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Rezumat. Deşi în perioada interbelică (1919-1940) oraşul Oradea a avut o 

majoritate demografică maghiară şi evreiască, românii au crescut constant ca număr. 

Fenomenul se explică prin rezervorul etnic românesc majoritar în judeţul Bihor şi în 

hinterlandul oraşului. Dezvoltarea economică şi administrativă cerea mână de lucru 

specializată, în continuă creştere, cunoscătoare a limbii române, ceea ce oraşul nu o 

mai putea asigura. Forţa biologică net superioară a românilor bihoreni, faţă de cea a 

etniilor minoritare din zonă, a facilitat migrarea lor de la sat la oraş şi românizarea 

treptată a Oradiei, a altor centre urbane din judeţ. 

 Pe acest fond, presa românească din Oradea, mai ales cea politică, religioasă, 

culturală, cunoaşte o creştere cantitativă şi calitativă, fiind cerută de populaţia urbei. 

 În paginile ei îşi vor găsi loc, periodic, articole cu trimitere la comemorarea 

evenimentelor şi personalităţilor din anii 1917-1919, văzute ca fundamente ale 

făuririi României Mari. Este vorba atât de momente cu valoare general naţională 

(bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz; 1 Decembrie 1918; Regele Ferdinand; 

generalii Alexandru Averescu, Traian Moşoiu, Henri M. Berthelot, primul- ministrul 

Ion I.C. Brătianu), cât şi de importanţă locală, considerate veritabile cărămizi puse la 

fundamentul pregătirii şi înfăptuirii României Mari: 150 de ani de la înfiinţarea 

Episcopiei Greco-Catolice de Oradea (1777), 100 de ani de la înfiinţarea Liceului 

românesc din Beiuş (1828), zece ani de la redactarea Declaraţiei de autodeterminare 

de la Oradea (1918), comemorarea atrocităţilor făcute împotriva românilor de armata 

maghiară în 1918-1919 (1928, 1929, 1932, 1937). 

 Trimiterea la această ”istorie recentă” a românilor viza fortificarea sufletească 

a naţiunii în eforturile de depăşire a greutăţilor social-economice prin care trecea 

Ţara, inclusiv faţă de iredentismul şi revizionismul Ungariei şi partidelor maghiare 

din România care vizau unitatea Ţării. 

 

Cuvinte-cheie: Oradea, 1919-1940, presa românească, comemorare evenimente şi 

personalităţi din 1917-1919, fortificarea sentimentului naţional.  

     

De la începuturile sale presa a fost un instrument de informare a cititorilor cu 

realităţile momentului din diverse domenii ale vieţii cotidiene, dar şi de 

rememorare a unor evenimente trecute considerate de comunitate ca importante în 

drumul ei spre afirmare şi împlinire. Pentru ultima categorie de evenimente erau 
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avute în vedere mai ales cele din sfera politico-militară şi cultural-religioasă, mai 

rar economică, administrativă sau a cotidianului din viaţa omului de rând. 

Împlinirea în 1918-1919 a dezideratului national al românilor – făurirea 

statului national unitar, urmat de un proces accelerat de modernizare şi integrare a 

celor patru mari provincii româneşti într-un tot unitar, având la bază tradiţia 

locului şi modelul vest-european, a cerut eforturi deosebite în plan fizic şi 

intelectual la nivelul tuturor categoriilor sociale. În procesul de impulsionare a 

ritmului dezvoltării ţării, în depăşirea greutăţilor inerente clădirii statului unitar, 

inclusiv a scurtcircuitelor economico-politice mondiale care s-au resimţit şi la 

nivelul ţării noastre (vezi criza economică din 1929-1933) – nu o dată s-a recurs la 

rememorarea unor momente cheie din istoria modernă a devenirii noastre. 

Sacrificiile umane şi materiale puse pe altarul procesului de afirmare naţională 

trebuiau să însufleţească şi conştientizeze noile generaţii în vederea depăşirii 

greutăţilor momentului, cerându-li-se eforturi pe măsura celor depuse de înaintaşi. 

Trimiterile la evenimente de istorie recentă puteau avea un impact mai mare, 

imediat, cu atât mai mult cu cât generaţiile în viaţă fie participaseră direct la ele, 

fie fuseseră martori ai acestora, chiar dacă la vârste fragede. 

Un astfel de eveniment considerat catalizator pentru perioada interbelică au 

fost faptele glorioase ale Armatei Române din vara anului 1917 de pe frontal din 

sudul Moldovei, care au salvat nucleul de stat modern roman, într-o conjunctură 

militară internaţională foarte complexă, defavorabilă ţării noastre. Victoria de la 

Mărăşti a armatelor româno-ruse, împotriva trupelor germane şi austro-maghiare, 

”prima victorie a Armatei Române într-un război modern” după aprecierile 

generalului Averescu, ca şi rezistenţa de la Mărăşeşti şi Oituz, erau privite de 

români ca începutul marşului triumfal din 1918 care a dus la făurirea României 

Întregite. 

Este interesant să urmărim cum presa locală din provinciile ţării au făcut 

trimitere la evenimentele din istoria ”recentă” (la acea vreme) a românilor, 

indiferent de marile provincii în care au trăit şi acţionat politic şi sentimental până 

în 1918, care s-au subsumat în marele efort naţional cu final fericit în 1918-1919.  

Oradea şi Bihorul, alături de Maramureş, Sătmar, Arad şi Timiş-Torontal 

erau la 1918 zone de graniţă a neamului românesc spre spaţiul etno-geografic 

maghiar, slovac şi sârb. Aşa vor rămâne şi după 1920 până astăzi. Acest ”Vest 

românesc” avea o structură demografică mai aparte, asemănătoare şi altor 

comitate ale Transilvaniei istorice de până la 1918. Mai exact, dacă zona rurală 

era masiv şi aproape compact locuită de români, oraşele erau majoritar 

neromâneşti, populate de germani, evrei maghiarizaţi şi unguri, chiar dacă 

hinterlandul lor era în principal românesc. Motivaţia situaţiei se pierde în secolele 

evului mediu când legislaţia nobiliară feudală nu le permitea românilor să se aşeze 

în oraşe, respectiv în zona fortificată a acestora. Doar legislaţia de tip illuminist a 

împăratului habsburg Iosif II, care a modificat substanţial organizarea fiscului 
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imperial, a permis după 1781 aşezarea românilor în oraşul-cetate1. Din acest 

moment nu mai conta etnia orăşeanului, ci doar forţa lui economică, calitatea de 

bun plătitor de impozite către Stat şi Împărat. Totuşi, opoziţia ”naţiunilor şi 

bisericilor recepte” s-a manifestat puternic până în 1848-1849, apoi tot mai slab 

până în 1914. În acest context, în oraşele transilvane, bănăţene, crişene şi 

maramureşene, începe să crească numărul românilor. Fenomenul continua şi după 

1918, într-un ritm mai accelerat, desi industria şi comerţul încă rămân în mare 

măsură în mâinile minoritarilor evrei, maghiaro-evrei şi germani2. 

Focusându-ne asupra demografiei oraşului Oradea ne oprim asupra datelor 

oferite de recensămintele oficiale din 1910 (ultimul realizat de autorităţile austro-

maghiare) şi 1930 (primul şi ultimul realizat de statul roman, după cerinţele 

europene ale momentului). În 1910, din cei 68960 de locuitori – 91,33% se 

declară maghiari (în fapt, dintre aceştia 15230 erau evrei, 22,08%) şi doar 3779 

români (5,48%), desi în realitate erau 8298 (ortodocşi 4747 şi greco-catolici 3551 

– deci în total, 12,3% români)3. În 1930, dintr-un total de 88830 locuitori, 47731 

erau maghiari (53,73%), 23326 români (26,26%), evrei 14816 (16,68%)4. 

Dacă avem în vedere faptul că evreii orădeni se considerau de cultură şi 

limbă maghiară, în perioada interbelică în jur de 70% din populaţia oraşului 

vorbea şi citea frecvent în limba maghiară; în timp ce la limba română erau avizaţi 

doar 30-35% dintre localnici, aici acceptând un anume procent de evrei 

comercianţi şi industriaşi cărora limba statului le era necesară a fi cunoscută 

pentru asigurarea unui dialog direct cu autorităţile administrative locale şi din 

Bucureşti. În plus, legăturile comunităţii maghiaro-evreieşti din Oradea cu 

Budapesta s-au menţinut după 1920. Din 1930 politica oficială revizionistă a 

Ungariei era cultivată în Oradea şi sprijinită cu fonduri băneşti substanţiale. Acest 

lucru se reflectă în presa locală, mai ales politică şi cultural-religioasă. 

Inventariind presa românească şi maghiară din Oradea şi Bihor, atât cât s-a 

păstrat în colecţiile instituţiilor de cultură din Oradea, din păcate multe colecţii 

                                                    
1 Angelica Schaer, Reformele iosefine în Transilvania şi urmările lor în viaţa socială. Importanţa 

Edictului de Concivilitate pentru oraşul Sibiu, Ed. Hora, Sibiu, 2000, p. 66-77 
2 Vezi Noua Gazetă de Vest (Oradea), an II, 15 iuie 1937, p. 2, articolul ”Românizarea oraşelor 

ardelene. Cine stăpânesc casele şi oraşele din Ardeal”. Aici se afirmă că minoritarii locuiau în 

centrul oraşelor, românii în periferii, iar după 20 de ani comerţul şi industria sunt tot în mâinile 

minoritarilor. Ca obiectiv pentru statul român se precizează că ”oraşele după ce au fost cucerite 

politic, trebuiesc cucerite şi economic prin perseverenţă şi bună politică economică”. 
3 Mihai D. Drecin, ”Consideraţii asupra evoluţiei demografice a oraşului Oradea pe baza 

recensămintelor oficiale (1880-2011)”, în vol. Economie şi Istorie.Dialog şi interdisciplinaritate. 

In Honorem prof.univ.dr. Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, coordonatori: Dana 

Bako, Iosif Marin Balog, Rudolf Graf, Răzvan V. Mustaţă, Ed. Academia Română - Centrul de 

Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 517 
4 Ibidem, p. 518. Tot aici vezi, potrivit aprecierilor demografice, în 1918 – 5734 români, în 1920 – 

8441 români (12,39%). 
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incomplete5, ajungem la câteva concluzii interesante. Grupând presa după 

tematica dominantă a sumarului constatăm existenţa unei prese politice (17 

cotidiene şi săptămânale de limbă maghiară, 7 de limbă română), culturale (6 de 

limbă română, 2 de limbă maghiară, în plus revista bilingvă româno-maghiară 

”Aurora”)6, religioase (4 de limbă română, 3 de limbă maghiară), economice (2 de 

limbă română, 1 de limbă maghiară), satirice (4 de limbă română), sportive (2 de 

limbă maghiară, 1 de limbă română), administrative (Buletinul Judeţului Bihor, 

Monitorul comunal: Primăria Municipiului Oradea – numai în limba română)7. 

Totuşi, fugar ne permitem câteva constatări generale. Faptul că presa politică 

maghiară copleşea pe cea românească, iar cea religioasă, partial cea culturală şi 

economică maghiară se ridică la numărul celei româneşti – ar explica faptul că 

lupta pentru păstrarea supremaţiei maghiare în zonă se dădea prin oameni politici 

înregimentaţi în partidele maghiare apărute după 1920, bisericile protestante şi 

romano-catolică, instituţiile de cultură (şcoala, fundaţii, asociaţii profesionale, 

culturale şi religioase). Pe aceste căi se va cultiva şi menţine nostalgia faţă de 

”statul milenar maghiar”, ”nedreptatea Trianonului”, speranţa refacerii Ungariei 

Mari – idei fundament ale politicii revizioniste antiromâneşti8. 

Împlinirea dezideratului unităţii naţionale a modificat, în parte, mentalul 

românilor. Scăpând de exploatarea străină şi statutul de putere neglijabilă la 

răsăritul Europei, ajungând să se conducă singuri printr-o legislaţie şi 

administraţie favorabile, conştientizând că se înscriu printre primele şapte-opt 

puteri ale Europei – românii înţeleg că le-a venit şi lor vremea să-şi trăiască 

viaţa, să se îmbogăţească prin muncă şi afaceri. Recursul la trecutul istoric şi 

jertfele înaintaşilor ca temelie a prezentului se face tot mai rar. Câştigă teren 

interesul pentru evenimentele momentului, lupta partidelor pentru puterea politică 

şi economică pe plan local şi national, infierarea suficienţei intelectuale şi 

imoralitatea noii generaţii de politicieni din fruntea structurilor administrative 

locale până la Parlament şi Guvern, viaţa mondenă. Totuşi, elita societăţii 

plămădită la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, 

                                                    
5 Biblioteca Judeţeană ”Gheorghe Şincai” Oradea, Biblioteca Episcopiei Ortodoxe a Oradei, 

Biblioteca Muzeului ”Iosif Vulcan” Oradea, Biblioteca Muzeului Ţării Crişurilor Oradea, Arhiva 

Naţională – Serviciul Judeţean Bihor, Biblioteca Universităţii din Oradea. 
6 Aurora (Oradea Mare), 24 decembrie 1922 – 15 iunie 1923, director:G. Bacaloglu, redactori: 

G.A. Petre, Keresztury Sandor, Salaman Laszlo. Cf. I. Hangiu, Presa românească de la începuturi 

până în prezent. Dicţionar cronologic 1790-2007, Ed. Comunicare, Bucureşti, 2008, vol.II, p.237. 
7 Cu altă ocazie vom detalia denumirea exactă a acestora, ritmicitatea şi perioada de apariţie, 

conducerea lor (director, redactori, sediul), orientarea politică, religioasă şi culturală. Vezi un 

minuţios inventar al subiectului în I. Zainea, ”Presa orădeană interbelică”, în vol. Presa română 

interbelică între mitologizare şi recuperare critică. Studii şi cercetări de istorie a presei 

prezentate la cel de-al IV-lea Congres ARIP, coordonator: conf.univ.dr. Aurelia Lăpuşan, 

Constanţa, 2011, p.36-42. 
8 Vezi Mihai Stratulat, Revizionismul şi neorevizionismul ungar, Ed. Globus, Bucureşti, 1994, 

p.177-208, 230-274. 
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începând de la cea ”minoră” a satului, până la cea ”majoră” a oraşului, 

conducătoarea luptei pentru Marea Unire, ca şi cea afirmată după Marele Război 

prin studii în ţară şi vestul Europei – nu va uita istoria neamului, mai ales 

evenimentele istoriei recente. În acest sens anii 1916-1922 vor sta cu predilecţie 

în atenţie, ca perioadă excepţională a Unirii Românilor şi consolidării statului 

national prin importante reforme interne şi recunoaşterea internaţională. 

Din presa românească a Oradiei interbelice, atât cât s-a păstrat în bibliotecile 

locale9, rezultă tocmai această stare amintită mai sus. Din capul locului subliniem 

preponderenţa evocării evenimentelor şi personalităţilor locale, orădene şi 

bihorene, care s-au remarcat în lupta pentru Unirea din 1918, apoi consolidarea 

acesteia, în faţa celor de anvergură naţională. Desigur, ca întotdeauna, excepţiile 

întăresc regula. 

Dacă în primii aproape zece ani, în afara încoronării familiei regale la Alba 

Iulia, istoria recentă este neglijată, doar din vara anului 1927 se face trimitere la 

Marele Război ca moment care marchează, prin sacrificiile sale, debutul marşului 

triumfal şi politic din 1918-1920. 

Împlinirea unui deceniu de la eroicele lupte din vara anului 1917 la Mărăşti, 

Mărăşeşti şi Oituz nu-şi găseşte un ecou special în presa orădeană. Evenimente 

politice tensionate şi grave din politica internă pot explica ”amnezia”. Este vorba 

de lupta politică dintre Partidului Poporului aflat la putere, sub conducerea 

primului-ministru gen. Alexandru Averescu şi Partidul Naţional Liberal. Pe 

fondul agravării bolii regelui Ferdinand I, liberalii forţează pe ”populari” să 

părăsească puterea. Tensiunile se desfăşoară pe parcursul lunii iunie 1927, 

liberalii revenind la putere prin efemerul guvern Barbu Ştirbei, apoi Ion I.C. 

Brătianu. Moartea regelui Ferdinand I la 20 iulie a oferit prilejul rememorării 

glorioasei domnii a acestuia, accentul principal punându-se pe rolul său şi a 

colaboratorilor apropiaţi, oameni politici şi militari, în dramaticele evenimente din 

anii Primului Război Mondial. 

În acest context, săptămânalul proaverescan ”Tribuna” din Oradea scoate în 

evidenţă rolul decisiv al generalului Alexandru Averescu în luptele din iulie-

septembrie 1917 din sudul Moldovei10. Totodată se deplânge actul politic al PNL 

care prin laşitate şi nerecunoştinţă a îndepărtat de la putere pe eroul de la 

Mărăşti11. 

”Legea Românească”, revistă bisericească şi culturală a Episcopiei Ortodoxe 

Române de Oradea, publică un număr special dedicat vieţii şi activităţii regelui 
                                                    
9 Din păcate colecţia de ziare şi reviste maghiare şi române a fost distrusă în mare măsură prin 

depozitarea în 2008-2009 în subsolul actualei clădiri, care a fost inundat în urma unor lucrări de 

consolidare a clădirii şi ploi intempestive. 
10 Tribuna (Oradea), an VII, nr.26, 26 iunie 1927, p. 3, art. ”Momente de astăzi”, semnat M.N.P. 
11 ”În parlamentul ţărei acum o lună, ca preşedinte de guvern, mare partiot şi om de stat desăvârşit, 

căutat de aplausele parlamentului, după magistralele sale cuvântări – era sublim! Astăzi... este 

batjocorit!” cf. Ibidem 
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Ferdinand I. Narând locul şi rolul suveranului în timpul Primului Război Mondial, 

se publică in extenso ”Ordinul de zi” din ajunul bătăliei de la Mărăşeşti şi 

discursul rostit a doua zi după victorie. Dacă ”Ordinul de zi” era un scurt, dens şi 

patetic imbold întru rezistenţă, făcându-se apel la jertfele înaintaşilor, încheindu-

se cu îndemnul ”Nu e decât o singură lozincă: ori biruinţă, ori moarte de erou!”, 

după victoria finală Regele anunţă transpunerea în practică a promisiunii de-a 

împroprietări cu pămâmt ţărănimea, baza Armatei Române12. 

Anul 1928 este marcat de două evenimente de importanţă naţională ce trimit 

la glorioase fapte de arme şi politice din anii 1917-1918. În iunie, la Mărăşeşti are 

loc festivitatea de sfinţire a bisericii şi punerea pietrei fundamentale a Mausoleului 

ce urma să se ridice în memoria eroilor căzuţi în luptele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi 

Oituz. Săptămânalul ”Tribuna” prezintă în detaliu desfăşurarea festivităţilor, 

inclusiv discursul gen.Averescu, comandantul Armatei a II-a în bătălia de la 

Mărăşti din 22-27 iulie 1917, unde şi-au pierdut viaţa 35000 soldaţi şi ofiţeri. 

Asistenţa a fost formată din personalităţi de prim rang a politicii momentului: 

numeroşi ofiţeri superiori, înalte feţe bisericeşti, miniştri, parlamentari. Dintre 

aceştia sunt amintiţi:M.S. Regina Mamă, A.S.R.Prinţul Nicolae – membru al 

Regenţei, gen Alexandru Averescu, gen. Paul Angelescu – ministru de Război, 

gen. Mărgineanu – fostul commandant al Diviziei a 3-a care a luptat la Mărăşti, 

P.S.S. Mitropolitul Pimen al Moldovei, Episcopul Lucian Triteanu, deputatul 

Gheorghe Tătărescu – subsecretar de Stat la Ministerul de Interne, etc. Plin de 

învăţăminte, până astăzi, este pasajul de început al discursului gen. Averescu: 

”Timpul – spunea el – preface totul în lumea aceasta. Amintirile noastre slăbesc 

încetul cu încetul, până se pierd cu desăvârşire. Sunt totuşi amintiri pe care omul 

le păstrează până la moarte”13. Desigur, el vorbea de memoria celor direct 

implicaţi în eveniment. Acesta, alături de altele de aceeaşi gravitate şi importanţă, 

trebuie perpetuate din generaţie în generaţie. 

Revista ”Legea Românească” publică un substantial articol dedicat unui 

deceniu de la 1 Decembrie 1918, moment al încheierii Unirii politice a naţiunii 

sub stindardul Casei Regale14. Tot aici se prezintă desfăşurarea parastasului de un 

an de la decesul Regelui Ferdinand I, eveniment împlinit la 21 iulie în Catedrala 

Biserica cu Lună în prezenţa autorităţilor locale şi a unui numeros public15. 

”Vestitorul” – revistă de cultură şi religioasă, cu apariţie bilunară, organ al 

Eparhiei Române Unite de Oradea, publică un număr special dedicat zilei de 1 

Decembrie 1918, subliniind unirea eforturilor tuturor românilor, indiferent de 

religie, în pregătirea şi împlinirea marelui act politic16. 

                                                    
12 Legea Românească (Oradea), nr. 15-16, 1-15 august 1927, p. 2-3. 
13 Tribuna (Oradea), an VIII, nr. 25, 17 iunie 1928, p. 5 
14 Legea Românească (Oradea),an VIII, nr. 23, 1 decembrie 1928, p. 1-16. 
15 Idem, an VIII, nr. 15, 1 august 1928, p. 4-5 
16 Vestitorul (Oradea), an IV, nr. 23, 1 decembrie 1928, p. 1-3. 
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Decesul gen. Traian Moşoiu, la 20 iulie 1932, la Bucureşti, la numai 64 de 
ani, este un trist eveniment cu rezonanţă naţională şi locală. Unul dintre ofiţerii 
superiori care s-a afirmat în luptele din Oltenia, Muntenia şi sudul Moldovei în 
1916-1917, apoi în eliberarea Transilvaniei în 1918-1919, inclusiv a Bihorului şi 
Oradiei, generalul, ardelean la origine, a avut strânse legături cu Oradea şi Bihorul 
din 1919 până la intempestivul său deces. Comandant al Corpului de Vânători de 
Munte din Oradea, deputat liberal de Bihor, ministru – s-a implicat în sprijinirea 
administraţiei din vestul românesc, în afirmarea elementului românesc din zonă, 
în statornicirea unor relaţii româno-maghiare normale17. Comemorarea periodică a 
morţii sale în Oradea18, dezvelirea unui bust al generalului în august 193719, sunt 
o dovadă de statornicie a sentimentelor de apreciere a orădenilor şi bihorenilor 
faţă de implicarea sa în istoria zonei. 

O semnificaţie aparte o reprezintă vizita la Oradea, la 13 august 1937, a unui 
grup de 30 intelectuali francezi, condus de Pr. R.P. Dassonville. Format din preoţi, 
profesori, avocaţi, medici, ingineri şi ziarişti catolici ei sunt oaspeţii Episcopiei 
Greco-Catolice. Delegaţia vizitează oraşul, episcopiile greco-catolică şi ortodoxă, 
Şcoala Normală de învăţători, Primăria, Prefectura, Curtea de Apel, Tribunalul, 
Cazarma Regele Ferdinand I. Autorităţile administrative locale şi judeţene se 
implică în buna desfăşurare a vizitei. Legăturile tradiţionale franco-române sunt 
scoase în evidenţă în toate cercurile oficiale unde grupul este primit. Mai mult, 
canonicul greco-catolic I. Georgescu face trimitere la politica revizionistă a 
Ungariei vecine, subliniind că astăzi ”nu mai poate fi vorba de o chestiune a 
Transilvaniei”20. Vizita delegaţiei de intelectuali francezi se desfăşura în 
momentul în care se împlineau 20 de ani de la bătăliile din sudul Moldovei, în 
desfăşurarea cărora un ajutor deosebit a venit din partea Comisiei militare 
franceze conduse de gen. Henri M. Berthelot. 

 
* 
 

Observăm că în presa românească din Oradea de o atenţie specială se 
bucură evenimentele locale petrecute în anii 1918-1919 în Oradea şi Bihor. Ele 
nu erau, totuşi, rupte din contextul national. În fond, fără implicarea Regatului 
României în Marele Război şi jertfele Armatei Române pe fronturile din România 
Mică, Basarabia, Bucovina şi Transilvania – încadrarea Oradiei şi Bihorului în 
statul national unitar roman nu s-ar fi putut înfăptui. În acelaşi timp, acţiunile 
politice ale elitei româneşti locale şi jertfele populaţiei din zonă, în confruntarea 
cu administraţiile şi armata Ungariei ”albe” şi ”roşii”, se adaugă sacrificiilor 
general-naţionale. 

                                                    
17 Gazeta de Vest (Oradea), an IV, nr.821, 31 iulie 1932, p.1 
18 Noua Gazetă de Vest (Oradea), an II, 23 iulie 1937, p.1 
19 Idem, 29 august 1937, p.1. 
20 Vestitorul (Oradea), an XIII, nr.15, 1 august 1937, p.152 
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În vara 1927, ”Vestitorul” publică două numere speciale, substanţiale ca 

documentaţie şi paginaţie, dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea 

Episcopiei Greco-Catolice de Oradea21. Pe bună dreptate se pune accentual pe 

rolul cultural-naţional jucat de instituţie în creşterea numărului ştiutorilor de carte 

în rândul românilor din zonă, a afirmării unei pleiade de personalităţi cultivatoare 

a ideilor iluminismului european târziu de la începutul secolului XIX. Efectele a 

la long a acestei activităţi au constat în păstrarea naţionalităţii românilor, 

participarea la afirmarea politică a naţiunii şi înfăptuirea unităţii naţionale. 

Pe fondul aniversării primului deceniu de la făurirea României Întregite, 

presa românească locală punctează câteva din ”cărămizile” pe care Oradea şi 

Bihorul le-a pus în timp, inclusiv în toamna anului 1918, la clădirea edificiului 

unităţii naţionale. În primul rând, se detailează serbările dedicate Centenarului 

liceului românesc din Beiuş, înfiinţat şi susţinut material de Episcopia Greco-

Catolică de Oradea. Atât ziarul politic ”Tribuna” cât şi revista cultural-religioasă 

”Vestitorul” dedică articole22, chiar un număr special23, istoriei liceului centenar 

beiuşean. Peste tot, pe lângă prezentarea istoriei etapelor prin care a trecut 

instituţia, nu o data foarte dramatice datorate persecuţiilor venite din partea 

autorităţilor administrative budapestane, se scoate în relief rolul său în 

şcolarizarea unor întregi generaţii de elevi din Bihor şi comitatele înconjurătoare, 

chiar din Bucovina, români, în marea lor majoritate, dar şi evrei. Aceşti tineri vor 

consolida elita minoră şi majoră a naţiunii române.  

Prologul declanşării luptei pentru Unirea Transilvaniei cu Regatul României, 

redactarea ”Declaraţiei de independenţă” a românilor transilvăneni de sub 

stăpânirea maghiară la 12 octombrie 1918 în casa avocatului orădean dr. Aurel 

Lazăr, a beneficiat de o aniversare emoţionantă desfăşurată ”la locul faptei”, casa 

dr.Aurel Lazăr, în prezenţa acestuia şi a familiei sale. Revista ”Legea Româneacă” 

detaliază întreaga festivitate. O delegaţie de cucernici părinţi din conducerea 

Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei ţin un şir de cuvântări în numele 

Episcopului Roman Ciorogariu24, plecat la Sibiu la şedinţa Consiliului 

Mitropolitan. Consilierul episcopal Păr. Z. Moga prezintă contextul în care a avut 

loc întâlnirea la Oradea a Comitetului Executiv al P.N.R. şi curajul lui dr. Aurel 

Lazăr de a găzdui întâlnirea ”….atunci când de la Marghita şi Vaşcău, de la Beliu 

                                                    
21 Idem, nr.12, 15 iunie 1927, 36 p.; nr.13 – 17, 1 iulie – 1 septembrie 1927. 
22 Tribuna (Oradea), an VIII, nr.22, 27 mai 1928, p.1; nr.23, 3 iunie 1928, p.1-2 
23 Vestitorul (Oradea), an IV, nr.11-12, 1-15 iunie 1928, p.1-16 
24 Implicarea Episcopiei Ortodoxe de Oradea în organizarea festivităţii se explică şi datorită rolului 

exceptional jucat de Roman Ciorogariu, pe atunci Vicarul ortodox al Oradiei şi Bihorului, în 

evenimentele dramatice din toamna 1918 – primăvara 1919. El a fost personalitatea intelectuală 

cea mai proeminentă a locului, cu o solidă activitate naţională, care a menţinut trează conştiinţa 

necesităţii luptei românilor pentru Unire. Din bogata literatură istorică apărută pe această temă în 

ultimii ani Vezi: Elisaveta Roşu, Roman R. Ciorogariu (1852-1936) – Repere istorice, Ed. Arca, 

Oradea, 2007 



 

 

66 Mihai D. Drecin   

şi Aleşd veneau ştiri îngrozitoare de prigoniri şi înfricoşate omoruri de români”, 

săvârşite de armata şi jandarmii maghiari. Se aminteşte că vicarul Roman 

Ciorogariu l-a determinat pe dr.Aurel Lazăr să insiste pe lângă conducerea PNR 

ca aceasta să accepte întâlnirea la Oradea. Din partea intelectualilor mireni ia 

cuvântul Teodor Neş, directorul Liceului ”Emanuil Gojdu”. Dr. Nerva Iercan, 

directorul Episcopiei Ortodoxe de Oradea, depune pe ”masa istorică”, unde s-a 

redactat ”Declaraţia de independenţă”, o placă comemorativă de argint cu următoarea 

inscripţie: ”La această masa s-a redactat, în ziua de 12 octombrie 1918, în Oradea, în 

casa dlui Dr. Aurel Lazăr, de Comitetul Naţional Român, proclamaţiunea 

independenţei Naţiunii române, din Ardeal, Crişana şi Banat, citită de deputatul 

Alexandru Vaida Voevod în Parlamentul Ungar din Budapesta, în şedinţa din 18 

octombrie 1918*. S-a aşezat în ziua de 2 octombrie 192825, aniversarea marelui 

eveniment”. În final Dr. Aurel Lazăr ”răspunde emoţionat... într-o cuvântare spontană 

şi plină de avânt”26. În încheierea articolului, redacţia revistei precizează că prin 

manifestaţia pe care a prezentat-o cititorilor ”nu s-a făcut cultul persoanei nimănui, ci 

cultul unirii noastre cu Patria mumă, a cărui început s-a făcut prin decretarea 

independenţei naţiunii româneşti de dincoace de Carpaţi. Este această zi ziua de glorie 

a Bihariei, cu care s-a înscris în cartea Neamului”27. 
O mostră a naţionalismului pragmatic şi echilibrat a mass-mediei româneşti, 

în pline festivităţi omagiale dedicate anului 1918, este aniversarea a patruzeci de 
ani de la înfiinţarea Şcolii superioare de comerţ din Oradea. Apărută în 1888 în 
contextual dezvoltării oraşului ca centru comercial şi industrial, cu limbă de 
predare în limba maghiară, şcoala îşi continuă activitatea şi după 1919. Linia de 
predare în limba maghiară continuă până în 1922, după care şcoala de stat se 
profilează pe predarea în limba română, potrivit noii legislaţii şcolare. Ceea ce 
este semnificativ pentru toleranţa statului roman, vechii profesori maghiari şi 
evrei de dinainte de 1918/19 continuă să predea şi în ”era românească”. Este 
vorba de cei care au depus jurământul de loialitate pentru statul roman şi au făcut 
efortul de a învăţa limba română fie şi cu aproximaţie. În iunie 1928, ziarul 
”Tribuna” amintea că alături de sărbătorirea şcolii, directorul ei, Adolf Schustek, 
îşi aniversa douăzeci şi cinci de ani de ”directorat”. Cu alte cuvinte, el continuă în 
funcţie şi după 1919, statul român apreciindu-i calităţile de profesionist în 
materiile pe care le preda, de bun organizator şi conducător de instituţie28. 

Teroarea la care populaţia românească a fost supusă din partea administraţiei 
şi armatei maghiare încă din octombrie 1918, mai ales între decembrie 1918 – 
aprilie 1919, soldată cu veritabile atrocităţi împotriva intelectualităţii şi ţăranilor, a 

                                                    
*  În textul din revistă este cules greşit 12 octombrie 1918. 
25 Stil calendaristic nou. 
26 Revista precizează cu regret că atât cuvântarea dr.Aurel Lazăr, cât şi a lui Teodor Neş, nu a 

reuşit să le obţină ”nici măcar în rezumat”. 
27 Legea Românească (Oradea), an VIII, nr.21, 1 noiembrie 1928, p.6, articolul ”12 octombrie 1928” 
28 Tribuna (Oradea),an VIII, nr.25, 17 iunie 1928, p.2 
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fost readusă periodic în conştiinţa populaţiei în 1928, 1929, 1932, 1937, pe 
măsură ce mişcarea iredentistă maghiară prolifera în Ungaria şi în ţară. Era riposta 
democratică a corpului national român care încerca să se apere împotriva 
umbrelor trecutului. 

Revista ”Vestitorul” rememorează ”zilele grele” ale perioadei noiembrie 1918 – 
aprilie 1919, asasinatele împotriva românilor29. Pe de altă parte, ”Gazeta de Vest” 
lansează subscripţii pentru ”Monumentul martirilor bihoreni din anul 1919”, anunţă 
public festivitatea de decorare a foştilor voluntari ardeleni din zona Beiuş – Vaşcău – 
Ceica, participanţi la luptele din 1919 în cadrul Armatei Române. Decorarea are loc la 
Beiuş de către conducerea Consiliului Judeţean Bihor30. 

”Ziua Eroilor”, sărbătorită anual după încetăţenirea ei prin lege la nivel national, 
era o altă ocazie de a rememora evenimentele din eroicii ani 1916 – 1920. În 1937 
bunăoară, Nicolae Popoviciu – Episcopul orthodox al Oradiei şi Bihorului, după 
parastasul săvârşit în Cimitirul oraşului pentru eroii neamului, în faţa mormintelor 
soldaţilor români decedaţi în primăvara anului 1919 în luptele pentru eliberarea 
Bihorului şi a celor căzuţi în luptele de la Tisa împotriva armatei bolşevice maghiare, 
amintea de peste un million de morţi, obolul rezistenţei naţionale din 1916-1919. Cu 
această ocazie, P.S.S. îi omagia pentru că ”au murit pentru noi…..pentruca peste 
timpurile lor să clădim o ţară fericită. Şi acum sufletele lor îndurerate rătăcesc asupra 
stării lor necăjite şi se întreabă pentru asta am murit noi?”. 

Desigur, înaltul prelat îşi exprimă astfel dezacordul faţă de realităţile vremii 
sale, ”viermele corupţiei” care a dus ţara la ofilire, la secătuirea puterilor, la vrajbă 
internă. Totuşi îşi exprimă încrederea că mormintele eroilor dau energia care poate 
echilibra situaţia ţării, făcând-o să treacă peste greutăţile şi pericolele momentului31. 

 
* 

 
Evenimentele şi personalităţile naţionale şi locale care s-au implicat în anii 

1917-1919 în complexul demers al făuririi României Întregite au fost destul de 
frecvent rememorate în presa românească din Oradea. Articolele sunt pătrunse de 
adevăr şi un patriotism exprimat în termeni demni şi civilizaţi, de tip european, 
fără să jignească majoritatea neromânească a Oradiei vremii. Pe această cale, 
alături de conferinţe şi spectacole cu tentă naţională, se încerca să se menţină un 
tonus optimist pentru viitorul românilor, într-o Europă în care iredentismul şi 
revizionismul creştea în intensitate. Ungaria vecină se remarcă printr-o astfel de 
politică, ecourile acesteia făcându-se vizibile inclusive în comunitatea maghiară şi 
evreiască de cultură maghiară din Oradea şi Transilvania32. 

                                                    
29 Vestitorul (Oradea), an IV, nr.23, 1 decembrie 1928, p.17-18, articolul lui Gheorghe Maior; an 

V, nr.9-10, 1-15 mai 1929, 16 p., articolul canonicului greco-catolic Petru Tămâian. 
30 Gazeta de Vest (Oradea), an IV, nr.821, 31 iulie 1932, p.3; nr.822, 7 august 1932, p.1 
31 Legea Românească (Oradea), nr.12-13, 15 iunie-1 iulie 1937, p.127-128 
32 Comunicare susţinută în cadrul Sesiunii Ştiinţifice de Toamnă a AOSR, Timişoara, 12-14 oct. 2017. 


