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REGELE FERDINAND ŞI ORADEA
Sever Dumitraşcu, Laura Ardelean
Orădenii i-au spus regelui Ferdinand I al României, Ferdinand cel Loial, dar
noi, azi îl cunoaştem ca pe Regele Ferdinand Întregitorul. Poporul român îl considera
înţelept şi harnic, ca rege şi comandant al oştirii române a condus operaţiunile din
1916 de eliberare a Ardealului de sub ocupaţia austro-ungară şi în 1917, operaţiunile
de pe frontul din Moldova la care au luat parte şi voluntarii ardeleni şi bucovineni. Na semnat pacea de la Buftea-Bucureşti şi a asigurat pacea pentru ca locuitorii
Basarabiei şi Bucovinei să-şi poată exprima liberi unirea cu România. Prin voinţa sa
regală a semnat Decretul de Unire a celor şase provincii româneşti – Basarabia,
Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş cu România, act de exprimare
limpede a demnităţii şi maiestăţii poporului român şi a României în faţa istoriei
naţionale şi a popoarelor lumii. Sub Domnia Sa, prin Decretul Reformei Agrare din
1921 s-a realizat o mare reformă agrară, ce n-a avut seamăn în istoria Europei centrale
şi de sud-est.
În 1923, în România a fost elaborată, şi marele rege a semnat-o, cea mai
democratică Constituţie a României, ce a rămas ca model generaţiilor următoare. Şi
într-un fel mai e şi azi. Am amintit repede unele din realizările pe care poporul român
le-a înfăptuit sub Domnia Sa, nu numai pentru a ni le aduce aminte, ci şi ca un
modest, dar neprecupeţit omagiu exprimat, fireşte, Regelui, dar şi Omului Ferdinand,
Omul cu alese calităţi şi căruia destinul nu i-a fost, ca om, întotdeauna mult
binevoitor. A trecut peste toate, servindu-şi cu smerenie poporul şi patria sa, România,
căreia i-a fost nu numai Rege şi conducător, ci PRIETEN.
În 23 mai 1919, la aproape cinci luni de la unirea de la Alba Iulia, Ferdinand I
Întregitorul vizitează Oradea, unde trece în revistă trupele române adunate în Piaţa
Mihai Viteazul din Oradea, împreună cu generalii Mădărescu şi Holban. Erau trupele
române care vor acţiona pe frontul de vest în iulie-august 1919 împotriva atacului de
pe Tisa şi înlăturarea puterii comuniste din centrul Europei care ameninţa România şi
alte ţări din centrul Europei.
După cum este cunoscut, în primăvara anului 1919, la Budapesta a fost
instaurată dictatura comunistă care, urmând politica anterioară, s-a înstăpânit şi ea
asupra nord-vestului României. La Oradea a fost aşezată dictatura comunistă
exercitată prin doi comisari, la început Ágoston Péter şi apoi Kátz Béla. A fost întărită
militar linia artificială Zalău-Zam, trupele colonelului Kratokwill şi apoi cele de cadeţi
ordonate de comunişti au terorizat populaţia Bihorului. Terorism „de stat” şi
individual, care s-a soldat cu sute de morţi şi răniţi în satele de pe Crişul Repede şi
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Crişul Negru, precum masacrul din Lunca-Vaşcăului şi asasinarea bestială a
fruntaşilor români din Beiuş, I. Ciordaş şi Nicolae Bolcaş, şi a altor intelectuali din
oraşele şi satele de pe Crişuri şi Barcău. În aprilie 1919, Oradea a fost eliberată de
trupele române, dar pericolul comunist de pe Tisa rămăsese ameninţător. După vizita
Regelui Ferdinand la Oradea, în lunile ce au urmat, iulie şi august, Armata Română a
respins atacul Armatei Roşii de pe Tisa şi a contraatacat, ofensivă ce s-a încheiat cu
zdrobirea Armatei Roşii şi revenirea centrului dunărean în Europa democratică.
Aceste realităţi istorice fierbinţi pe care le-au trăit românii din Bihor, toată
populaţia paşnică, nu au fost uitate, cu atât mai mult cu cât Bihorul a mai avut de
suferit încă o nenorocire: în urma actului terorist din Senatul României, Demetrie
Radu, episcopul român greco-unit al Oradiei, a fost omorât, iar Roman Ciorogariu,
episcopul ortodox al Oradiei, a fost grav rănit. Simpatia şi dragostea pentru familia
regală română, pentru Regele Ferdinand I Întregitorul au fost calde şi sincere.
În 1922, Teatrul din Oradea primeşte numele reginei României şi în scuarul
din faţa sa se dezveleşte statuia Reginei Maria. Bulevardul principal dintre Gara
centrală şi Teatru primeşte numele de Regele Ferdinand. Peste doi ani, Asociaţia
pentru protecţia mamei şi copilului „Principele Mircea” va inaugura la Oradea o creşă
pentru copii orfani şi abandonaţi, deschisă sub înaltul patronaj al reginei Maria, la 21
noiembrie 1924. În acelaşi an este dezvelită la Oradea în Piaţa Unirii statuia ecvestră a
Regelui Ferdinand I al României, operă a sculptorului orădean MIHÁLY KARA.
Toate erau un omagiu respectuos pe care orădenii îl aduceau marelui Rege
Ferdinand I Întregitorul, demnităţii şi maiestăţii poporului român şi României. Sub
înţelepciunea acestui rege – iubitor de flori, de o modestie cuceritoare – România
devenise, după secole, ÎNTREGITĂ, iar românii din naţiune etnică, NAŢIUNE
POLITICĂ.
Ştiau orădenii de atunci ce ŞTIAU* şi REALITATEA URBANISTICĂ A
ORADIEI DE ATUNCI, cu Bulevardul Ferdinand şi statuile regilor României
Întregite, nu a mai revenit niciodată (fireşte nici AZI!).

*

Statuile au fost retrase la Beiuş, în urma nedreptului Diktat de la Viena, pentru a nu fi
profanate. Dar mai târziu, după 1945, cei care au ars Biblioteca Liceului „Samuil Vulcan” au
tăiat statuile de bronz şi au folosit pentru alte scopuri bronzul. Se spune că pentru scrumiere?!
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Realităţi uitate: Regele Ferdinand şi Oradea

Harta oraşului Oradea Mare în anul 1929 (detaliu)
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Piaţa Unirii cu statuia Regelui Ferdinand I

Teatrul Regina Maria
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