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Problema românilor de sub ocupa�ia austro-ungar�, a	a�i între dou� loialit��i (dinas-
tic� �i na�ional�), reprezint� un subiect care continu� �i ast�zi s� declan�eze controverse 
în mediile academice. P�rerile opuse se datoreaz� a dou� tipuri de perspective ce sub-
liniaz�, pe bun� dreptate, anumite aspecte ce nu pot � contestate nici de o parte, nici de 
alta. Astfel, se remarc� o atitudine marcat� de o gândire ra�ional� (înclinat� în direc�ia 
sus�inerii faptului c� românii, în majoritatea lor, s-au dovedit loiali Casei de Habsburg 
pân� în ultimul moment), sus�inut� de un studiu bazat pe documente de arhiv� �i, în 
special, statistici (ale prezen�ei românilor pe front, ale românilor decora�i pentru fapte 
de vitejie, ale dona�iilor române�ti pentru sus�inerea frontului etc.). De cealalt� parte 
se a	� o atitudine umanist�, sensibil� laturii subiective a memorialisticii (considerat� 
surs� a istoriei tr�ite), îns�, contestat� de cercet�torii cu orient�ri pozitiviste, datorit� 
caracterului beletristic �i faptului c� multe dintre aceste memorii au fost publicate dup� 
încheierea r�zboiului �i ulterior înf�ptuirii Unirii. Aceast� categorie a cercet�torilor, 
punând accent pe tr�irile interioare ale protagoni�tilor r�zboiului, descoper� r�cirea 
sentimentelor prodinastice odat� cu demararea evenimentelor premerg�toare Primului 
R�zboi Mondial. 

Lucrarea de fa�� dore�te a p�stra o linie median�, �ind prezentat din ambele per-
spective evenimentul declan�ator al mobiliz�rii în Transilvania, cu impactul pe care el 
l-a avut asupra sensibilit��ii colective �i r�spunsul dat de popula�ia româneasc�. Pentru 
aceasta, este necesar�, înainte de toate, o scurt� relectur� a evenimentelor de dup� asa-
sinatul de la Sarajevo. 
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Dup� r�spunsul Serbiei la ultimatumul austro-ungar a urmat decretarea mobiliz�rii 
par�iale �i apoi a celei generale. B�trânul împ�rat f�cea apel „C�tre popoarele mele”, 
de ast� dat� adresându-se în toate limbile lor, chemându-le s� apere patria de potopul 
slavismului. La 28 iulie 1914, Franz Iosif, în proclama�ia sa, semnat� de prim- ministrul 
Tisza István, a�rma: „Am încredere în popoarele mele, care în toate vremile viforoase s-au 
adunat în unire �i credin�� în jurul tronului meu �i care au fost gata totdeauna s� aduc� jer-
fele cele mai grele pentru onorarea, m�rirea �i gloria patriei. Am încredere în viteaza armat� a 
Austro-Ungariei, plin� de entuziasm. Am încredere în Atotputernicul, care va acorda învingere 
armatelor noastre.”1. Aceast� declara�ie, îns�, devenise un vechi cli�eu habsburgic de care 
nimeni nu se mai emo�iona. A��ele care vesteau mobilizarea erau �i ele tip�rite în toate 
limbile �i aveau un evident caracter propagandistic. 

Contextul mobiliz�rilor aduce cu sine schimbarea atitudinii autorit��ilor fa�� de ro-
mâni: „A mers cât a mers tot a�a, de la o vreme îns�, ne pomenir�m c� ��ranii no�tri încep �i ei 
�i muzicele, s� cânte cântece române�ti. Apoi nu mai vor s� plece sub steag unguresc �i coman-
dan�ii de unit��i fur� nevoi�i s� le dea voie s�-�i procure steaguri române�ti.” „De atunci plecau 
batalioane cu Mar�ul lui Iancu, La arme... S� murim sub steag românesc, dac� e s� murim”2. 
Tinerii, purtau �i ei insigne române�ti pe care le ascundeau sub haine. Aceast� emanci-
pare a fost considerat� prima manifestare, în aceast� perioad�, a con�tiin�ei na�ionale, o 
scânteie care nu s-a mai stins pân� la descompunerea frontului la Piave, în 1918 �i pân� 
la proclamarea unirii cu patria mam�, la Alba-Iulia. Îns� �i pentru aceste mici înlesniri 
s-au dat lupte, manifestându-se violen�e din partea jandarmilor �i a poli�iei împotriva 
celor care purtau insigne na�ionale ori alte însemne române�ti. „De ce nu lua�i �i curcubeul 
de pe cer, c� �i acela e ro�u, galben �i albastru?”3, a fost una din întreb�rile în urma unei 
confrunt�ri pe tema insignelor na�ionale. Îns� r�zboiul a curmat „prigonirea tricolorului” 
românesc, administra�ia trebuind s� închid� ochii �i s� legalizeze culorile na�ionale. 
Ordinele de mobilizare, apelurile �i decretele guvernamentale, în mod surprinz�tor, au 
fost publicate în limba român�, pentru prima dat� dup� 1867, impresionând în special 
pe intelectualii români, care revendicaser� acordarea de drepturi na�ionale de mai bine 
de un secol4. Toate aceste mici satisfac�ii pot � considerate o tentativ� de prevenire �i 
anihilare a unor posibile ac�iuni antimaghiare, care, în contextul r�zboiului, ar � pu-
tut provoca repercusiuni grave. Teama de na�ionalit��i, care domina guvernele de la 
Budapesta �i Viena, a fost in�rmat� înc� de la începutul mobiliz�rii. 

În spatele unei m��ti mult permisive, care legaliza vorbirea limbii române, pur-
tarea de cocarde �i steaguri tricolore etc., perioada mobiliz�rilor a fost, de fapt, una 
duplicitar�, de în�sprire a controlului, a supravegherii �i a îngr�dirii românilor, din 

1 „Telegraful Român”, LXII, 1914, nr. 75, 19 iulie/1 august, p. 205. 
2 Roman Ciorogariu, Zile tr�ite, partea I, Oradea: Editura Funda�ia Cultural� Cele Trei Cri�uri, 

1994, p. 16. 
3 Ibidem, p. 17. 
4 Liviu Maior, Habsburgi �i români. De la loialitatea dinastic� la identitate na�ional�, Bucure�ti: 

Editura Enciclopedic�, 2006, p. 129. 
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partea autorit��ilor, situa�ie ce a continuat, de altfel, pe tot parcursul r�zboiului. „...
ochi deschi�i ne urm�reau tot pasul, tot gestul ce-l f�ceam, ba chiar �i r�su�area din somn”5. 
Nu se avea încredere în români, la Budapesta circulând zvonuri cum c� s-ar preg�ti 
revolu�ii �i r�scoale. S-au luat m�suri rapide în aceast� privin��, autorit��ile locale, 
alarmate �i prudente odat� cu decretarea mobiliz�rii, au cerut m�rirea efectivelor de 
jandarmi cu solda�i mobiliza�i pe loc. De exemplu, la 2 august 1914, prefectul Clujului, 
prin telegrama trimis� ministrului de interne, î�i exprima temerile în privin�a agita�ii-
lor provocate de preo�ii �i înv���torii români în leg�tur� cu mobilizarea6. Prin Sibiu �i 
satele învecinate furnicau detectivi trimi�i de la Budapesta, care c�utau conspiratori �i 
agitatori. Amenin��ri au venit �i înspre liderii politici români, contele Tisza spunându-le 
c� „...va face un lac de sânge întreg Ardealul dac� românii se vor împotrivi”7. Ziarele vremii, 
pe lâng� imaginea creat� momentului mobiliz�rii, ca un eveniment m�re� cu ocazia 
c�ruia to�i cet��enii trebuiau s�-�i demonstreze cu însu	e�ire iubirea fa�� de patrie, 
strecurau �i amenin��ri la adresa celor ce nu aveau s� se supun�: „Guvernul...a�teapt� 
sprijin de la to�i cet��enii �i de la cei de buze nemaghiare. Statul va avea între toate împrejur�rile 
atâta putere ca s� zdrobeasc� pe aceia cari, ascultând de cuvintele agitatorilor criminali, î�i vor 
c�lca datorin�ele isvorâte din credin�a cet��eneasc�. Va în�bu�i în germenele ei orice conturbare 
de lini�te”8. Planuri de r�scoale într-adev�r au existat, îns� ele nu au avut amploare, 
	uxul rapid al evenimentelor din acea perioad� nu a dat r�gaz �i punerii în aplicare a 
acestora, astfel ele au r�mas doar în imaginarul colectiv al unor na�ionali�ti mai radi-
cali care visau ca, odat� cu înarmarea �i concentrarea unor mase ample de români, s� 
se întoarc� împotriva asupritorilor. Astfel regreta Roman Ciorogariu: „De unde atâta 
om?...Cu aceste sute de mii de români puteam s� ne înst�pânim noi asupra Ardealului, dar era 
prea târziu...�oarea na�iunei era dus� brusc în topitoarea de pe front”9. La fel �i Octavian C. 
T�sl�uanu pl�nuia distrugerea c�ilor de comunica�ie dinspre Ungaria, a podurilor �i 
c�ilor ferate, iar mai apoi rezisten�a armat� pân� la venirea românilor din Regat. Astfel, 
el credea c� „Armata austro-ungar� ar � primit o lovitur� mortal�, c�ci dup� români s-ar � 
r�sculat �i alte na�ionalit��i, de pild� cehii �i croa�ii, iar armata german� de pe frontul oriental 
ar � ajuns în mare încurc�tur�”10. 

Nici din punctul de vedere politic nu se mai putea face nimic în noile condi�ii. Odat� 
decretat� mobilizarea, devenea imposibil� organizarea unei ac�iuni politice, �e ea chiar 
�i numai de rezisten�� pasiv�. „Legile draconice excep�ionale anihilau orice fel de rezisten��, 
chiar �i numai una pasiv�, în caz dac� partidul ar � decretat-o. Noi, românii ardeleni, eram sili�i 

5 R. Ciorogariu, op.cit., p. 15. 
6 L. Maior, op.cit., p. 130. 
7 Octavian C. T�sl�uanu, Trei luni pe câmpul de r�sboiu. Ziarul unui român o��er în armata aus-

tro-ungar�, care a luat parte cu glota�ii români din Ardeal, la luptele din Gali�ia, Bucure�ti: Editura 
Libr�riei �coalelor C. Sfetea, 1916, p. 12. 

8 „Telegraful Român”, LXII, 1914, nr. 74, 17/30 iulie, p. 201. 
9 R. Ciorogariu, op.cit., p. 15. 
10 O. C. T�sl�uanu, op.cit., p. 37. 
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s� ne supunem legilor �i for�ei majore. Nu era posibil� aici nici o �ov�ire, nici o rezerv�, nici un 
provizorat”11. 

Cu toate amenin��rile �i brutalit��ile guvernului maghiar, românii s-au prezentat sub 
steaguri înainte de termen �i într-un num�r mai mare decât cel a�teptat. De exemplu, 
în primele zile ale lunii august, comandantul corpului de armat� al XII-lea, Sibiu, a 
raportat Vienei c� „Valachii au r�mas loiali �i credincio�i Casei de Habsburg”. Însu�i contele 
Tisza, într-un articol a a�rmat mai apoi c� s-a în�elat, deoarece românii s-au dovedit 
pân� la urm� a � buni patrio�i12. Iat� ce a a�rmat mai apoi acesta în telegrama trimis� la 
Bucure�ti ambasadorului Austro-Ungariei, Otocar Czernin: „Sunt fericit s� pot con�rma 
�tirea c� popula�iunea româneasc� din Ungaria particip� cu elan patriotic la marea sfor�are ce 
facem pentru cauza ordinei, a civiliza�iei �i a libert��ii sud-estului european. Românii nu cedeaz� 
nim�nui în mi�carea eroic�...Rezervi�tii merg la regimentele lor cu veselie. To�i, femei, copii, 
b�trâni î�i fac datoria c�tre patrie...Toate lucrurile mici, toate discordiile vie�ei zilnice dispar în 
fa�a marelor probleme puse de du�manul comun”13. 

Semni�cativ este faptul c� mobilizarea a produs un puternic �oc în rândul popula�iei 
române�ti de sub domina�ia austro-ungar�. Ora�ele �i, în special, satele, deoarece în 
marea lor majoritate solda�ii erau ��rani, au fost locul unor drame repetate de nenum�-
rate ori, cu �ecare plecare la r�zboi, cu ve�tile despre moartea sau r�nirea celor pleca�i, 
cu s�r�cia �i demoralizarea care se instaleaz� pentru câ�iva ani14. Convocarea recru�ilor 
români a avut un efect puternic, pe to�i, evenimentul p�rând s�-i � luat prin surprinde-
re, momentul desp�r�irii solda�ilor de familiile lor provocând durere, plânsete �i jale. 
G�rile erau locurile desf��ur�rii unor adev�rate tragedii. Iat� un caz impresionant pe 
care T�sl�uanu îl poveste�te în memoriile sale: 

„Desp�r�irea unui ��ran de nevast�, m-a f�cut �i pe mine s� plâng. E de necrezut ce greu 
se despart doi oameni cari se iubesc, mai ales când presimt c� desp�r�irea poate e pentru vecie. 
	�ranca tân�r� plângea, de i se rupea pieptul plin, ce-i s�lta ca ni�te valuri biciuite de furtun�. 
B�rbatul voinic se uita la ea �i cu o furie s�lbatec� se scobora mereu din tren, o lua de dup� cap �i 
plângeau amândoi ca doi copii. La plecare l-au �inut cu puterea în tren tovar��ii de suferin��. Voia 
s� se dea jos la nevast�, care acum se bocea îngenunchiat�, cu fa�a la p�mânt, ca dup� un mort”15. 
De altfel, întreaga memorialistic� a vremii este plin� de astfel de secven�e dramatice, 
când este vorba despre înrol�ri. La fel �i în Banat, scena mobiliz�rii, spre exemplu, din 
satul Valeadeni, de�i este descris� sumar, este la fel de sugestiv�: 

„Era o duminec� dup�-amiazi, în toamna anului 1914. Tot satul era la hor� înaintea bisericii 
�i petrecea minunat, c�nd sosi porunca de mobilizare, dat� prin baterea tobei. Se svonise c� are s� 
�e r�sboiu, unii mai cetiser� prin gazete, al�ii auziser� din alte p�r�i c� se învr�jbiser� popoarele 

11 Zaharia Boil�, Memorii, Cluj-Napoca, Editura Biblioteca Apostrof, 2003, p. 136. 
12 O. C. T�sl�uanu, op.cit., p. 13. 
13 „Telegraful Român”, LXII, 1914, nr. 86, 19 august/1 septembrie, p. 250. 
14 Eugenia Bârlea, Perspectiva lumii rurale asupra Primului R�zboi Mondial, Cluj-Napoca, Editura 

Argonaut, 2004, p. 97. 
15 O. C. T�sl�uanu, op.cit., p. 15. 
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din Europa, dar a�a de curând s� vorbeasc� tunurile, nimeni nu se a�tepta. În ziua urm�toare se 
adunar� la prim�rie nu numai cei chema�i, ci întregul sat cu mic cu mare. Intrar� apoi în sfânta 
biseric�, li se servi slujba divin�, iar cei chema�i la r�sboiu se împ�rt��ir� din sfânta cuminec�tu-
r�. B�trânul preot Ioan Meda �i înv���torul George C�tan� le �inur� cuvânt�ri de îmb�rb�tare, 
temere de Dumnezeu �i iubirea deaproapelui. Au plecat atunci din comun� 50 de voinici. S-au 
f�cut noi asent�ri, alte trupe pe front. Rândurile s�tenilor se r�reau. Jalea cuprinse satul. Ve�ti 
triste soseau acas� de pe front �i din spitale”16. 

Odat� ajun�i la destina�ia unde solda�ii erau chema�i, ei erau organiza�i �i preg�ti�i 
pentru r�zboi. Se efectuau distribuiri de uniforme militare �i echipamente, impunâdu-se 
disciplina �i via�a sold��easc�. Aici, exerci�iile de r�zboi erau la ordinea zilei, desf�-
�urându-se trageri �i simul�ri de lupt�. La F�g�ra�, „��ranii no�tri erau t�cu�i �i î�i in-
durau soartea cu o resigna�ie de martiri”, îns� ace�tia întâmpinau di�cult��i în a în�elege 
comanda honvezeasc�, �ind obi�nui�i cu cea nem�easc�17. Problemele de comunicare 
ducând la enerv�ri, s-au soldat adesea cu lovirea, batjocorirea �i insultarea solda�ilor 
români. Cu toate c� la mobiliz�ri, românii au venit peste num�r, ei au fost trata�i urât 
de c�tre conducerea militar� ungureasc�, mai ales în momentele când aceasta întâmpina 
greut��i de organizare. „C�pitanul Patak-falvi dela batalionul de honvezi, 23/III, din F�g�ra�, 
care conducea, vorbea ungure�te sau d�dea porunci într-o limb� româneasc� greu de priceput. 
Oamenii nu-l în�elegeau �i încurc�tura era gata. Nervos cum era, �i-a pierdut repede r�bdarea �i 
a început s� lucreze cu palmele, cu picioarele �i cu înjur�turile ungure�ti: disznó oláh, büdös oláh 
(porc de valah, valah puturos)...Al doilea o��er ungur, sublocotenentul Gödri, pe urma lui”18. De 
altfel, nici corpul o��eresc nu era str�b�tut de spiritul de solidaritate �i de „fr��ia” care 
trebuia s� existe între conduc�torii solda�ilor. Doar frica de pedeaps� men�inea ordinea �i 
disciplina, iar soldatul nu avea nicio dragoste pentru cauza ce o servea. Efectul psihologic 
con	ictual din rândul o��erilor �i solda�ilor se datora în mare m�sur� crizei loialit��ii 
românilor, a ata�amentului în cre�tere fa�� de na�iune, în detrimentul patriotismului 
dinastic. Totu�i, mobilizarea a decurs f�r� împotriviri ori incidente majore, probabil �i 
�indc� se credea c� r�zboiul va � de scurt� durat�, iar de s�rb�torile de Cr�ciun toat� 
lumea va � acas�. Era de neimaginat atunci c� Serbia va rezista cu succes, iar dintr-un 
r�zboi regional se va ajunge la unul mondial de a�a lung� durat�. 

Înainte de plecarea spre front solda�ii depuneau jur�mântul de credin�� împ�ratului. 
La F�g�ra�, ungurii, sa�ii �i apoi românii au rostit în fa�a capelanilor �i a preotului astfel: 

„Înaintea Atotputernicului Dumnezeu jur�m s�rb�tore�te c� ne vom purta cu credin�� 
�i cu ascultare fa�� de Majestatea Sa, Domnul �i St�pânul nostru, Francisc Iosif I, din 
mila lui Dumnezeu, Împ�ratul Austriei, Craiul Bohemiei �. a. m. d. �i Regele apostolic 
al Ungariei - �i fa�� de legile înt�rite ale patriei. 

16 Valeriu Leu, Carmen Albert, Banatul în memorialistica „m�runt�” sau istoria ignorat�, Re�i�a: 
Editura Muzeului de Istorie al jude�ului Cara�-Severin, 1995, p. 22-23. 

17 O. C. T�sl�uanu, op.cit., p. 26. 
18 Ibidem, p. 20. 
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Jur�m c� vom asculta de Majestatea Sa, de generalii Majest��ii Sale, de conduc�torii �i mai 
marii no�tri, c� îi vom cinsti �i-i vom ap�ra, c� le vom împlini ordinele �i poruncile în orice sluj-
b�, împotriva oric�rui du�man, oricine ar � el, pe ap� �i pe uscat, ziua �i noaptea, în b�t�lii, în 
atacuri, în ciocniri �i în orice alte împrejur�ri, - cu un cuvânt, pretutindeni, în orice vreme �i cu 
orice prilej vom lupta viteje�te �i b�rb�te�te; la nici o întâmplare nu vom p�r�si trupele, �amurile 
�i tunurile noastre; nicicând nu vom intra în niciun fel de în�elegere cu du�manul nostru, - ne 
vom purta întotdeuna am�surat legilor de r�sboiu �i în chip vrednic de lupt�tori bravi. Vom 
tr�i �i vom muri cu cinste. A�a s� ne ajute Dumnezeu! Amin”19. În ce m�sur� acest jur�mânt 
într-adev�r a fost respectat pân� la �nalul r�zboiului, este greu de spus, trebuind a � 
cânt�rite nu doar ac�iunile determinate de un comportament impus, ci mai ales adev�ra-
tele sentimente care îi animau pe solda�i. Trebuie remarcat totu�i c� în aceast� perioad�, 
a demar�rii Primului R�zboi Mondial, se manifesta deja puternic tendin�a degrad�rii 
loialismului dinastic. Sentimentul nemul�umirii, generat de contextul evenimentelor, 
era omniprezent, r�sfrângându-se asupra imaginii împ�ratului �i a loialit��ii dinastice. 
Iat� ce spune T�sl�uanu în urma depunerii jur�mântului: „Juram credin�� St�pânului, 
care ne-a uitat de multe ori �i f�g�duiam c� vom respecta legile înt�rite ale ��rii, pe cari însu�i 
guvernul le c�lca în picioare. Ce rost au asemenea jur�minte? Eu le socotesc o b�tae de joc, în 
care se ia numele lui Dumnezeu în de�ert”20. Concep�ia despre r�zboi care se contura în 
su	etul românilor era aceea c� sunt constrân�i s� lupte pentru împlinirea unei cauze 
str�ine intereselor lor na�ionale. „...nu puteam suporta in�nitul �ir de ��rani cari veneau la 
oaste cu clocotul mâniei în su�et, c� nu în�eleg pentru cine s� moar�”21. 

Asupra celor aproape o jum�tate de milion de români chema�i sub arme în 1914, un 
impact deosebit l-a avut apelul Partidului Na�ional Român �i interven�ia episcopatului 
ortodox �i greco-catolic. Clerul înalt românesc �i conducerea partidului, au luat în dis-
cu�ie r�spunsul pe care trebuiau s�-l dea mobiliz�rilor. Dup� îndelungi discu�ii, so�ia 
lui Teodor Mihali, Elefteria, fost� doamn� de onoare a reginei, s-a deplasat la Sinaia, 
unde a fost primit� în audien�� particular� de regele Carol I. Mesajul transmis de c�tre 
rege, prin intermediul ei, conduc�torilor români din teritoriile a	ate sub domina�ie 
austro-ungar� a fost cât se poate de precis. El le cerea în mod expres s� r�mân� loiali 
împ�ratului, în condi�iile neutralit��ii României-de altfel, pozi�ia românilor transilv�-
neni �i bucovineni era de o importan�� crucial�. Comportamentul neloial al acestora 
putea reprezenta un motiv pentru Germania ori Austro-Ungaria de a contesta statutul 
interna�ional de neutralitate a României22. Astfel, cei doi mitropoli�i, de la Blaj �i Sibiu, 
trimi�ând parohiilor circularele lor, cereau credincio�ilor s� r�spund� mobiliz�rii �i s� 
dea dovad� de loialitate fa�� de împ�rat. Apelul p. N. R. -ului a fost publicat la 2 august 
1914 în ziarul „Românul”, intitulându-se „C�tre �ii neamului românesc” �i semnat doar 

19 Ibidem, p. 33. 
20 Ibidem, p. 34. 
21 R. Ciorogariu, op.cit., p. 15. 
22 L. Maior, op.cit., p. 128. 
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de Teodor Mihali, în calitatea sa de pre�edinte al Clubului Parlamentar Român �i nu în 
cea de vicepre�edinte al partidului. Al�i politicieni, precum Octavian Goga ori Vasile 
Lucaciu au respins acest manifest �i au trecut grani�a în România. 

Un alt factor de prim� importan�� care a in	uen�at luarea deciziilor de c�tre românii 
din Transilvania fa�� de mobilizare, a fost pozi�ia României: „În vremea asta aten�iunea 
noastr� era îndreptat� spre România. A�teptam un semn de n�dejde, cum a�teapt� orbul 
o raz� de lumin�”23. Hot�rârea Consiliului de Coroan�, prin care s-a decretat neutra-
litatea României, a declan�at în min�ile �i inimile solda�ilor �i o��erilor români o serie 
de întreb�ri �i fr�mânt�ri su	ete�ti: „Ne sim�eam ca o turm� f�r� p�stor...ni s-a întunecat 
su�etul �i ne-a sângerat inima”24. Sim�indu-se „p�r�si�i �i în voia sor�ii”, unii au ales calea 
refugiului în România, majoritatea îns� au r�mas supu�i în armata austro-ungar�, de 
teama represiunilor autorit��ilor care periclitau siguran�a familiilor l�sate acas�: „Ne 
ademenea mai mult ideea de a trece cu batalionul întreg peste mun�i, dar ��ranii, �tiind c� nu se 
mi�c� România, nu se puteau hot�rî s�-�i p�r�seasc� gospod�riile, nevestele �i copiii, l�sându-le 
prad� r�zbun�rii statului unguresc”25. 

Plecarea pe front reprezint� un alt moment care a avut un puternic efect psihologic, 
la fel ca �i chemarea la arme. Cu ocazia acestui eveniment, ierarhi ai bisericilor o�ciau 
ceremonii religioase, aducând un „serviciu divin”, celebrând slujbe, rostind rug�ciuni �i 
îmb�rb�tându-i pe cei ce urmau s� plece. Iat� cuvântarea de la Arad a Arhimandritului 
Augustin Hamzea, egumenul m�n�stirii Hodo�-Bodog, cu ocazia plec�rii contingentelor 
pe front: „D�, Doamne, solda�ilor T�i t�rie �i putere, ca s� poarte aceste arme spre înt�rirea �i 
ap�rarea preaînaltului tron, spre mângâierea �i deplina mul�umire a Unsului T�u, a preaglori-
osului nostru Împ�rat �i Rege Apostolic Francisc Iosif I, a monarhiei, a iubitei noastre patrii, a 
S�ntei Tale Biserici...”stropind steagul �i solda�ii, urma adresarea c�tre solda�i: „Solda�i! 
Dumnezeu a voit, prin glasul Majest��ii Sale, ca s� lua�i în mân� armele, s� ap�ra�i o cauz� 
sfânt�, s� intra�i într-un r�sboiu, care este cel mai îndrept��it din câte a v�zut vreodat� istoria, s� 
ap�ra�i p�mântul str�mo�esc al iubitei noastre patrii, s� ap�ra�i casele �i familiile voastre �i prin 
biruin�a armelor voastre s� da�i satisfacere �i s� restabili�i pentru mult� vreme înainte ordinea 
�i siguran�a public� contra du�manului, care ani mul�i de-a rândul a subminat condi�iunile de 
via�� �i desvoltare a statului �i societ��ii noastre...”26 Interesant este faptul c�, de�i aceast� 
ceremonie, inevitabil, avea un v�dit caracter propagandistic, cuvânt�rile preo�ilor au 
avut �i un alt scop, pe care, de altfel, l-au �i îndeplinit, �i anume, preg�tirea su	eteasc� 
a solda�ilor �i o��erilor pentru experien�a frontului �i întâlnirea cu moartea. Acest eve-
niment, bineîn�eles, a fost unul emo�ionant. La F�g�ra�, de exemplu, T�sl�uanu a luat 
parte la slujba �inut� de p�rintele protopop Borzea, despre care sus�ine în memoriile 
sale c�: „Nu voiu uita în viea�a mea”. Aici, „Rug�ciunile aveau accente de o adânc� evlavie 

23 O. C. T�sl�uanu, op.cit., p. 34. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, p. 35. 
26 „Telegraful Român”, LXII, 1914, nr. 77, 24 iulie/6 august, p. 213. 
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�i ne trezeau în su�et ecouri misterioase, pline de triste�e. La îngenunchieri, întreg batalionul 
plângea �i suspina, parc� am � fost o ceat� de osândi�i la moarte...Aghiasma cu care ne-a stropit 
p�rintele protopop, ne-a înviorat �i parc� ne-a cur��it su�etele de p�cate. Stropii de ap� s�n�it�, 
leg�na�i pe aripele melodiilor, ne atingea fe�ele ca ni�te mângâieri ale Tat�lui Ceresc”27. Dup� 
încheierea ceremoniilor, trupele se deplasau spre sta�iile de tren, de unde porneau spre 
front. Atmosfera din g�rile de tren, la plecarea unit��ilor, spunea totul. Desp�r�irile 
cu accente de duio�ie, plânsetele �i suferin�ele se repetau în toate localit��ile prin care 
trenurile militare treceau. 

„Sub steagu ‘mp�ratului
În pierzania capului”28 

Înc� din primele s�pt�mâni de r�zboi, unit��ile militare, compuse în majoritate din 
români, au fost trimise pe frontul rusesc din Gali�ia. Pe lâng� confruntarea cu cel mai 
puternic inamic al imperiului, Rusia, cele 14 regimente române�ti a trebuit s� fac� fa�� �i 
vicisitudinilor unei campanii care le-a dezv�luit în întregime tabloul r�zboiului, acesta 
�ind completat de foamete, priva�iuni, holer�, primejdii, care-i pândeau la toate col�u-
rile. Un alt contingent important de români a fost trimis pe frontul din Serbia, iar dup� 
izbucnirea ostilit��ilor, pe cel italian, iar aproape 2000 de solda�i �i o��eri au servit în 
	ota austro-ungar� din Adriatica, ancorat� în porturile Pola �i Fiume29. În orice caz, 
autorit��ile au urm�rit ca românii s� �e trimi�i în zone cât mai îndep�rtate de casele lor 
pentru a nu dezerta, crezând c� prin astfel de m�suri î�i vor asigura loialitatea acestora. 

Dup� plecarea primelor unit��i alc�tuite din b�rba�i în putere, rândul le vine tinerilor 
�i celor vârstnici, localit��ile golindu-se mereu, pe m�sur� ce ma�ina r�zboiului cerea alt 
combustibil uman. Acas� r�mâneau doar b�trânii neputincio�i, femeile �i copiii, ace�tia 
trebuind s� se descurce în absen�a celor du�i. Îns�, omenirea a înv��at s� tr�iasc� �i s� 
suporte iminen�a mor�ii, cu toate neajunsurile �i nenorocirile inerente condi�iei umane 
�i situa�iei generate de r�zboi. De altfel, cel pu�in pe alocuri, atmosfera se destinde, 
umanitatea intrând într-o normalitate for�at�, încearc� s�-�i refac� universul de tr�iri 
�i preocup�ri30. 

Pe parcursul r�zboiului ordinele de recrutare s-au succedat cu repeziciune, pe m�sur� 
ce contingenele austro-ungare erau decimate. În mai 1915 s-a ordonat înrolarea celor de 
18 ani �i de 43-50 ani, obliga�i la serviciul de glota�i31. La mijlocul lunii iulie a aceluia�i 
an, erau chema�i cei cu vârste cuprinse între 37 �i 18 ani, ace�tia trebuind s� „aduc� cu 
sine: înc�l��minte tare, scule de mâncare, instrumente mai m�runte �i hran� pe dou� zile”32. La 

27 O. C. T�sl�uanu, op.cit., p. 45-46. 
28 Ibidem, p. 15. 
29 Liviu Maior, Solda�i români în armata austro-ungar�: 1914-1918 în „Civiliza�ie medieval� �i 

modern� româneasc�”,Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1985, p. 360-361. 
30 E. Bârlea, op.cit., p. 98. 
31 „Telegraful Român”, LXIII, 1915, nr. 50, 14/27 mai, p. 201. 
32 Idem, LXIII, 1915, nr. 67, 27 iunie/10 iulie, p. 268. 
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data de 15 octombrie, conform ordinului o�cial publicat, glota�ii n�scu�i în 1897 (tinerii 
de 18 ani) �i recruta�i, trebuiau s� se prezinte la regimentele lor33. Tot în toamna anului 
1915, în urma dispozi�iilor date de guvern, to�i cei care la recrut�rile anterioare au fost 
clasi�ca�i inap�i pentru serviciul militar �i cei n�scu�i între anii 1873-1896 (având deci 
între 21 �i 42 de ani) trebuiau s� se prezinte din nou la asentare la sfâr�itul lunii octombrie 
a anului34. În aprilie 1916, conform comunicatului o�cial, sunt chema�i glota�ii între 19-50 
de ani s� se prezinte la autorit��ile or��ene�ti ale localit��ilor lor. Totodat�, sunt chema�i 
din nou cei respin�i anterior de comisiile militare, la care se adaug� suferinzii epileptici. 
Ordinul îi avea în vedere �i pe preo�i �i pe profesorii cu caracter preo�esc, care, acum, se 
puteau înrola ca voluntari. Din acest comunicat o�cial a	�m �i pedepsele nesupunerii 
la ordinele de recrutare: „Acel individ obligat la gloate care nu va face destul obliga�iunii de a 
se prezenta pentru conscriere se va pedepsi..., cu închisoare pân� la 15 zile �i cu amend� pân� la 
200 coroane, iar� cel care nu va face destul poruncei de chemare la revista de înf��i�are supletorie 
de glota�i, va � adus cu putere armat� �i conform...va � pedepsit cu închisoare pân� la doi ani”35. 
Glota�ii n�scu�i între anii 1866-1877 (40-50 de ani) erau chema�i în zilele de 5 �i 6 ale 
lunii august, 191636. În anul 1917, zilele de 15, 16 �i 17 ale lunii ianuarie erau destinate 
recrut�rii n�scu�ilor în anul 1899, adic� a celor ce abia împliniser� 18 ani37. În 16 aprilie 
1917 erau soma�i s� se prezinte cei n�scu�i între 1872 �i 1891 (45-26 de ani) �i glota�ii 
concedia�i, dar ap�i pentru serviciul militar, cu vârste între 18 �i 50 de ani38. Luna aprile a 
ultimului an de r�zboi aduce cu sine înrolarea celor n�scu�i între 1894-1899, adic� a celor 
de 19-24 de ani, care, obliga�i la serviciul de glota�i, intrau sub arme deja în mai 191839. 

Posibilitatea de a evita tran�eele a fost foarte redus� pentru românii din armata 
austro-ungar�, în condi�iile în care uneori au fost mobiliza�i �i cei care nu aveau vârsta 
necesar� pentru aceasta40. De exemplu, iat� ce men�ioneaz� în memoriile sale Eftimie 
Gherman: „La izbucnirea Primului R�zboi Mondial din 1914, în rândurile tinerilor mobili-
za�i am fost �i eu chemat, de�i nu aveam vârsta legal�. Am fost încorporat la Reg. 43 Inf. din 
Caransebe�”41. Asupra acestei probleme T�sl�uanu men�ioneaz� astfel: „Ungurii, sa�ii �i 
ovreii, cu mai multe protec�ii, erau împ�r�i�i la servicii auxiliare, la tren �i la serviciul sanitar. 
Dintre români nu puteau scapa decât cei într-adev�r bolnavi”42. La fel �i de pe front, întoarcerea 
acas� înainte de sfâr�itul r�zboiului p�rea f�r� �anse, chiar �i la interven�ia autorit��ilor. 

33 Idem, LXIII, 1915, nr. 97, 19 septembrie/2 octombrie, p. 391. 
34 Idem, LXIII, 1915, nr. 98, 22 septembrie/5 octombrie, p. 395. 
35 Idem, LXIV, 1916, nr. 40, 16/29 aprilie, p. 163. 
36 Idem, LXIV, 1916, nr. 76, 23 iulie/5 august, p. 309. 
37 Idem, LXV, 1917, nr. 1, 4/17 ianuarie, p. 4. 
38 Idem, LXV, 1917, nr, 20, 18/31 martie, p. 79. 
39 Idem, LXVI, 1918, nr. 22, 27 februarie/12 martie, p. 87. 
40 Rodica B�lu�iu, „Atitudinea solda�ilor români fa�� de Primul R�zboi Mondial”, în Studia 

Historia, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2001, p. 108. 
41 V. Leu, C. Albert, op.cit., p. 27. 
42 O. C. T�sl�uanu, op.cit. p. 27. 
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În scrisorile trimise de pe front acas� se men�ioneaz� adesea acest lucru: „Nu i-au l�sat 
nici pe unul nici o zi acas�...numai orbii �i �chiopii ar sc�pa”43. Astfel, doar în cazul în care 
soldatul devenea inutilizabil i se permitea întoarcerea de pe front, celilal�i r�ni�i erau 
interna�i în spitalele improvizate din spatele frontului, ca mai apoi s� �e retrimi�i în 
bataia pu�tilor inamice. To�i cei mobiliza�i sperau îns� la un sfâr�it mai fericit �i cât mai 
aproape posibil. Cu trecerea timpului, speran�a reîntoarcerii acas�, de�i persist�, nu mai 
este atât de vie, deoarece solda�ii încep s� con�tientizeze c� singura posibilitate a lor de a 
se întoarce acas� va veni odat� cu „sfânta pace”. Printre principalii factori motivan�i care 
i-au ajutat pe solda�ii �i o��erii români s� treac� peste momentele grele au fost credin�a 
în Dumnezeu �i gândul la cei de-acas�44. 

Câteva considera�ii cantitative asupra aportului adus de contingentele române�ti 
se dovedesc a � bene�ce în crearea unei imagini de ansamblu asupra modului în care 
românii au r�spuns chem�rii împ�ratului �i, mai departe, asupra modului în care ace�tia 
s-au comportat pe front. 

Ini�iativa studierii datelor statistice, privind contribu�ia adus� de popula�ia româ-
neasc� de sub domina�ia austro-ungar� în Primul R�zboi Mondial, a fost luat� de c�tre 
societatea cultural� ASTRA. Întocmirea unei baze de date statistice a jertfelor românilor 
depuse în r�zboi era extrem de necesar�, aceast� trebuin�� �ind constatat� înc� din pri-
m�vara anului 1915 în presa româneasc�. În cazul victoriei în r�zboi a Puterilor Centrale, 
scopul constituirii unei astfel de eviden�e devenea înarmarea cu argumente, prin dovezi 
palpabile, care puteau � cu u�urin�� folosite în lupta contra adversarilor politici, pentru 
dovedirea faptului c� poporul român de sub coroana maghiar�, în timpul Primului 
R�zboi Mondial s-a comportat cu loialitate, f�cându-�i datoria fa�� de patrie. Deci, materi-
alul trebuia s� serveasc� drept argument, din perspectiva tratativelor româno-maghiare. 
Numit coordonator al întregului proiect, Teodor V. P�c��ian, printr-un efort remarcabil, 
într-un timp record, a reu�it s� întocmeasc� un veritabil „recens�mânt” al solda�ilor �i 
o��erilor din armata imperial�, s� listeze num�rul mor�ilor �i r�ni�ilor, al v�duvelor �i 
orfanilor r�ma�i în urma r�zboiului, al celor decora�i pentru acte de bravur�, precum �i 
al contribu�iilor benevole �i al pagubelor provocate de r�zboi. 

Ac�iunea de adunare a datelor a solicitat sprijinul preo�ilor �i al autorit��ilor locale, 
care s-au dovedit deschise înspre ajutorarea demar�rii proiectului. Astfel, datele sta-
tistice publicate au fost adunate din 22 jude�e, 7 ora�e municipale, 33 ora�e cu consiliu 
�i 4183 comune rurale �i se prezint�, în linii generale, în felul urm�tor: din popula�ia 
român� de 2. 979. 614 de locuitori, din teritoriile a	ate sub domina�ia austo-ungar�, au 
fost mobiliza�i pe tot parcursul r�zboiului 484. 373 de români, cifr� care reprezint� 52% 
din totalul solda�ilor transilv�neni �i 5,3% din totalul efectivelor armatei austro-ungare. 
Dintre ace�tia, 449. 796 de solda�i �i o��eri, reprezentând circa 92,5%, au reprezentat 
partea activ�, ca solda�i pe front, �ind trimi�i în prima linie. Doar 34. 578, adic� 7,5% 

43 R. B�lu�iu, op.cit., p. 113. 
44 Ibidem. 
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au r�mas ca parte sedentar�, pentru servicii auxiliare, ori mobiliza�i pe loc. Din aceast� 
eviden�� reiese clar inten�ia autorit��ilor de a arunca în prima linie de foc pe solda�ii �i 
o��erii români. De fapt, acest lucru s-a întâmplat �i în cazurile celorlalte popoare sub-
jugate din imperiu. Totodat� surprinde �i num�rul mare de intelectuali, �i anume, 6. 
547, ceea ce dovede�te c� peste 90% din intelectualitatea româneasc� din Transilvania 
a fost trimis� pe câmpul de r�zboi. Pe lâng� ace�tia, la mi�c�rile impuse de r�zboi, din 
celelalte categorii sociale au luat parte 14. 668 de comercian�i �i me�te�ugari �i marea 
majoritate de 468. 329 de ��rani �i muncitori45. 

Dintre to�i ace�tia, pe câmpul de lupt� au murit 41. 739, iar ca prizonieri, în urma 
bolilor ori în pribegie, au sfâr�it 11. 275. Statistica ofer� �i num�rul celor disp�ru�i, care 
se ridic� pân� la 29. 839, �i al acelora care s-au întors de pe front invalizi, �i anume, 25. 
406. În urma celor mor�i �i disp�ru�i a ramas un num�r de 38. 630 de v�duve �i 79. 226 
de orfani. 

Pagubele de r�zboi suferite de localit��ile române�ti de sub domina�ia austro-ungar� 
se ridic� la 285. 598. 471 lei, iar contribu�iile benevole pentru armat� se ridic� la suma 
de 11. 884. 169 lei46. 

Pentru o imagine mult mai ampl� a contribu�iei cantitative în „sânge �i avere” a româ-
nilor, adus� în timpul Primului R�zboi Mondial, se poate vedea situa�ia pe �ecare jude� 
în parte, în tabelul statistic din anexe. Cu toate acestea, datele con�inute de lucrarea lui 
Teodor V. P�c��ian nu sunt tocmai complete deoarece, în cazul unor ora�e, care aveau 
un cuprins mare de locuitori, cifrele au fost date cu aproxima�ie. În plus, o mare parte 
din materialul ob�inut în decursul proiectului a r�mas neprelucrat �i se g�se�te în fon-
dul Astrei din Arhivele Statului, Filiala Sibiu. Totu�i, se ofer� o panoram� edi�catoare 
asupra imensului sacri�ciu cerut românilor transilv�neni. 

Înglobând toate na�ionalit��ile din Transilvania, în intervalul 1 august 1914 - 1 no-
iembrie 1918, au fost chema�i sub arme 926. 500 de osta�i (români, sa�i, evrei, �igani etc.). 
Raportat la întreaga popula�ie de 5. 598. 996 de locuitori, conform recens�mântului din 
1910, procentajul celor care au participat la desf��urarea opera�iunilor militare a fost de 
16,5%. Pe na�ionalit��i, situa�ia se prezint� astfel: români – 484. 373 (52%); maghiari- 257. 
110 (27%); germani-87. 500 (9%); al�ii (evrei, ruteni, slovaci, �igani etc.) -10,52%47. Se poate 
observa clar faptul c� num�rul maghiarilor mobiliza�i din Transilvania este aproapte 
jum�tate din cel al românilor, îns� ei au încercat, pe cât posibil, s� nu se observe acest 
lucru. Iat� ce men�ioneaz� Roman Ciorogariu în memoriile sale: „Pe toate trenurile mili-
tare fâlfâiau steaguri ungure�ti �i r�sunau cântece r�sboinice ungure�ti; p�rea ca �i cum numai 
ungurii s-ar duce la r�sboi, într-un deliriu de însu�e�ire patriotic�. De fapt, cea mai mare parte 
erau regimente române�ti în care abia dac� erau zece la sut� maghiari. Pe ace�tia, îns� îi repartizau 

45 Teodor V. P�c��ian, Jertfele românilor din Ardeal, B�nat, Cri�ana, S�tmar �i Maramure� aduse în 
r�sboiul mondial din anii 1914-1918, Sibiu: Editura Asocia�iunii, 1923, pp. 20-21. 

46 Ibidem, p. 20. 
47 L. Maior, Habsburgi �i români..., p. 131. 
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în companii �i, cu steagurile �i cântecele lor ungure�ti, d�deau aspect unguresc regimentului. Ai 
no�tri st�teau du�i cu gândurile la soartea celor r�ma�i acas�, pân� ajungeau pe front, unde se 
schimbau rolurile, lor li se d�dea întâietatea în hora mor�ii”48. De�i românii erau majoritari în 
armata imperial� mobilizat� din Transilvania, num�rul grada�ilor din rândurile lor nu 
era propor�ional, maghiarii �ind prefera�i în posturile importante. Autorit��ile urm�reau 
prin aceast� strategie asigurarea loialit��ii �i un control mult mai e�cient. 

Concluzionând, putem a�rma c� perioada mobiliz�rilor a fost una extrem de zbu-
ciumat�, frapând �i afectând toate sectoarele vie�ii din Transilvania. Indiferent de ceea 
ce în memorialistic� se reg�se�te cu privire la schimbarea atitudinii prodinastice în-
tr-una orientat� spre un patriotism de tip na�ional, nu putem ignora cifrele ce adeveresc 
faptul c� mobilizarea românilor, sus�inut� de autorit��i cu toate mijloacele, populare, 
propagandistice, sau prin for��, s-a desf�surat în condi�ii bune, r�spunsul românilor 
dovedindu-le înc� o dat� loialitatea fa�� de împ�rat (fapt recunoscut de prim-ministrul 
Tizsa Istvan). Unii, precum Sextil Pu�cariu ori Petru Nemoianu, ce împ�rta�eau astfel 
de convingeri asupra mobiliz�rilor au a�rmat deschis: „Între toate sentimentele ce m� 
st�pâneau, unul singur domina: sentimentul datoriei. Ra�iunea nu avea voie s� vorbeasc�” 
ori: „Între sentimentul na�ional �i iubirea fa�� de Înaltul tron, am ales-o pe cea din urm�”49. 

Cu toate acestea, prelungirea r�zboiului �i intrarea României în r�zboi de partea 
Antantei, a provocat adâncirea crizei loialit��ii dinastice, alimentând speran�e ale idea-
lurilor na�ionale. Alegerea c�ii dezert�rii �i mai apoi a încorpor�rii în regimente de vo-
luntari de c�tre un num�r considerabil de militari români, pentru a-�i aduce contribu�ia 
la cauza na�ional�, a reprezentat r�spunsul categoric antiloialist al unora, marcându-se 
de�nitiv pentru ace�tia, sfâr�itul loialismului dinastic. Moartea împ�ratului Franz Iosif 
a contribuit �i ea semni�cativ la îndreptarea privirilor spre Regatul României, prin 
faptul c� unii s-au considerat elibera�i de sub jur�mânt. Noul împ�rat, Carol I (IV) nu 
a reu�it s� asigure �delitatea popoarelor, insubordon�rile masive ducând în scurt timp 
la imposibilitatea men�inerii coeziunii statale. 

48 R. Ciorogariu, op.cit., p. 14. 
49 Liviu Maior, Habsburgi �i români..., p. 127. 
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Între patriotismul dinastic �i identitatea na�ional�: 
pozi�ion�ri ideologice ale românilor transilv�neni
în timpul mobiliz�rilor Primului R�zboi Mondial

 
Rezumat. Perioada mobiliz�rilor Primului R�zboi Mondial în Transilvania a reprezentat unul dintre mo-

mentele culminante ale secolului al XX-lea. Chem�rile la oaste au generat reac�ii dintre cele mai diverse, de la 
zbucium�ri su	 ete�ti, fric�, angoas�, înstr�inare, pân� la elanuri patriotice, însu	 e�iri, sentimente ale datoriei �i 
ale loialit��ii etc. Problema românilor transilv�neni a	 a�i între dou� loialit��i (dinastic� �i na�ional�) reprezint� 
�i ast�zi un subiect sensibil, p�rerile de specialitate neajungând la un consens în privin�a unei a� rma�ii certe 
vizavi de pozi�ionarea ideologic� a românilor în perioada r�zboiului. Totu�i, se remarc� un proces treptat ce 
a dus la zguduirea profund� a sentimentelor prodinastice tradi�ionale ale românilor fa�� Habsburgi, început 
cu dezam�girea ulterioar� revolu�iei pa�optiste, culminând cu instaurarea dualismului �i expunerea românilor 
la tendin�ele discriminatorii ale guvernan�ilor maghiari, la care se adaug� e�ecul mi�c�rii memorandiste �i 
n�ruirea speran�elor na�ionale odat� cu asasinarea lui Franz Ferdinand. Cu toate acestea, statisticile atest� o 
men�inere în sfera loialit��ii în perioada mobiliz�rilor, îns� tr�irile interioare provocate de acest eveniment, ce 
pot �  descoperite în memoriile �i jurnalele de r�zboi, remarc� o reorientare a privirilor înspre Regatul Romaniei 
în detrimentul loialit��ii dinastice. Aceast� discrepan��, greu de explicat din perspectiva cre�rii unei paralele 
între sensibilitatea colectiv� româneasc� �i comportamentul de pe front, luând în calcul constrângerile �i vici-
situdinile pe care r�zboiului le-a implicat, confer� complexitate problemei, astfel justi� cându-se controversele 
privitoare la manifest�rile românilor. 

Cuvinte cheie: patriotism, loialitate, identitate, ideologii, mobiliz�ri, constrângeri, sensibilit��i

Transylvanian romanians placed between dynastic and national loyalties:
the ideological positionings during the � rst world war mobilizations

Abstract. The mobilization during World War I in Transylvania is considered to be one of the highlight 
events of the twentieth century. The call to arms generated the most diverse reactions from struggles, fear, 
anxiety, worriment, alienation to opposite feelings or attitudes like liveliness, patriotic impulses, sence of 
duty and loyality. The issue of transilvanian romanians placed between two loyalties (dynastic and national) 
still represents a sensitive matter, specialized opinions still not being able to reach a consensus on a clear 
statement regarding the ideological positioning of romanians through the war. However, it can be noticed a 
gradual process leading to the deterioration of the traditional pro-dynastic fellings of the romanians towards 
the Habsburgs. This process of degradation has begun with the great dissapointment that took place after the 
Revolution of 1848 followed by the closure of the Dual monarchy “Ausgleich” agreement in 1867 and culmi-
nating with the failure of the Memorandum Movement and the collapse of all hope with the assassination of 
Franz Ferdinand. In spite all of this, the statistics reveal a preserved loyalty within the mobilization period, but 
all the experiences caused by this event, recorded in war memoirs and diaries, note a new aproach towards 
the Kingdom of Romania, in detriment of dynastic loyalty. This discrepancy, dif� cult to explain in terms of 
creating a connection between the romanian colective sensitivity and their actions, taking in consideration all 
the constraints and vicissitudes that involved the mobilization event, reveals the complexity of the problem 
and therefore the controversy regarding romanians opposite manifestations. 

Keywords: patriotism, loyalty, identity, ideologies, mobilizations, constraints, sensitivities. 


