatul firesc al luptei sale seculare. Eveniment de im
portanţă istorică in viaţa poporului nostru, Unirea Transilvaniei cu Româ
nia la 1 Decembrie 1 9 1 8, constituie victoria deplină a mişcării de eliberare
naţională a poporului român. Realizarea acestui act este rodul luptei celor
mai largi forţe sociale, rolul hotărîtor avindu-1 masele populare, in rînd ul
cărora o contribuţie activă au adus clasa mundtoare, mişcarea socialistă
revoluţionară.
Incheierea procesului de făurire a unităţii naţionale a poporului român
a avut loc in condiţiile destrămării odioasei Monarhii austro-ungare, pro
ces adincit în timpul primului ră2lboi mondial, ca urmare a luptei dusă de
popoarele asuprite. Formarea statelor naţionale independente, Cehoslova
cia, Polonia. Iugoslavia �i desăvîrşirea statului naţional român au consti
tuit un factor esenţial în dezvoltarea social-poli-tică, independentă a popoarelor din fostul imperiu.
In condiţiile crizei sistemului dualist austro-ungar din timpul pri
mului război mondial, lupta de eliberare socială şi naţională a poporului
român din provinciile asuprite : Transilvania, Banat, Crişana şi Bucovina
a intrat in ultima sa fază, caracterizată prin ample acţiuni revoluţionare,
care au cuprins cele mai diverse categorii sociale. Incă din vara anului
1 9 1 7 , au avut loc in Transilvania greve şi demonstraţii muncitoreşti în
numeroase centre : Simeria, Petroşani, Timişoara, Arad, Valea Jiului etc. 1.
Paralel cu luptele greviste, muncitorii incep să-şi refacă organizaţiile lor
profesionale şi politice. Deşi Partidul Social-Democrat sub presiunea ma
selor a organizat mari manifestaţii pentru pace şi drepturi democratice,
mai existau conducători care s-au menţinut pe vechile lor poziţii refor
miste şi propuneau ca singură cale de luptă pentru răsturnarea reacţiunii
maghiare - votul general şi secret. In acelaşi timp, elementele refonniste
din conducerea Partidului Social-Democrat Ungar, sprijinind clasele do
minante, au activat pentru salvgardarea integrităţii monarhiei dualiste2.
Mişcările revendicative ale proletariatului au atras in sfera lor cele
mai largi pături ale populaţiei de la or�e şi sate. Urmînd exemplul mun
citorilor, diferite categorii de intelectuali şi funcţionari de stat din Tran
sih·ania au început mişcarea pentru ridicarea salariilor. La sate, ţărănimea
·

1

Unirea Transilvaniei cu România (1 Decembrie

1972, p. 471.
2

1918), ed. a 11-a, Bucureşti,
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�i-a manifestat sub felurite forme opoziţia faţă de continuarea războiului ;
sînt cunoscute împotrivirile la rechiziţii şi chiar unele răscoale locale3•
Cunoscind însemnătatea presei muncitoreşti ca factor de organizare
şi de mobilizare a maselor, socialiştii transilvăneni s-au preocupat de reedi 
tarea gazetei "Adevărul" (1 octombrie 1 9 1 7), organ al secţiei române social
democrate, care a dat impuls înviorării mişcării socialiste in rîndurile
populaţiei româneşti4. In acest timp şi-a reluat activitatea Comitetul Cen
tral Român5 din cadrul P.S.D.U. care a acţionat consecvent pentru a ancora
tot mai puternic activitatea socialiştilor români în lupta pentru eliberarea
naţională a tuturor românilor. Un document al mişcării socialiste arăta în
acest sens că Secţia română social-democrată din cadrul P.S.D.U. "a luptat
cu toate puterile şi în soli daritate cu tovarăşii maghiari contra regimului
t!szaist, cerînd înlăturarea lui"6.
Momentul prăbuşirii regimului dualist se apropia cu repeziciune şi
era marcat de amploarea luptei revendicative a maselor muncitoare. In
ianuarie 1 9 1 8 , proletariatul din Transilvania a participat alături de mun
ci torimea din întreg teritoriul Austro-Ungariei la greva generală. Acţiu
nile greviste au continuat cu intensitate în primăvara şi vara anului 1 9 1 8
s i a u cuprins masele muncitoare din numeroase centre : Reşiţa, Anina, Ocna
de Fier. Bocşa Română, Lupeni etc. In iunie 1 9 1 8 se desfăşoară a doua
gre\'ă generală din Austro-Ungaria şi va constitui a doua mare lovitură,
după greva din ianuarie, dată puterii claselor exploatatoare ş i sistemului
dualist austro-ungar. In frunte cu elementele revoluţionare din organiza
ţiile social-democrate şi sindicatele locale muncitorii au organizat puter
n ice demonstraţii contra războiului, la Timişoara, Reşiţa, Lugoj, Oradea,
Cluj, H unedoara, Valea Jiului etc. Ele s-au desfăşurat sub semnul întăririi
unităţii de clasă a muncitorilor. indiferent de naţionalitate, sub lozincile
luptei pentru încheierea unei păei drepte, împotriva ocupării de teritorii
străine şi subjugării altor popoare7.
Pe de altă parte era tot mai vizibilă necesitat�a colaborării organiza
ţ.iilor social-democrate transilvănene, care exprimau atît interesele sociale
cît şi cele naţionale cu Partidul Naţional Român, în vederea unirii tuturor
iorţelor în lupta pentru eliberarea naţională. Burghezia română din Tran
silvania. în maj oritatea ei, nă:ZJUia şi ea la despărţirea de Austro-Ungaria şi
la unirea cu România. Asemenea poziţii reflectau ziarele "Românul" din
Arad redactat de Vasile Goldiş, "Drapelul" din Lugoj. redactat de Valeriu
Branişte etc. Idealul unirii se afla puternic înrădăcinat în conştiinţa po
porului român de pe ambele părţi ale Carpaţilor.
O susţinută luptă pentru desăvîrşirea unităţii naţionale au desfăşu
rat-o cărturarii români, aflaţi în străinătate în Franţa, Italia, Anglia, sau
peste ocean în S.U.A. Ei au acţionat pe diferite căi informind opinia pu
blică mondială asupra necesităţii eliberării naţionale a popoarelor aflate
sub dominaţia Austro-Ungariei. La Paris a luat naştere Comitetul Naţional
Român recunoscut de către guvernul francez ca o reprezentanţă politică.
3

4

Din istoria Transilvaniei, vol. II, Bucureşti, 1961, p. 331 .
I. Cic.ală, Mişcarea muncitorească şi socialistă din Transilvania (1901-1921),
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5 Ibidem.
6 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România, 1916-1921, Bucu
reşti, 1966, p. 80.
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Acest comitet naţional a devenit la 3 octombrie 1 9 1 8 Consiliul Naţional al
Unităţii Române �i reprezenta România în relaţiile cu Antanta. Din rîn
durile sale făceau parte fruntaşi români ca : Take Ionescu (preşedinte), dr.
Vasile Lucaciu, Octavian Goga, dr. C. Angelescu şi Ioan Theodor Florescu
(vicepreşedinţi)8. Acest comitet, în strînsă legătură cu celelalte comitete şi
organizaţii din Franţa, Italia, S.U. A . , a desfăşurat o muncă activă pentru
susţinerea aspiraţiilor naţionale ale românilor.
L a sfîrşitul lunii octombrie 1 9 1 8. nemulţumirile şi revoltele izolate
a l e m u n citorilor. soldaţilor şi ţăranilor de pe întreg cuprinsul Monarhiei
h absburgice s-au contopit într-un singur şuvoi, declanşîndu-se revoluţia
hurghezo-democratică, care în timp ce în Austria şi Ungaria avea un ca
racter cu precădere social. în ţinuturile împilate de clasele conducătoare
;lUstri c>ce şi ungare, printre care şi cele româneşti, caracterul social se
imp]ptea cu lupta de emancipare naţională.
R eYo l u ţ ia burgheze-democratică din Transilvania a fost determinată
de profunde contradicţii sociale şi naţionale, care s-au ascuţit la maxim
în anii războiului i m p er i a l ist . Lupta m aselor era îndreptată împ�)triva asu
pririi sociale şi naţion ale. pentru unirea cu România, pentru lichidarea
m a r : i proprietăţi m o şi e reş t i . pentru obţinerea unor drepturi şi libertăţi
dem ocratice.

În n oile condiţii. lupta n aţională a românilor a pornit pe făgaşul reor
gani zării po l iti ce . După mai multe contacte între conducerea P .S .D. şi cea
a P . N . R . . pe

baza propunerii socialiştilor9, la 31 octombrie 1 9 1 8 s-a con
stituit Consiliul Naţional Român Central ca unic for care reprezenta Yoinţa
poporului român. format din 6 social-democraţi (Tiron Albani, Ioan Flue
ras. Enea Grapini, Iosif Jumanca, Iosif Renoiu. Baziliu Surdu) şi 6 repre
��entanţi ai P . N.R. (Vasile Goldiş. Aurel Lazăr, Theodor Mihali. Ştefan C.
P o p . .\. l exandru Vaida şi Aurel Vlad)1o. Pentru a se apropia de baza sa
de masă - poporul din Transilvania - în zilele de 3-4 noiembrie 1 9 1 8
Consiliul Naţional Român Central şi-a mutat sediul d e l a Budapesta l a
Arad. considerîndu-se organ d e conducere a l luptei pentru drepturi naţio
n a l e ale românilor. Din primele sale acte el a cerut autorităţilor ungare
să-1 recunoască ca organ suprem de administraţie în teritoriile locuite de
românii din Transilvania şi Ungaria, în acelaşi timp trecînd la organizarea
şi îndrumarea luptei naţionale a poporului român.
Ampla mişcare naţională pentru unirea cu România a provinciilor
rom<'lneşti aflate sub dominaţia străină a cuprins cele mai diferite categorii
sociale din toate colţurile ţării. Numeroase acţiuni revoluţionare, puse în
�lu j ba aceluiaşi ideal au desfă�urat masele populare din Ţara Făgăraşulu j 1 t
U nirea Transilvaniei cu România . . . , p. 618. GZ6.
9 M irC'ea M u � at. Ion Ardeleanu, Viaţa politică in Rom âni a (191 8-1 921), ediţia
a l i -a. BuC'ureşti, 1 976, p. :n.
10 Unirea Transilvaniei cu România . . . . p. 532.
11 Tam Făgăra�ului (numită şi Ţara Oltului). situată in sud-estul Transilvaniei,
pE' malul sting al Oltului, intre Braşov şi Sibiu, era oTganizată din punct de vedere
a

ndmir:istrativ sub formă de comitat şi împărţită în patru unităţi şi anume : plasa
An)a�u l de Jos cu 23 de localităţi ; plasa Făgăraş cu 29 de localităţi ; plasa Bran cu

1 6 loC'alităţi, plasa Şercaia cu 19 localităţi (cf. Silvestru Moldovan şi Nkolae Togan,
Dicţ ionarul numirilOT de localităţi cu poporaţiune română din Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş, ed. a II-a, Sibiu. 1919). Din punct de vedere demografic, în
anul 1916 sînt înregistraţi în Ţara Făgăraşului 95.174 de locuitori, din care. 84.436 ro
mâni (88,80 1o). 641t'6 maghiari ("6 ,&1/0), 3236 saşi (3,50/o), 1036 alte naţionalităţi ( 1 ,090/ol,
d . . . Gazeta Transilvaniei", LXXIX, nr. 1195, 1 octombrie 1 916, p . 1.
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mergqnd pe linia unei vechi tradiţii de luptă pentru libertatea şi unitatea
poporului român.
In această parte a Transilvaniei, in primele două decenii ale secolului
al XX-lea existau anumite particularităţi ale dezvoltării economico-sociale.
I n viaţa economi:că predomina agricultura, unde din punct de vedere al
repartiţiei proprietăţii funciare, elementul dominant il reprezenta mica
proprietate. Din cele 1 1 .743 de proprietăţi agricole, numai 4 deţineau pro
prietăţi mai mari de 100 jugăre*. Restul proprietăţilor şi anume 4 1 76 gos
podării deţineau proprietăţi intre 1 0 şi 100 jugăre, iar 755,6 gospodării, cele
majoritare (in proporţie de 64,3 0j0 ) deţineau pămînt puţin, sub 1 0 jugăre.
Această situaţie făcea ca in Ţara Făgăraşului o mare parte a locuitorilor
satelor să fie formată de categoria ţărănimii sărace, în exclusivitate
română, cu proprietatea agricolă mică 12 .
O altă particularitate in economia Ţării Făgăra1?ului o constituia pre
ponderenţa industriei mici, a atelierelor meştel'iugăreşti mult răspîndite
in mediul rural cu un număr redus de salariaţi. Existau inainte de primul
război mondial vreo 80 de mici intreprinderi in oraşul Făgăraş şi 1 00 in
satele Ţării Făgăraşului (in acest număr erau cupri nse atît industriile cit
şi băncile, cooperativele). Ocupate în această industrie erau 3249 de per
soane din care 1 1 9 7 lucrau in Făgăraş şi 1 373 in satele Ţării Făgăraşului
l'i 679 persoane care lucrau în industria casnică şi cu munca la domiciliu 13.
De asemenea, se remarcă faptul că toată această mică industrie era redusă
in mare parte la o importanţă locală. Produsele industriale destinate pen
tru export, îndeosebi în vechea Românie, erau puţine : cele de tăbăcărit,
cheresteaua, cîteva produse casnice etc. Ele au fost înlăturate din circuitul
comercial prin măsurile vexatorii ale guvernului dualist faţă de legăturile
comeDCiale fireşti dintre Transilvania şi vechea Românie 14. In domeniul
bancar şi al instituţiilor de credit s-a observat întărirea, la inceputul seco
lului al XX-lea, a capitalului românesc. La inceputul primului război mon
dial existau în Ţara Făgăraşului 1 7 bănci româneşti ; cea mai însemnată era
Banca "Furnica" din oraşul Făgăraş (înfiinţată C!U ajutorul , .Albinei" in
1 883). Existau, de asemenea, 5 asociaţii "Insoţiri de credit" şi 3 societăţi
pe acţiuni cu capital românesc15. La în ceputul secolului al XX-lea. cu toate
piedicile puse de regimul dualist, viaţa culturală şi politică din districtul
Făgăraşului se intensifică, avînd ca unic ţel emanciparea culturală şi naţio
nală a populaţiei româneşti. I n fruntea acestei mişcări se aflau intelec
tuali cu vederi înaintate, in mare parte proveniţi din rîndurile ţărănimii,
elemente ale burgheziei mici, animaţi de idealul eliberării sociale şi natio
nale al unirii Transilvaniei cu România.
Şcolile român€1?ti din Ţara Făgăraşului, în ciuda politici i de oprimare
naţională dusă de regimul austro-ungar, susţinute cu greu de populaţia
românească, au constituit principalul focar de cultură şi de emancipare
naţională. In primul rînd s-a remarcat activitatea celor două şcoli confe
sionale româneşti din oraşul Făgăraş şi cele peste 80 de şcoli ce funcţionau
• 1 jugăr = 5755 m.p.
12 A lexandru Bărbat, Dezvoltarea şi structura economică a Ţării Oltului, Cluj,
1 !138, p. 70.
13 I bidem, p. 717-78, 82.
14 Ibidem, p. 78.
1 5 Ibidem, p . 95, 89.
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in toate comunele Ţării Oltului. Nwnele unor învăţători ş i profesori ca
I oan Berescu, Bucur Buzdugan, Andrei Stroia, Nicolae Cosgarea, Ioan Cin
tea etc. sint legate de mişcarea de dezvoltare a învăţămîntului românesc
din această localitate la inceputul secolului al XX-lea 16. Alături de şcoli,
aportul la mişcarea culturală şi naţională şi-1 aduc cele două reuniuni ale
î m·ăţătorilor, cele două reuniuni ale femeilor, s ocietatea de teatru "Pro
gresul". Aceasta din urmă, prin reprezentaţiile sale teatrale, indeosebi din
repertoriul clasicilor români, avea va scop "lăţirea culturii printre români".
Ani matori ai societăţii in al doilea deceniu al secolului XX, erau intelec
tuali de seamă, ca dr. Ioan Şenchea, dr. Liviu Pandrea, dr. Dănilă Vasu,
Ioan Dejenaru etcY. Din iniţiativa unor intelectuali fruntaşi ai vieţii poli
tice şi culturale au apărut primele ziarele rofnâneşti din Ţara Făgăraşului.
La 4/ 1 7 ianuarie 1 9 07, apare foaia săptămînală "Ţara Oltului" sub redac
ţia învăţătorului Ioan Berescu şi cu ajutorul material şi spiritual al patrio
tului dr. avocat Ioan Şenchea. Scos in Tipografia "Constantin Pop" (ziarul
a apărut in perioada 1 9 0 7- 1 9 1 0) şi a avut inscris ca
scop "apărarea şi
promovarea multelor interese politice româneşti ale poporaţiunii din Fă
găraş şi împrejurime". In aceeaşi tipografie apare ziarul "Olteanul"
( 1 909- 1 9 16) şi "Foaia specială culturală şi economkă"1B. Aceste cotidiene
au contribuit la răspîndirea culturii in vederea emancipării populaţiei ro
mâneşti, la susţinerea ideii de libertate şi unitate naţională.
La inceputul secolului al XX-lea in activitatea politica-naţională s-a
produs o cotitură esenţială in urma hotăririlor Conferinţei naţionale a
P.N.R. (ale cărei lucrări s-au desfăşurat la Sibiu la 1 0 ianuarie 1905) de a
se abandona vechea tactică pasivistă şi a se trece la activism. Adoptarea
unei poziţii tactice active de luptă, includerea in program a unor reven
dicări care interesau masele ţărăneşti şi muncitoreşti, situarea pe o poziţie
unitară a majorităţii partidului, extinderea influenţei sale în masă, au dus
la ridi·carea partidului la necesităţile acute ale mişcării de eliberare naţio
nală a românilor19. In noul Comitet Executiv al P.N.R., ales la această
conferinţă, au intrat alături de George Pop de Băseşti, dr. Vasile Lucaciu,
dr. Alexandru Vaida-Voievod, dr. Teodor Mihali, dr. I·oan Suciu etc., şi
preşedintele organizaţiei comitatense a P.N.R.* din Ţara Făgăraşului, dr.
Ioan Şenchea, fruntaş al vieţii politice şi culturale din localitate20. După
această dată, organizaţia insuşindu-şi linia activismului politic a devenit
o prezenţă activă în organizarea luptelor naţionale ale românilor din acest
district pentru obţinerea drepturilor politice.
Datorită politicii de oprimare naţională, românii au avut foarte puţini
reprezentanţi în organele politica-administrative, ţinînd seama de faptul
că ei formau marea majoritate a locuitorilor distrktului. Un exemplu este
16 Nicolae Aron, Monografia bisericilor, şcoalelor şi reuniunilor române din Făgăraş, Făgăraş, 1913, p. 92, 93, 98.
1 7 Ibidem, p. 135-136, 138.
18 Ibidem, p. 158-160.
19 Ion Popescu-Puţuri şi Augustin Deac, op. cit., p. 30'7.
• In perioada 1903-1905, sub indrumarea directă a conducătorilor P.N.R., Vasile
Goldiş şi Aurel Vlad s-a reorganizat organizaţia P.N.R. din Ţara Făgăraşului sub
prezidenţia lui dr. Ioan Senchea (Pentru această problemă vezi scrisorile lui Vasile
Goldiş şi Aurel Vlad către dr. Ioan Senchea. din 1903, in "Transilvania, Banatul,
Crişana şi Maramureşul", III, 191&-1928, Bucureşti, Cultura Naţională, p. 1503-1�14).
20 "Telegraful român", LIII, nr. 2, 15 ianuarie, 1005, p. 3.
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edificator în acest sens şi anume, în 1 908, din totalul funcţiilor adminis
trative importante, doar un singur post a fost ocupat de un român - Ale
xandru Belle - în funcţia de vice..ccomite. Ziarul braşovean ,,Gazeta Tran
silvaniei", importantă tribună de luptă a românilor transilvăneni, în arti
colul Alegerea amploiaţilor administrativi în comitatul Făgăraşului, scotea
în relief faptul că în administraţia Ţării Făgăraşului, românii cu .. com
plectă calificaţiune" sînt nevoiţi să "servească în posturi secundare"2 1 .
Semnificativ este faptul că activitatea organizaţiei naţionale şi a frun
taşilor săi era îndreptată spre demascarea politicii asupritoare a guver
nului dualist, a politicii reacţionare împletită cu demagogia. La diferite
ocazii, în cadrul adunărilor populare. în presă, s-a strecurat cuvîntul de
protest al fruntaşilor români din Făgăraş. Astfel. la adunarea populară din
1 3 septembrie 1 9 08,. din oraşul Făgăraş organizată în semn de protest faţă
de nedreapta lege electorală. s-a votat o rezoluţie - menţionează zi arul
"Olteanul" - în care se cerea . . ca votul universal să fie inarticulat în lege
cît mai iute. dîndu-se dreptul fiecărui cetăţean trecut de 20 de ani. fără
nici o restrîngere, la votisarea secretă prin comune". Pentru aceasta se
cerea în continuare , .ca cercurile electorale să fie împărţite în mod j ust şi
protestăm în contra oricărei împărţiri măiestrite şi nedrepte, de a perse
cuta în drepturile lor naturale şi adevărat constituţionale, naţionalită
ţile"22.
Este cunoscută atitudinea curajoasă a reprezentanţilor români în
cadrul Congregaţiilor comitatense din Ţara Făgăraşului, cu care ocazie au
demascat politica de oprimare naţională a românilor din acest comitat,
prin măsurile de oprimare ce le-au săvîrl?it autorităţile locale. La o ase
menea adunare din anul 1 9 1 2 , fruntaşii avocaţi dr. Ioan Şenchea, dr. Nicolae
Şerban, dr. Octavian Vasu şi Nicolae Borzea (protopop al Făgăraşului) au
protestat împotriva măsurilor luate de comitele suprem contra şcolilor
româneşti şi bisericilor ortodoxe, cărora li s-au pus tot felul de piedici cu
intenţia de a le lipsi de existenţa materială. I n cuvintul său, Nicolae Bor
zea a arătat că prin asemenea politică discriminatorie a sus-numitului func
ţionar, s-a lovit în interesele vitale ale românilor din Ţara Făgăral?ului. El
a arătat că "aruncurile (ajutoarele materiale - n.n.) culturale ce le-au fă
cut comunele spre scopuri culturale nu le-a aprobat, cererile pentru aju
torul de stat nu le recomandă, iar la aruncurile culturale, unde este lipsă
nu dă ajutorul administraţiei întru încasarea lor". De aceea considera vor
bitorul "atitudinea Inălţimii sale d-lui comite suprem, precum am observat
din fapte este duşmănoasă acestui element, adică locuitorilor români din
acest comitat, care trece peste 950j0 "23.
In această perioadă concomitent cu intensificarea acţiunilor de luptă
pentru drepturi şi libertăţi sociale şi naţionale, a avut loc un ,proces de
reorganizare la nivelul conducerii organizaţiei P .N.R. Ca urmare, la înce
putul lunii mai 1 9 1 2 , se formează un nou comitet de conducere al organi
zaţiei, din elementele radicale ale mişcării : dr. Ioan Şenchea - preşedinte,
21 "G
azeta Transilvaniei", LXXI, nr. 13, 30 ianuarie 1008. p. 2.
22 " Olteanul", 1, nr. 36, 15 septembrie 1908, p. 2.
23 Ibidem, V, nr. 2 3, 20 august. 1912, p. 7; vezi şi Nicolae Borzea de Vişt,

Orga

nizarea românilor olteni în oraşul Fdgdraş din Ţara Voievozilor Români la 1 1 Noiem
brie 1918, Făgăraş, 1 925, p. 2Q-22.
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dr. Octavian Vasu - vice-preşedinte; Matei Jiga - secretar24, care a con
dus activitatea organizaţiei (numită şi Clubul român) pînă in anul 1 9 1 6.
Primul război mondial, izbucnit in 1 9 1 4, ca .rezultat al ascuţirii contra
dicţiilor dintre statele imperialiste, avea să arunce mari şi grele suferinţe
materiale şi umane asupra poporului român din Transilvania. A scăzut
salariul real, s-au urcat preţurile bunurilor de consum, a fost introdusă
starea de asediu însoţită de o cruntă teroare . Masele muncitoare au fost
lipsite de libertatea de organizare şi acţiune. "Clasa muncitoare - se men
ţionează intr-un raport sindical muncitoresc din anul 1 9 1 4 - a fost ata
cată in urma declanşării războiului cu 3 arme : cu şomajul, cu scăderea
salariului şi cu scumpetea, din care şi una era de ajuns să distrugă mun
c itorimea"25. Războiul a lovit nu numai muncitorimea ci şi alte categorii
sociale: ţărănimea, intelectualii, funcţionarii etc. Soldaţii români, transil
văneni au fost trimişi să lupte pentru o cauză in care nu credeau, o cauză
străină poporului.
Războiul şi consecinţele sale nefaste a adus grele suferinţe materiale
şi umane populaţiei Ţării Făgăraşului. Marile pierderi le-au suferit în
primul rînd familiile şi gospodăriile ţărăneşti. Din datele păstrate rezultă
că din totalul de 8 3 .660 locuitori ai populaţiei române a satelor Ţării Fă
găraşului, 1 2.092 soldaţi au fost trimişi pe front, iar 1 329 bărbaţi au fost
mobilizaţi la diferite munci. Acestor cifre li se adaugă cei 1 246 de morţi
pe cimpul de luptă, cei 369 de morţi in temniţă, pribegie sau spitale şi cei
770 de inYalizi . In urma războiului au rămas : 2289 de copii orfani şi 1 1 4 2
de femei văduve. Alături de pierderile umane s-au inregistrat imense pa
gube materiale, estimate pentru totalul comunelor la 2 1 .003.000 lei, plus
cei 891 .500 lei care a însemnat "contribuţia" acestor comune pentru armata
austro-ungară26. Cu toate greutăţile războiului care a dus la înrăutăţirea
considerabilă a situaţiei maselor populare, rhişcarea de eliberare naţională
s-a dezvoltat în ritm rapid. Numeroase rapoarte şi informări ale autori
tăţilor sesizau încrederea românilor în realizarea idealului lor naţional. In
conştiinţa românilor din Făgăraş persista ideea că odată cu războiul se va
prăbuşi odioasa monarhie şi românii îşi vor realiza visul lor de unitate.
Exprimînd acest gînd, unul din conducătorii mişcării naţionale, Nicolae
Borzea, nota că, populaţia românească din Făgăraş avea credinţa nestră
mutată că, odată cu războiul popoarele asuprite vor zdrobi Monarhia austro_
ungară şi vor scăpa pentru totdeauna d e nedreptăţile la care erau supuşi21.
Dt.!pă izbucnirea războiului, conform măsurilor excepţionale instituite,
se alcătuiau în fiecare plasă sau judeţ listele "instigatorilor", se căutau cu
migală pretexte pentru a înăbuşi spiritul naţional. Numeroase documente
fac referiri la arestarea şi maltratarea de către autorităţile austro-ungare
a unui număr mare de intelectuali, ţărani, îndeosebi fruntaşi ai mişcării
naţionale. La Făgăraş, odată cu apropierea armatei române eliberatoare,
reacţia autorităţilor maghiare a fost deosebit de violentă. Sînt arestaţi şi
uciş la începutul lunii septembrie 1 9 1 6 , dr. Ioan Şenchea, preşedintele


24 "Telegraful român", LX, nr. 414, 4 mai 1 9 1 2 , p. 3.
25 Unirea Transilvaniei cu România. . . , p . 432.
26 Teodor V. Păcăţian. Jertfele românilor din Ardeal, Bănat, Crişana, Sătmar
şi Maramureş, aduse in războiul Mondial din anii 1 914-1 918 , Sibiu, 1923 , p. 2 5
(anexa A).
27 Nicolae Borzea de Vişt, op. cit., p. 7.
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organizaţiei comitatense P.N.R. şi Constantin Pop, proprietarul tipografiei
ziarului "Olteanul". I n acelaşi chip au căzut victimă mai mulţi activi ai
mişcării naţionale : Zosim Dalea din comuna Ucea de Jos, Octavian Birsan
din satul Corbi. Boldan din comuna Arpaş, Gabor din comuna Voila etc.28.
Aceasta a fost calea pe oare autorităţile maghiare apărătoare ale regimului
dualist anacronic au incercat să inăbuşe lupta pentru libertate şi unitate
naţională a românilor din Ţara Făgăraşului.
Intrarea României in război alături de Antantă, care promitea satis
facerea dezideratului unităţii naţionale, a fost primită �u entuziasm de
locuitorii Ţării Făgăraşului. Relatînd acest eveniment, patriotul Nicolae
Borzea scria : "Aşteptam zi de zi să sosească ziua dorită, care se iveşte la
15 aug\.Ist 1 9 1 6 . Acest moment mare şi greu care a decis spre bine soarta
neamului. . "29.
După eliberarea Ţării Birsei, la sfîrşitul lunii august 1 9 1 6, unităţile
armatei a II-a române pătrund pe cursul mijlociu al Oltului ardelenesc.
Inamicul din defileul Oltului este atacat şi respins prin lupte îndirjite,
prin acţiunea combinată a diviziilor 3 şi 6. In acel,aşi timp, trupele divi
ziei a 4-a, sub comanda generalului Simionescu, infring rezistenţa vie a
dusmanului, pătrunzind in Făgăraş. In cadrul acestei lupte, trebuie amin
tită fapta eroică a unei tinere române, Maria Manciulea, din comuna Pîrîu.
Din proprie iniţiativă, ea S-'a prezentat comandantului român şi i-a arătat
locul cel mai favorabil pentru trecerea Oltului, neapărat de duşmani. Tre
cind Oltul prin acel loc, trupele române au căzut în spatele duşmanului,
pridnuindu-i o grea lovitură. Pentru patriotismul şi curajul ei, Maria Man
ciulea a fost decorată in faţa trupelor cu "Virtutea militară"30.
In noile condiţii create de victoria armatei române, prima reacţie a
populaţiei a fost înlăturarea autorităţii politice asupritoare. La conducerea
Făgăraşului au fost aleşi reprezentaţii de drept ai poporului român, con
ducători ai luptei naţionale : primar a fost ales Liviu Pandrea (avocat), iar
comandant al poliţiei, dr. Victor Pralea (avocat)ll.
,
In perioada victoriilor vremelnice asupra României şi a retragerii ar
matei sale din Transilvania, autorităţile regimului austor-ungar au inten
sificat măsurile represive impotriva mişcării naţionale şi a conducătorilor
ei, împotriva tuturor acelora care au sprijinit armatele române. Una din
măsuri a fost de-a lovi în viitorul naţional al populaţiei româneşti pentru
a dezrădăcina din inimile tineretului român ideile profund patriotice faţă
de cauza desăvîrşirii statului naţional, prin acţiunea brutală a statului
care a preluat in regiunile de graniţă şcolile româneşti confesionale, cu
învăţători aprobaţi de stat. Erau vizate in primul rînd centrele unde învă
ţătorul comunal sau confesional de bună voie a plecat "cu duşmanii" sau
unde învăţătorul se găsea sub acuzare judecătorească32. Asemenea măsură
s-a aplicat în districtul Făgăraşului unde s-au aflat "mulţi fruntaşi români,
preoţi şi învăţători retraşi cu armata română"33.
.

2B

Ibidem, p. 9.
29 Ibidem.
30 Constantin Kiriţescu, Războiul pentru întregirea României (1916-1919), ed. 1,
Bucureşti, 1924, vol. 1, p. 147-149 ; ,.Gazeta Transilvaniei". LXXIX, nr. 176, 7 sep
tembrie W16, p. 4.
31 "Gazeta Transilvaniei", LXXIX, nr. 230·, 6 ianuarie 1917, p. 3.
32 Unirea Transilvaniei cu România. . . , p . 469.
33 Nicolae Borzea de Vişt, op. cit., p. 9.
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Măsurile represive luate de autorităţi în districtul Făgăraşului sînt
din cele mai drastice. S-au efectuat dese rechiziţii de alimente şi vite, care
au ruinat gospodăria ţărănească. Cei retraşi cu armatele române au fost
declaraţi "vînzători de patrie", avutul lor confiscat şi familiile persecutate.
Astfel in comuna Viştea de Jos, preotul ortodox Pavel Borzea a trecut in
România, fiind calificat "trădător de patrie", motiv pentru care soţia sa,
Olimpia Borzea, a fost scoasă din funcţia de casieră a Băncii "Olteana"
din aceea!?i localitate34. La fel sînt trataţi cei care au fraternizat cu armata
română şi au manifestat in acel timp spirit de "libertate". Doi avocaţi din
Făgăraş, Liviu Pandrea şi dr. Victor Pralea sînt declaraţi de autorităţi
.lipsiţi pe vecie de praxa avocaţială", pe motivul că în timpul " ocupaţiei"
române au ocupat funcţii de conducere, primul ca primar al oraşului Fă
găraş, iar celăl•alt căpitan comandant al poliţiei române35. Grele persecuţii
8U suferit şi alţi intelectuali : învăţători, profesori, preoţi etc., care au avut
legături cu România, cu armata română, sau pur şi simplu pentru motivul
că au vorbit de România. Pentru asemenea "motive", Pompiliu Dan, revi
zor şcolar în Zărneşti a fost întemniţat de autori tăţile maghiare, timp de
:3 ani ( 1 9 1.5-1 9 1 7) in inchisoarea tribunalului marţial din Cluj36. Au
. , plătit" cu inchisoare pentru sentimentele lor patriotice preoţii ortodocşi :
Ion Capătă din comuna Şona, Ion Caţavei din Lisa, Ion Gavrilescu din
Ţinţari, Aurel Muşat din Ucea de Jos, Ion Popi�a din Comăna de Jos,
Vasile Stoicanea din Şercaia, Nicolae Borzea (protopop al Făgăraşului)
-etc.37_ O măsură discriminatorie care a lovit în familiile soldaţilor români
.care luptau pe front a fost retragerea ajutoarelor de război. Din acest
motiv, 9 femei din comuna Ucea de Jos adresează o plîngere autorităţii din
Făgăraş, solicitînd in eontinuare acordarea ajutorului de război, care a
fost luat pe nedrept tocmai de la cei oare îşi s•acrifică viaţa38.
După retragerea armatei române din Transilvania, autorităţile ungare
au constrîns pe o serie de fruntaşi români să facă declaraţii de "fidelitate
faţă de tron şi patria mamă". In aceste condiţii un grup de ardeleni prin
tre care �i făgărăşeni, refugiaţi in Moldova sub conducerea marelui poet
Octavian Goga, revoltaţi faţă de politica abuzivă a autorităţilor au luat
iniţiativa convocării unei adunări generale a tuturor refugiaţilor ardeleni
şi bucovineni care se aflau in Moldova. Intrunită la 7 ianuarie 1 917, la
Iaşi, adunarea, la propunerea patriotului dr. Vasile Lucaciu, au ales un
comitet de conducere din 12 membri in oare alături de Vasile Lucaciu, Oc
tavian Goga, dr. Ioan Nistor etc., au intrat şi făgărăşenii dr. Titul Perţea
şi prof. Aurel Popa39. Comitetul celor 1 2 in prezenţa a trei membri ai
guvernului român au semnat declaraţia de război contra Monarhiei austro
ungare, care s-a transmis Vienei de către preşedintele guvernului român
Ioan I. C. Brătianu din Iaşi40•
Una din formele de luptă care a lovit in regimul dualist şi a sprijinit
direct acţiunea de elibernre a Transilvaniei şi unirea ei cu România, a fost
.

·

34 Ibidem, p. 9-10.
35 "Gazeta Transilvanieiu, LXXIX, nr. 230, 6 ianuarie 1917, p. 3.
36 "Telegraful român", LXVI, nr. 112, 5 noiembrie 1918, p. 446.

37 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţtmii române la războiul pent"' intregirea
neamului (1916-191Bf, Cluj, 1925, p. 53-54, 71, 100, 114, 126, 14'1 .
38 Arhivele Statului Braşov, Fond : Subprefectura Făgăraş, Doc. 11060/1918.
39 Arhivele Muzeului Unlrit Alba Iulia, Fond: Documentele Unirii, Dos. 10/26, 27.
co Unirea Transilvaniei cu Romania . . , p. 483.
.
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acţiunea revoluţionară a soldaţilor şi ofiţerilor români, care au dezertat în
m'iJ-Să nedorind să slujească o cauză străină poporului român. Diferite ra
poarte ale autorităţilor militare sau civile semnalau asemenea acţiun i î n
Ţara Făgăraşului încă de l a începutul războiului. Astfel, şeful poliţiei de
frontieră din Teiuş în raportul său , . strict confidenţial" din 24 octom
brie 1 9 1 4 . adresat Ministerului de in terne ungar menţionează ră s î n t mai
multe cazuri de dezertare în judeţul Făgăraş. motiv pentru care a orga
nizat o anchetă temeinică ,.pentru a st abili starea de fapt şi pentru iden ti
ficarea drumului şi a complicilor ca să p utem preveni în limita posibilită
ţilor dezertările viitoare". Acelaşi raport preciza că numai din comuna
Viştea au dezertat vreo 60 de tineri obligaţi la serviciul militar, trec î n d
î n România41_
In cadrul luptei generale a poporului nostru pentru desăvîrşirea uni
tăţii naţionale o con tribuţie însemnată au adus-o românii aflaţi în afara
graniţe-lor ţării, cei . din S.U. A . , Franţa, Italia, Anglia, Rusi a etc . :Mulţi
români aflaţi în emigraţie erau victime ale regimului dualist austro-ungar
şi au fost nevoiţi să părăsească teritoriile locuite de ei da torită condiţi ilor
economice deosebit de grele, precum şi persecuţiilor politice. jn această
situatie se aflau mulţi locuitori din Ţara Făgăraşului . Datorită l i psei u nei
industrii dezvoltate, a insuficienţei pămîntului si a intensificării măsurilor
de aprimare naţională, din districtul Făgăraşului au emigrat în perioada
de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi pînă la începutul primului răzb�)i
mondial, un număr de 1 4.888 locuitori din care, 9 1 09 în America, 53:35 î n
România ş i 444 î n alte ţări. D e reţinut fap tul că majoritatea acestor emi- .
granti <.erau locuitori ai satelor42_
In � emigraţie, lupta acestor români indiferent de clasa sau categori�·-c

socială din care făceau parte : muncitori, ţărani, meseriaşi, intelectua U� burghezi a fost subordonată în anii 1 9 1 4-1 9 1 8 tot mai mult idealului
naţional,_ înfăptuirii dezideratului fundamental al poporului - unirJe,.
românilor într-un singur stat naţional. Pentru a sluji acest ideal mulţi
români aflaţi în străinătate s-au înrolat în cadrul corpurilor şi formaţiilor
.
de voluntari constituite în Rusia, Italia, la Praga şi în, S.U. A . , care au luptat
apoi � front împotriva Puterilor Centrale.
Printre miile de voluntari din Transilvania înrolaţi în asemen�a for
maţiuni s-au numărat mulţi români din Ţara Făgăraşului, care doreau pe
acelJ.Stă cale să contribuie la eliberarea ţării lor, la unirea tuturor români
lmH�tr-un singur stat naţional unitar. In Rusia, unde se aflau aproxima
tiv 1 20.000 de prizonieri români transilvăneni, răspîndiţi în toate guber
niile p�ă în Siberia, s-a format in 1 9 1 7 un corp de voluntari, cu sediul
la Damiţa, lîngă Kiev, apoi din mai 1 9 1 7 cu sediul la Kiev43_ Printre făgă
răşenii care s-au înscris în rîndurile acestui corp de voluntari şi care s-au
remarcp.t printr-o poziţie activă, se număra dr. Octavian Vasu (avocat) .

-�

Alături ·!1e -locotenentul braşovean dr. Pompiliu Nistor (medic}, dr. V. Del u,
dr. V. Nedelcu etc., dr. Octavian Vasu şi-a adus aportul la organizarea
acţiunii conducătorilor corpului de voluntari, care însărcinează pe Pompiliu
41

Ibidem, p. 441.
42 Alexandru BăTbat,

op. cit., p. 96.
Vo�untarii români din Transilvania în lupta împotriva Puterilor
Centrale pentru eliberare naţională şi unitate, în ,.Studii". nr. 6/1968, p. 23 ; vezi şi
dr. P. Nistor, Istoria corpului voluntarilor români din Rusia; Arhiva Muzeultti primei
şcoli româneşti din Şcheii Braşovului, colecţia dr. P. Nistor, Doc. 10'27.
43 D. Tutu,
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Nistor cu formularea cunoscutului document "Proclamaţia de la Damiţa"
din 1 3/26 aprilie 1 9 1 7 . Semnată de 250 de ofiţeri şi 250 de subofiţeri şi s o l
daţi, Proclamaţia a fost îna i n t ată guvernului provizoriu al Rusiei, S fa 
tului deputaţilor muncitorilor şi soldaţilor din Petrograd şi tuturor statelor
aliate şi neutre prin reprezentanţii lor î n Rusia. Ea cuprindea şi cererea
de unire a românilor transilvăneni cu România, în baza dreptului leg i tim
al fiecărei naţiuni de a-şi alege singură statul şi forma d e guvernare44.
Plecînd din Rusia, voluntarii au luptat ap oi efectiv împotriva monarhiei
habsburgice. Din cei apr oxim at i v 1 0.000 de voluntari sosiţi in Moldova,
unii au fost repartizati la diferite u nităţi ale armatei române. alţii au for
mat batalioane exclusive de voluntari. Unii dintre ei au luat parte la me
morabila epopee a românilor din vara anului 1 9 1 7 de la Mărăşti şi Mă

răşeşti45.

Făgărăşen i i au fost prezenţi si în formaţiile de voluntari români for
mate în S.U.A. I n fruntea activităţii propagandistice şi organizatorice pen
tru formarea u n or unităţi d e Yolun tari care să lupte pe fro ntul de n·st
împotriva Germaniei ş i Austro-Ungariei se afla braşoveanul Ioan Podea,
protopop al bisericii române ortodoxe din S.U.A. După apelul preşedin
telui Wilson al S . U .A. , din 20 aprilie 1 9 1 7 , pentru constituirea armatei
americane pe bază de voluntariat, s-au înscris circa 1 7 .000 români, hotărîţi
să contribuie la eliberarea patriei-mame. Ceea ce ştim cu pre c i z i e este că
diYi zia cu cel mai mare n umă r de români a fost divizia 37 Ohio, cu 897 \'O
luntari români, pri n tr� care cîţiva bucovineni, 2 ba sar abeni , vreo 25-30
bănăţeni, restul transilvăneni, ce i mai mulţi din districtul Făgăraşului,
restul din părţile Sibiului, Tîrnavelor, Albei Iulia, Bistriţei etc.46. Pe această
cale, românii din S . U. A . au adus un însemnat sprijin lu ptei poporului nos
tru pentru l i b ertate şi unitate naţională, au cîştigat de partea lor sim p a t i a
opiniei publice americane, cît şi pe cea a membrilor Congresului.
In noiembrie 1 9 1 8 , cînd luptele muncitoreşti şi ale ţărănimii se inten
sificau în toate părţile Transilvaniei şi se ainplifi·ca mişcarea de eliberare

naţională şi de unire cu România, mişcarea revoluţionară burgheze-demo
cratică a cuprins largi categorii sociale din Ţara Făgăraşului. După consti
tuirea la 30 octombrie 1 9 1 8 a C.N.R.C., "supremul şi unicul for politic al
naţiunii române"47, care avea ca obiectiv central organizarea şi conducerea
luptei naţionale a românilor, locuitorii Ţării Făgăraşului au acţionat c u
hotărîre pentru constituirea organelor conducătoare - consiliile ş i gărzile
naţionale române comitatense sau locale. Sesizînd necesitatea organizării
naţionale a poporului român, ziarul braşovean "Glasul Ardealului" scri a :
"A s osit timpul, c a naţiunea română, datoare vieţii, onoarei şi viitorului
său să arate o categorică manifestare a voinţei sale"48.
Din iniţiativa intelectualilor Nicolae Borzea (protopop al Făgăraşului
ş i preşedinte al Băncii " Fur n i ca " ) şi Matei Jiga (director al Băncii "Fur
nica") s-a convocat o adunare a fruntaşilor români din Făgăraş, pentru
ziua de 1 1 noiembrie 1 9 1 8 , la orele 1 6,00 în localul Băncii "Furnica" pen44 Arhivele Statului Braşov, Fon d : ASTRA, colecţia dr. P. Ni stor, nr. 9/954'----fr.lfi.
45 Ion Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi unirea Ardealului cu România, Cluj, 192'6,
p. 13&-137; George Moroianu Luptele de emancipare ale românilor din Ardeal in

ltJmină europeană, Bucureşti, 1929, p. 61--62.
46 Dr. T. Podea, Transilvania, Bucureşti, 1936, p. 1 J6.
47 "Românul", VII, nr. 1, 8 noietnbrie 1918.
48 "Glasul Ardealului", 1, nr. L 9 noiembrie 1918, p. L
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tru .. a se alege un comitet conducător şi o gardă naţională romana pen
tru acest oraş şi pentru întreaga Ţara Oltului". La 1 1 noiembrie 1 9 1 8 in
cadrul unei adunări populare, Nicolae Borzea a subliniat scopul şi rolul
organizării şi luptei românilor din acest district. .,Intîmplările din aceste
zile in patria noastră - a arătat vorbitorul - ce le vedem cu ochii a
trebuit să trezească întreg neamul românesc, pre noi cei de mult asupriţi
in şcoală şi biserică, să ne mişte ca să ne croim o soartă mai bună . . .
noi trebuie să ne apărăm pămîntul nostru românesc, ce-l avem de la moşi
strămoşi din Ţara Oltului sau Ţara lui Radu Negru"49. Cu această ocazie
românii şi-au ales un organ conducător propriu - Consiliul naţional român
comitatens pentru toată Ţara Făgăraşului - format din 52 de persoane, la
conducerea căruia au fost aleşi fruntaşi ai vieţii naţionale : preşedinte dr. Nicolae Şerban (avocat în Făgăraş, fost deputat dietal) ; vice-pre,edinte
- Nicolae Borzea (protopop) ; secretar - dr. Carnii Negrea (avocat). Din
rindul membrilor consiliului s-a desemnat un comitet executiv din 1 2 mem
bri, tot sub conducerea lui Nicolae Şerban, in care intrau intelectuali,
personalităţi cunoscute in viaţa politică şi culturală a Ţării Făgăraşului
(Nicolae Borzea, Alexandru Bele, Ilie Beleuţă, Valer Comşa, Ioan Deje
nariu, Ioan Grecu, Matei Jiga, dr. Andrei Micu, dr. Teoclor Popescu, dr.
Nicolae Şerban, dr. George Urdea, dr. Carnii Negrea)SO. La scurt timp, în
faţa multiplelor sarcini, conducerea Consiliului naţional român comitatens
se lărgeşte, astfel că au mai fost aleşi : al doilea vice-preşedinte - dr. Ha
riton Pralea (avocat), al doilea secretar - Vasile Stoicanea (preot şi învă
tător)51. In cadrul aceleiaşi adunări s-a constituit şi Garda naţională româ
nească din Ţara Făgăraşului (cunoscută şi sub denumirea de Legiunea Ţării
Făgăraşului), la început sub conducerea căpitanului Ioan Dej·enariu52, apoi
sub conducerea căpitanului Ştefan Boer53.
Semnificativă este poziţia socialiştilor din Făgăraş, care înţelegînd
imperativul momentului, de unire a tuturor forţelor social-politice, hotă
răsc în cadrul unei adunări a organizaţiei Secţiunii române social-demo
crate, de la mijlocul lunii noiembrie 1 9 1 8, adeziunea lor la C.N.R.C., orga
nul politic central, cu puteri depline în conducerea. destinelor istorice ale
românilor din Transilvania şi Ungaria. La această adunare participă Iosif
Receanu, membru al Comitetului Central Român al Secţiunii române so
cial-democrate (originar din Făgăraş)54. Adunarea a hotărît intrarea socia
liştilor în cadrul Consiliului naţional comitatens român55. In acest organ
naţional au activat, situîndu-se pe o poziţie înaintată, socialiştii Gheorghe
Vlad şi Dumitru Bălcăcean.
Primele măsuri ale Consiliului naţional român comitatens s-au referit
la organizarea alegerilor pentru consiliile naţionale şi gărzile naţionale
(organe de execuţie), la compoziţia şi structura acestora în funcţie de nu
mărul populaţiei româneşti a localităţilor. In a doua zi a activităţii sale,
la 1 2 noiembrie Consiliul naţional comitatens lansează manifestul "Fraţi
·

49 Nicolae Borzea de Vişt, op. cit., p. 47--48.

50 Ibidem, p. 13-14; "Glasul Al'dealului", 1, nr. 6, 16 noiembrie 1916, p. 2; ,,Tele
graful român", LXVI, nr. 120, 17 noiembrie 1916, p. 470.
51 "Oltul". I, nr. 2, 2 ianuarie 1919, p. 7; nr. 7, 24 ianuarie 1919, p. 1 .
52 Arhivele Muzeului Vntrii Alba Iulia, Fond: Documentele Unirii, vol. VII.
nr. 1 8'2'0.
53 "Oltul", I, nr. 3, 7 ianuarie 11919.
54 "Adevărul", XIV. nr. 15, 218 aprilie 191'8, p. 4.
55 Ibidem, nr. 46, 1 decembrie 1918, p. 4.
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Români" din care reiese ţelul luptei naţionale şi anume de "a pregăti ziua,
cînd drepturile naţiunii vor ajunge la înfăptuire". In vederea realizării
acestui deziderat - se arăta in manifest - "Consiliul comitatens va lua
în cel mai scurt timp dispoziţiile de lipsă pentru constituirea secţiilor co
munale şi a gardei naţionale române in comune". Totodată, manifestul in
demna populaţia Ţării Făgăraşului la păstmrea ordinei şi bunPlor relaţii
cu locuitorii de alte naţionalităţi, "faţă de toţi acei cu cari laolaltă trăim"S6.
ln ordinul de zi, publicat sub formă de manifest la 14 noiembrie 1 9 1 8 ,
Consiliul naţional comitatens român a l Ţării Făgăraşulu i a făcut cunoscut
modul in care trebuie să se desffu?oare Ia 17 noiembrie 1 9 1 8, adunările
populare de alegeri pentru organele locale : consiliile şi gărzile naţionale
comunale. Astfel se preciza că, consiliile comunale (sfaturile săteşti) să fie
alese din 12 persoane pentru comunele unde sînt sub 2000 de locuitori şi
din 24 persoane, în comunele cu peste 2000 de locuitori. Pentru alegerea
gărzilor naţionale, se preciza că, in aceste organe, pot intra ., toţi acei po
poreni care se anunţă de bună voie", şi care au implinit virsta de 1 8 ani
şi nu au trecut peste 60 de ani şi au indeplinit serviciul militar. Se pre
ciza. de asemenea, că numărul "gardiştilor" să nu fie mai mare de 5 0/0
din totalul populaţiei comunei. In fruntea gărzii să se aleagă un condu
cător şi un ajutor. Se preciza că scopul gărzii este "să facă serviciul sigu
ranţei de viaţă şi avere la toţi cetăţenii fără deosebire de neam". Pentru
organi:t..a rea alegerilor au fost împărţite comunele in 15 secţii. Ordinul de
zi menţionat publica numele fruntaşilor români care au fost numiţi pen
tru conducerea actului de alegere a sfatului şi gărzii naţbnale in cele
77 de localităţi (aici se numără localitatea Eran cu 1 1 sate)57. De remarcat
faptul că aceşti conducători reprezentau elementele cele mai înain tate ale
satului, cei mai mulţi intelectuali ieşiţi din rîndurile ţărănimii : învăţători .
preoţi. notari. medici, avocaţi, militari, devotaţi poporului şi cauzei sale de
libertate şi unitate naţională.
Adunările de alegeri erau puternice manifestări ale voinţei populaţiei
româneşti. care dorea să vadă cit mai grabnic realizat visul secular de
l ibertate şi unitate naţională. Astfel, la adunarea populară din 13 noiem
brie 1 9 1 8 din comuna Şercaia, la care au participat locuitorii satelor Şinca,
Veneţia şi Vlădeni "veniţi cu stindardul naţional in frunte" s-a hotărît
adeziunea acestora la Consiliul Naţional Român Central, singurul organ
politic conducător al poporului român. Ei au cerut a tunci ca "adunarea
naţională a tuturor românilor să fie convocată de urgenţă pentru a decreta
alăturarea Ardealului cu România". In acest cadru reprezentativ, locui
torii satelor din Şinca, Veneţia, Vlădeni şi-au ales organele conducătoare:
Consiliul naţional cercual. ca secţie a Consiliului naţional român comita
tens din Ţara Făgăraşului (membrii săi erau din rîndul locuitorilor celor
3 comune) ; consilii n aţionale locale în fiecare comună. ln Consiliul cercual
au fost aleşi 46 membri din diferite categorii sociale, printre care : dr.
Nicolae Boeriu (avocat), dr. Iuliu Dedan (avocat), ·Mircea Tamaş (preot),
Iacob Pieptea (controlor), Eronim Maer (învăţător), Ion Baicoi (învăţător),
Ioan Cocan (învăţător), Barbu Langa (econom), dr. Eugen Bolfa (medic),
George Stoica (grădinar) etc. Tot atunci s-a ales Garda naţională cercuală
56

Arhivele Muzeului Unirii Alba Iulia, Fond : Documentele Unirii, val. YII,

n r , 2I Z3.
57 Ibidem,

nr. 1820.

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

IOAN MANDREA

'294

(legiunea) din 1 8 membri, avînd ca comandant pe dr. Nicolae Boeriu cu
titlul de locotenentSB_
In acelaşi cadru democratic locuitorii din Zărneşti şi-au ales la 1 6 no
iembrie 1 9 1 8. organele conducătoare : Consiliul naţional (Sfatul naţional),
format din 70 de membri, din rîndul cărora s-a desemnat un comitet exe
cutiv din 1 0 membri avînd în frunte pe Pompiliu Dan (învăţător) - in
funcţia de preşedinte; Ilie Pizo (preot) - vice-preşedinte ; Andrei B. Cră
ciun (inginer) - secretar. Garda naţională s-a constituit din 70 de membri
'Şi era condusă de un ,,sfat ofiţeresc" în frunte cu căpitanul dr. Ilariu I lon
drea59.
Pînă la sfîrşitul lunii noiembrie, consilii şi gărzi naţionale s-au ales
in toate cele 77 de - localităţi ale Ţării Făgăraşului (pentru cele 1 1 sate ale
Branului s-a ales o singură gardă şi un singur consiliu naţional român).
Consi liul naţional comitatens a acţionat preluînd de la autorităţi necesarul
de armament militar pentru gărzile naţionale60. Atribuţiile organelor naţio
nale au fost fixate iniţial printr-o circulară a C.N.R.C. semnată de Teo
dor Mihali61 . Ele şi-au desfăşurat activitatea în lunile noiembrie-decem
brie 1 9 1 8 . Gărzile naţionale din Ţara Făgăraşului au fost desfiinţate la
5 ianuarie 1 9 1 962 _
Consiliul naţional român comitatens, ca organ politic conducător al
populaţiei româneşti din Ţara Făgăraşului împreună cu consiliile şi găr
zile naţionale locale au apărat lini:a politică a C.N.R.C. de la Arad, a co n
dus mişcarea revoluţionară ____: burghezo-democratkă din acest teritoriu al
Transilvaniei. Chiar dacă în concepţia şi activitatea acestor organe naţio
nale s-au manifestat anumite limite de clasă datorită faptului că membrii
lor erau in bună parte burghezi, proprietari şi acţionau pentru a apăra
" . . . a\·erea publică şi privată"63, ele şi-au adus contribuţia la înlăturarea
autorităţilor vechiului aparat de stat austro-ungar, care vroiau să menţină
cu orice preţ vechile stări de lucruri, la victoria luptei pentru unirea cu
Ţara a poporului român. Semnificativă este poziţia Consiliului naţional
român comitatens de condamnare a oricăror acţiuni represive îndreptate
împotriva locuitorilor de altă naţionalitate. Astfel, în Proclamaţia adresată
de acest organ "Tuturor Sfaturilor săteşti, Gardelor naţionale şi Poporului
d i n Ţam Oltului". se atrăgea atenţia acestora de a veghea "pentru împie
dicarea oricăror acte de violenţă care ar produce resenz în populaţia de
altă naţionalitate . . . ". Totodată se arată că, în cadrul unor asemenea fapte
se fac responsabili sfaturile săteşti şi comandanţii gărzilor64.
La fel ca în întreaga Transilvanie, în Ţara Făgăraşului vechile auto
rităţi ale Imperiului austro-ungar, corupte, odioase, urîte de întregul po
por. au fost treptat înlăturate şi înlocuite de comitetele naţionale aj utate
de gărzile naţionale. La 1 4 noiembrie 1 9 18, Consiliul naţional comitatens
român al Ţării Făgăraşului a hotărît ca administraţia, siguranţa şi ordinea
ss

UJ I S .

"Gla.sul Ardealului", I. nr. 8, 9 noiembrie 1 918, p. 2.
59 Ibidem; Arhivele Statului Braşov, Fond : Subprefectura Făgăraş,

Doc.

125 16/

60 Arhivele Statului Braşov, Fond : Subprefectura Făgăraş, doc. 1 1 756/1 918.
Pentru rînduială şi linişte, in "Telegraful român", LXVI, nr. 1 1 5 , 1 2 noiem
brie 1 9 1-11.
62 . . Oltul", 1 . nr. 3, 7 i anuarie 1 9 1 9, p. 3.
61

63 Arhivele Muzeului Unirii Alba Iulia, Fond : Documentele Unirii, vol. \"I I ,
nr. 182.0 (ordinul d e z i din 1 4 noiembrie 19·18).
6 4 "Oltul" I, nr. 2, 2 i anuarie 1 919, p . 7.
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publică din acE'st district să treacă asupra organelor naţionale65. Acţiuni
re\·oluţionare au avut loc in toate localităţile, mari sau mici ale Ţării Fă
gărawlui. Sub conducerea consiliilor şi gărzilor locale, atacul locuitorilor
s - a indreptat impotriva primarilor, notarilor, pretorilor, in majoritate de
nationalitate maghiară, beneficiari ai unor poziţii economice privile
giate, apărători ai vechii stăpîniri. Astfel, la 1 9 noiembrie 1 9 1 8, să
tenii din comuna Porumbacu de Jos, organizaţi într-o gardă formată
d ! n 40 de persoane, sub comanda locotenentului major Beraru, îm
preună cu locuitori din Porumbacul de Sus, Sărata şi Scorei cu toţii înar
maţ i , au pornit atacul asupra postului de j andarmi din Porumbacu. Din
acest motiv pretorul plăşii Arpaşul de Jos se plinge vice-şpanului Făgă
ra� u l u i arătînd că nu dispune de suficienţi j andarmi pentru organizarea
apărării postului din Porumbacu, mai ales că poliţiştii au inceput să pără
sea.<>că comuna66. La fel se petrec lucrurile in Comăna de Jos. unde locui
torii sub conducerea organului naţional, pornind pe calea revoluţiei. la
20 noiembrie 1 9 1 8 au alungat autori tăţile, au ocupat primăria şi biroul
notarului67_ Pe aceeaşi cale revoluţionară acţionează locuitorii din comuna
Şerca ia organizaţi în gardă naţională sub conducerea ofiţerilor rezervişti
dr. Boier Nicolae şi Boier Ştefan. dezarmînd la 25 noiembrie 1 9 1 8 postul
de jandarmi din localitate. după care consiliul naţional şi garda locală au
preluat oficiul primpretorial al plasei Şercaia68.
Puternice acţiuni revoluţionare au loc în localităţile plasei Bran. La
1 1. noiembrie 1 9 1 8, locuitorii din Bran, împreună cu militarii întorşi de
pe front. cu deţinuţii politici eliberaţi, agitaţi de preoţii din aceste comune,
au atacat cazarma de jandarmi din Moeciul de Jos . . ,Oamenii legii" - sînt
dez.:îtmaţi şi siliţi să părăsească oficiul şi localitatea. Entuziasmul , �c-elor
eliberaţi nu cunoştea margini. i\u loc manifestaţii în timpul cărora locui
torii din Bran. exprimînd gindul unirii cu Ţara, strigau : "Trăiască România
Mare" ! In raportul autorităţii din Zărneşti că·tre vice-comitele Făgăra
şului se arată că locuitorii CJmunelor din plasa Bran "nici nu vor ş_ă audă
de dispoziţiile ministrului de război, fac se vor ei", motiv pentru care soli
cită.m sporirea efectivului de jandarmi69_ In faţa acţiunilor revoluţionare,
autorităţile cuprinse de panică şi-au incetat activitatea. La 1 9 noiembrie
1 9 1 8 . prim-pretorul plasei Bran (cu sediul la Zărneşti) şi ceilalţi' funcţio
n ari părăsesc oficiul retrăgindu-se la Braşov70 _ Consiliul naţional român in
fru nte cu Pompiliu Dan (preşedinte) şi Garda naţională română sub con
dEcerea căpitanului Ilariu Hondrea au preluat puter�a politică şi adminis
tra t i vă la Zărneşti. In condiţiile grele ale dezorganizării administraţiei
Consiliul naţional din Zărneşti a luat toate măsurile pentru menţinerea
ordinii. a aprovizionării populaţiei, pentru numirea noilor funcţionari
româ n i . Pompiliu Dan a luat măsuri pentru a numi în funcţia de notar
al Zărneştiului pe Ioan Gligore (fost notar în Veneţia de Jos, întemniţat de
autori tăţile austro-ungare în închisoarea Clujului pentru ideile sale patrio
tice, eliberat apoi în condiţiile revoluţiei)11.
65 ,.Telegra ful român" , LXVI . nr. 1 23, 22 noiembrie 1 918, p. 479 ; "Glasul ArC.ealului", 1. nr. 9. 20 noiembrie 1918. p. 2.
66 Arhivele Statului Braşov, Fond : Su bprefectura Făgăraş, Doc. 1 1 541/1918.
6 7 Ibidem, Uoc. 1 1972/1918.
68 Ibidem, Doc. 1 2038, nr. 4'162/1918.
59 Ibidem, Doc. 1 1541 11918.
70 Ibidem, Doc. 1 1 742. 44'28. 1 1 008/1918.
71 Ibidem, Doc. 1 2516/1918.
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Aflate pe marginea prăpastiei, autorităţile statului austro-ungar recu
nosc neputinţa lor în faţa valului revoluţionar al maselor. Asemenea situa
ţie reiese din raportul vice-comitelui din Făgăraş către Ministerul de in
terne din Budapesta, din 1 8 noiembrie 1 9 1 8 , în care se arată că datorită
revoluţiei pe teritoriul districtului Făgăraş " . . . oficialităţile comunale au
fost nevoite să-şi înceteze activitatea. O parte din notarii comunali şi no
tarii publici au fost nevoiţi să părăsească reşedinţele lor, iar alţii au fost
nevoiţi să stea la o parte. Dintre prim-pretorii plaselor cei din Şercaia şi
Făgăraş sînt încă pe loc, ceilalţi primi-pretori ai plaselor Bran şi Arpaş,
împreună cu personalul lor au trebuit să plece. Administraţia a fost pre
luată de Comitetul naţional român . . . "n.
Paralel cu acţiunile revoluţionare îndreptate împotriva autorităţilor,.
la sate au avut loc acţiuni ale ţăranilor împotriva proprietăţilor (păduri,
păşuni, pămînturi), fie ale particularilor, fie ale statului. In multe locuri
ţăranii sînt ajutaţi de soldaţii în torşi de pe front. Astfel, în toamna an u
lui 1 9 1 8, în comuna Porumbacu de J os, ţăranii în frunte cu soldaţii din
Sibiu au atacat depozitele de cereale ale unor proprietari73. La începutul
lunii noiembrie 1 9 1 8. ţăranii din comuna Vlădeni au intrat cu forţa în
pădurea statului ; au avut loc ciocniri între ţărani şi detaşamentul militar
de pază silvică74. De fapt. intrarea cu forţa în folosinţa pădurilor statului
a devenit o acţiune generală a ţăranilor din satele Ţării Făgăraşului. De
aceea în adresa Biroului Suprefecturii districtului Făgăraş către Direcţiu
nea Silvică Făgăraş. din 19 noiembrie se preciza că organele subprefecturii
menţionate nu au putut lua măsuri "pentru apărarea pădurilor şi cheres
telei din pădurile statului deoarece nu dispune de nici o forţă militară
(poliţie sau j andarmerie) . . . ". Se arată, de asemenea, că "jandarmeria şi
personalul de pază silvică au fost dezarmate de locuitorii comunelor �i
goniţi din locurile de rezidentă"75_
Pe cale revoluţionară, în luna noiembrie şi î:o. prima parte a lunii
decembrie 1 9 1 8. autorităţile statului austro-ungar au fost înlăturate de la
conducerea vieţii politice şi administrative a Ţării Făgăraşului. La 12 de 
cembrie 1 9 1 8
anunţă "Glasul Ardealului", "toată administraţia oraşului
şi comitatului Făgăraş a fost preluată de români" 76. A fost o acţiune de
masă a populaţiei româneşti, oprimată politic şi împiedicată să se afirme
deşi forma marea majoritate a populaţiei acestui district.
Pregătirea Marii Adunări Nationale de la Alba Iulia de la 1 decem
brie 1 9 1 1:1 s-a făcut într-un timp relativ scurt. Ea a constituit momentul
de apogeu al luptei naţionale a românilor. a marcat momentul revoluţio
nar în cursul căruia s-au ridicat marile probleme care stăteau în faţa po
porului român : desăvîrşirea statului naţional unitar român, înfăptuirea
reformei agrare democratice, asigurarea egalităţii în drepturi pentru na
ţionalităţile conlocuitoare, lupta pentru cucerirea unui regim politic demo
crat. Lansînd chemarea "Veniţi la Alba Iulia - Fraţi Români". ziarul
,.Unirea" din Blaj exprima speranţele şi năzuinţele tuturor românilor, că
la marele forum se va ,.pune temelia unui viitor bun şi fericit pentru
întreg neamul românesc"n. In aceste zile toată naţiunea noastră vibra l a
-

72 Ibidem, Doc. 111784, 1 17�3i1918.
73 Unirea Transilvaniei cu România . . . , p. 561-51(312.
74 Arhivele Statului Braşov, Fon d : Su bprefectura Făgăraş, Doc. U913/191a:
75 Ibidem, Doc. 1 1 869.
76 "Glasul Al!'dealului", 1, nr. 32, 19 noiembrie 19UI, p. 2.
77 "Unirea", XXVIII, nr. 13, 2'0 noiembrie 1918, p. 1.
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gindul că Marea Adunare avea să hotărască unirea tuturor românilor. Ex
primind acest sentiment ziarul .,Alba Iulia" scria : "Voinţa naţ.ională, care
cu atîta putere svicneşte astăzi in toate păturile societăţii române1ti, în cele
de sus ca şi în cele de jos - ba poate în cele de jos mai mult decît în cele
de sus - e chemată să arate că ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai
pe o clipă, noi avem să infăptuim pe o veşnicie"78.
Consiliul naţional român comitatens din Ţara Făgăraşului a a<:ţionat
în vederea mobilizării populaţiei româneşti din acest district pentru a
participa în număr cît mai mare la Marea Adunare de la Alba Iulia. ln
acest scop a convocat şi organizat adunări generale în toate cercurile elec
torale pentru desemnarea delegaţilor la Marea Adunare, care în numele
tuturor locuitorilor să hotărască Unirea cu Ţara. Din partea Făgăraşului
şi a comitatului la Adunarea Naţională de la Alba Iulia au fost desemnaţi
ca delegaţi ai diferitelor organizaţii şi cercuri electorale 39 de deputati79.
Alegerile de delegaţi au avut un caracter profund democratic. Printre
cei aleşi să reprezinte interesele vitale ale populaţiei româneşti. se numă
rau ţărani. învăţători, muncitori, avocaţi, preoţi, medici etc. Toţi aceştia
erau împinşi de dorinţa fierbinte de a exprima la Marea Adunare consti
tuantă de la Alba Iulia voinţa fermă a locuitorilor din Ţara Făgăraşului
de unire a tuturor românilor într-un singur stat naţional. Semni ficative
sînt, prin conţinutul lor, mandatele date de locuitori delegaţilor care purtau
diferite denumiri : crediţionale, proces-verbal, împuternicire ( .. Hotărîrea
noastră") . . . Plenipotenţă". Ele purtau numeroase semnături şi reflectau
Yoinţa fermă a populaţiei româneşti de unire a Transilvaniei cu România.
Astfel. în adunarea cercului electoral al Făgăraşului, ţinută la 27 noiem
brie, au fost aleşi ca delegaţi la Alba Iulia : dr. Teodor Popescu, Pompiliu
Dan. Nicolae Farcaş, socialiştii Gheorghe Vlad .<?i Dumitru Bălcăceanu. "Sus78

Alba Iulia", nr. ()('azional, 1 Decembrie 1 9 1 8 .
D i n aceştia, 4 a u fost delegaţi ai instituţiilor bisericeşti (protopopii : Ioan Dan
din Bran. Nicolae Borzea din Făgăraş. Valeriu Comşea din Făgăraş. Moise Brumboiu
din Tohanul Vechi) ; 6 delegaţi au reprezentat instituţiile culturale (Ioan Nos�a şi
Petru Tulbure din partea Despărţămintului Astrei din Bucium, Nicolae Borzea ş i
Ilie Beleuţă d i n partea Reuniunii Femeilor Române din Făgăraş şi jur. Reveica I .
Sibian d i n partea Reuniunii Femeilor Române d i n Feldioara; George Dates d i n Ne
totu . din partea Reuniunii învăţătorilor gr. oot. din vicariatul Făgăraşului ) ; 4 dele
gaţi au reJll'ezentat reuniunile de meseriaşi (Ioan Munteanu din Bran şi Nicolae
Boboc din Predeal - Bran, din partea Societăţii meseriaşilor, comercianţilor şi indus
ti iaşilor români din Bran. Aurel Borzea din Viştea de Jos, din partea Tovărăşiei de
consum şi valorizare din Viştea de Jos, George Jurcovan din Dră-guş) ; 4 delegaţi au
rcprezentat gărzile naţionale române (sublocotenentul Ovidiu Popovici şi sergentul
laeob Flucuş din Bran. din partea Gărzii naţionale române din Bran, locotenentul
George Cutean din Zărne!)ti !;ii seorgentul major Elisie Măeruţ din Tohanul Vechi din
partea Gărzii naţionale din Tohanul Vechi); alături de aceştia au fost desemnaţi 21
ele delegaţi ai celor 4 cil"cumscripţii electorale şi anume: 7 delegaţi aleşi i:n circum
::.cripţia Făgăraşului (dr. Teodor Popescu din Făgăraş, Pompiliu Dan din Zarneşti,
Nicolae Farcaş din Mindra, Dumitru Bălcăcean din Făgăraş, dr. Nicolae Şerban din
Făgăraş, supleanţi : George Vlad din Făgăraş şi Ilarie Gonţea din Ţînţari) ; 8 delegaţi
din dn·umscripţia Arpaşul de Jos (dr. Iosif Stoichiţă din porumbacu, Vasile Bogdan
din Arpaşul de Jos. Gheorghe Moldovan din Pojorta, Zeved.ei Arcaş din Voivoden.i ,
Di\nilă Gabor din Voila, supleanţi : Ioan Frăc1u din Feldioara, Procopiu Benţea din
Hurez. Ilie Balu din Noul Român) ; 1 delegaJt din circumscripţia Arpaşul de Sus (dr.
Ioan Solomon din Porumbacul de Sus) ; 5 delegaţi din circumscripţia Tohanul Vechi
(dr. Aurel Stoian din Bran, Aron Pană din Zărneşti, Spiridon Boita din Tohanul
Vechi, Nicolae Râmbeţea din Poiana Mărului, Ioan Munteanu din Bran). Vezi : Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1943, p. 53-516, 58-59, 61�, 69.
79
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numiţii delegaţi - se arată în procesul-verbal incheiat cu această ocazie, prin această autorizaţie vor lua parte cu vot decisiv la Marea Adunare
Naţională Română. . . şi vor contribui cu votul lor la deciderea asupra
sorţii viitoare a neamului românesc din Transilvania, Ungaria, Banatul
Timişan"BO.
La adunarea din comuna Ţînţari, din 24 noiembrie 1 9 1 8 a fost ales . ,cu
mare însufleţire" ca delegat al populaţiei româneşti din această localitate,
Ilarie Gonţea care "în numele celor 2800 de suflete române care locuiesc
în această comună curat românească să declare dorinţa noastră nestrămu
tată de a ne alipi României şi prin aceasta a contribui la unirea tuturor
Românilor într-un singur stat naţional şi independent"81. Românii din
comuna Noul Român au împuternicit, la 29 noiembrie 1 9 1 8 , printr-o , .Ple
nipotenţă" pe Ilie Balu, locuitor în această comună. pentru a-i reprezenta
la "Marea noastră adunare naţională ce se va ţine la 1 decembrie 1 9 1 8 în
Alba Iulia". El a fost investit, se arată în "Plenipotenţă", cu "liberă dis
punere de a face totul în favorul cauzei noastre privitoare la unirea tuturor
românilor din Bucovina, Basarabia, Ardealul şi Ungaria"B2. In acelaşi mod,
locuitorii celor 10 comune din cercul electoral al Branului autorizau
printr-un crediţional pe delegaţii lor Ioan Munteanu şi Nicolae Boboc. aleşi
prin aclamaţie unanimă, pentru "a lua parte cu vot decisiv la Marea Adu
nare naţională română . . . şi a contribui cu Yotul lor la deciderea asupra
sorţii viitoare a neamului românesc din Transilvania. Ungaria şi Banatul
Timişan"83.
Hotărîrea unanimă a românilor din Ţara Făgăraşului de unire cu Româ
nia s-a exprimat şi prin aşa-numitele adeziuni colective, care purtau sem
nătura a mii de locuitori. O asemenea adeziune numită ,,Hotărîrea noas
tră" a locuitorilor din comuna Beşimbac de la 27 noiembrie 1 9 1 8. exprima
hotărîrea "obştei poporului român din această localitate de unire cu Româ
nia". Semnatarii adeziunii arătau că "în · această hotărîre a noastră a)ter
nem tot ce au dorit strămoşii noştri, tot ce ne încălzeşte pe noi cei de faţă
şi tot ce va înălţa pururea pe fiii şi nepoţii noştri"B4. Asemenea hotărîri
au exprimat locuitorii din Viştea inferioară (300 de adeziuni), din Viştea
superioară (1080 de adeziuni)B5 şi din multe alte comuneB6. Toate acestea :
crediţionale, procese-verbale, plenipotenţe, ,.Hotărîrea-noastră" etc. sînt o
dovadă de n econtestat că populaţia română din Ţara Făgăraşului. folosin
du-se de dreptul de a hotărî singură, a împuternicit pe delegaţii ei să hotă
rască unirea deplină şi definitivă cu România.
La 1 decembrie 1 9 1 8 , Adunarea Constituantă a românilor a hotărît
în unanimitate unirea Transilvaniei cu România. Marele act era rodul lup
tei re,·oluţionare a maselor populare de pe întreg teritoriul ţării, a între
gului popor român. In paginile istoriei a celor frămîntate zile sînt înscrise
la loc de cinste acţiunile revoluţionare ale populaţiei româneşti din Ţara
Făgăraşului pentru înfăptuirea idealului desăvîrşirii unităţii naţionale.
60 Arhivele Muzeului Unirii Alba Iulia, Fond : Documentele Unirii, voi. II, nr.

1P39, p. 673.
8 1 Ibidem, nr. 1 {)14 1 , p. 687.
62 Ibidem, nr. 1 047, p . 70'5.
63 Ibidem, voi. I. nr. 785, p. 875.

64 Ibidem, voi. IV, nr. 14'48. p . 238.
65 Ibidem, nr. 1 4162, p. 308, 312.
66 Vezi Eugen Hulea, Documentele Unirii, în Apulum VII/II, 1 969, anexa a II-a
(sînt numarate 17 comune care au exprimat 4132 de adeziuni).
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DAS JAHR 1918 IM FOGARASCHER LAND
(ZUSAMMENFASSUNG)

Auf Grund von Archivdokumenten stellt der Verfasser die Teilnahme
der Rumănen aus dem Fogarascher Land an den Ereignissen des Jahr
1 9 1 8 dar.
Die Arbeit bemiiht sich den Beitrag der Rumănen aus dem Fogara
scher Gebiet zur Verwirklichung des einheitlichen rumănischen National
staates hervorzuheben.
So wie iiberall, waren diese revolutionăren Ereignisse auch in diesem
Gebiet dazu bestimmt, das jahrhundertlange Streben der rumănischen Be
volkerung nach sozialer Freiheit, nach Unabhăngigkeit und nationaler Ein
heit zu verwirklkhen.
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Manifestul Consiliului naţional român comitatens din Ţara Făgăraşului "Fraţi Ro
mâni" �in 12 noiembrie 1918, referitor la scopul organizării naţionale.
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Ordinul de z1 al ConsUiulul naţional romAn comitatens din Ţara Făgăraşului, din
14 noiembrie 1918, referitor la alegerea consUlilor şl gărzilor naţionale române locale.
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Credlţlonalul formulat ln adunarea eereulul
brie

electoral al
1918.

FAgAraşulul, la 27 noiem
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