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Liviu Maior, Doi ani mai devreme: ardeleni, bucovineni și basarabeni în război: 1914-1916, 
Cluj-Napoca: Editura Școala Ardeleană, 2016, 290 p.

Cartea „Doi ani mai devreme: ardeleni, bucovineni 
și basarabeni în război: 1914-1916”, a domnului pro-
fesor Liviu Maior, vine ca o încununare a preocu-
părilor sale pentru istoria modernă a Transilvaniei. 
Relevante în acest sens sunt: numeroasele stu-
dii, articole și lucrări, precum: Programul politic 
al mișcării naționale românești din Transilvania între 
1881-1914 (1974); Mișcarea națională românească 
din Transilvania: 1900-1914 (1996); Alexandru Vaida 
Voevod între Belvedere și Versailles (însemnări, memo-
rii, scrisori) (1993); Români în armata habsburgică: sol-
dați și ofi țeri uitați (2004) și Habsburgi și români: de la 
loialitatea dinastică la identitate națională (2006).

Lucrarea luată spre analiză apare în contextul 
sărbătoririi centenarului Marelui Război, într-o pe-
rioadă în care ies de sub lumina tiparului nume-
roase memorii, scrisori inedite, fotografi i, articole și cărți dedicate acestui important 
eveniment istoric ce a schimbat din temelii întreaga societate. Ea abordează o peri-
oadă mai sensibilă din Primul Război Mondial, pentru românii din afara Vechiului 
Regat, care la un moment dat se afl au față în față pe linia frontului din cauza alianțelor 
militare, Transilvania și Bucovina ca teritorii ale Imperiului Austro-Ungar, în cadrul 
Puterilor Centrale și Basarabia ca provincie a Imperiului Țarist, în cadrul Antantei. 
Așa cum afi rmă autorul, studiul își propune să facă cunoscut: „Cum au evoluat româ-
nii spre decizia de la Alba-Iulia”, cum a avut loc „abandonarea loialismului dinastic în 
favoarea celui național” și să descrie momente „de viață și moarte” într-un context în 
care „s-a desfășurat un proces de defi nire – sau redefi nire, în multe cazuri – a concep-
tului de națiune, de naționalitate …” (p. 10). Sursele folosite de istoricul Liviu Maior 
sunt numeroase, plecând de la documentele de arhivă, la presa contemporană eveni-
mentului, memorii, scrisori, studii, articole și titluri numeroase, ce au ca subiect prima 
confl agrație mondială. Cu toate acestea, subiectul rămâne unul deschis, deoarece „va 
stimula interesul cercetătorilor și al publicului rămas fi del cărților de istorie” (p. 12).

Cartea este structurată pe nouă capitole, având un limbaj ce face posibilă înțelegerea 
subiectului abordat, de către o masă largă de cititori, mai mult sau mai puțin experți în 
știința istoriei. Primul capitol, „Despre „Marele Război” al istoricilor. Câteva conside-
rații”, mărșăluiește prin istoriografi a acestui prim cataclism al începutului de secol XX, 
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trecând în revistă o serie de istorici, oameni de cultură și personalități politice româ-
nești și universale, care au încercat să găsească explicații plauzibile ale acestui dezastru 
al umanității și să reconstituie, atât cât se poate, viața cotidiană din lumea rurală și 
urbană. Cauzele identifi cate sunt multiple, dintre acestea enumeră: naționalismul, re-
vanșismul, panslavismul, interesele economice, înarmarea etc. Un spațiu important în 
aceste scrieri îl ocupă: moartea, cultul eroilor, comemorarea și monumentele. În ultimii 
ani, preocupările istoricilor merg și spre subiecte mai puțin abordate precum: lagărele, 
propaganda de război, voluntariatul, sau legislația europeană, autorul considerând, și 
el, că acestea nu sunt insufi cient dezbătute. Bineînțeles că, o serie dintre aceste scrieri au 
în componența lor parti-pris-uri politice și naționale. În orice caz, una dintre concluziile 
acestui prim capitol ar fi  aceea că: „reconcilierea trebuie să rămână cuvântul de ordine 
în judecarea acestui mare eveniment din istoria umanității” (p. 25).

Următoarele patru capitole surprind o serie de realități din viața politică și ci-
vilă a Transilvaniei: de la emoția care a cuprins întreaga populație românească a 
Transilvaniei, în urma asasinării arhiducelui Franz Ferdinand și a soției acestuia, Sofi a, 
considerați protectori ai românilor în fața politicii de asuprire a guvernului Tisza și 
până la dorința de înrolare în armata română, pentru realizarea marelui vis și anume 
unirea cu Patria Mamă. Sunt surprinse dilemele politice și naționale ale românilor din 
Transilvania, existând un grup în jurul lui Alexandru Vaida Voevod și Aurel Popovici, 
care militau spre o federalizare a Austro-Ungariei, în care românii să benefi cieze de 
drepturi și libertăți și grupul din jurul lui Octavian Goga și Vasile Lucaciu, care năzu-
iau spre realizarea Marii Uniri.

Mobilizarea populației românești din Transilvania în armata austro-ungară aducea 
speranța într-o schimbare a statutului comunității naționale românești din Imperiu, 
însă într-un timp foarte scurt toate aceste năzuințe s-au dovedit deșarte, Partidul 
Național Român fi ind scos în afara legii, o serie de ziare românești suprimate iar alege-
rea ca mitropolit ortodox a lui Vasile Mangra, care făcea parte din partidul lui Tisza, a 
redus și mai mult încrederea românilor că situația lor se va îmbunătății. Astfel, în anul 
1916, unica speranță, rămânea Marea Unire, asta și în contextul în care armata română 
intra în Transilvania. Izbucnirea războiului a accentuat temerile și suspiciunile națio-
nalităților din provincia intracarpatică. Maghiarii rămâneau în alertă față de români, 
chiar dacă aceștia s-au înrolat masiv în armata imperială (aproape 500.000 de bărbați). 
Presa de limbă maghiară lansa tot felul de atacuri la adresa populației majoritare, pe 
care o acuzau de spionaj, colectare de arme, realizarea de manifeste și sabotaj econo-
mic. În aceste condiții, au urmat o serie de excese în ceea ce privește încorporările cu 
populație românească și transferul ei în zone de confl ict cât mai depărtate de locurile 
natale, ca de exemplu Italia. Un aspect interesant al operei de față îl reprezintă aspec-
tele analizate de autor în ceea ce privește modul în care confl ictul mondial a infl uențat 
comunitatea rurală, școala și biserica. Traumele locuitorilor au fost amplifi cate de: mo-
bilizarea tinerilor în armată, sentimentul de insecuritate tot mai accentuat, din cauza 
prelungirii războiului, evacuările de populație, voluntare sau forțate, situația minori-
tăților din Imperiu, rechizițiile de cereale și vite, raționalizarea produselor, închiderea 
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școlilor, infl ație ș.a. În primii doi ani „populația civilă n-a fost partizana disputelor de 
natură etnică, nu a agreat asemenea manifestări dintr-un motiv foarte simplu: vedeau 
cu ochii lor sute de mii de indivizi de diferite naționalități și credințe sacrifi cându-și 
viața pe front, mulți dintre ei pentru Împărat” (p. 124). Roluri importante în realizarea 
comuniunii dintre românii de pe front și cei de acasă l-au jucat: Astra, care a devenit o 
instituție caritabilă, confundându-se cu Crucea Roșie (ea a colectat alimente, materiale 
sanitare și medicamente, a realizat donații de cărți, reviste și cadouri), preoții militari, 
care au distribuit publicațiile Astrei și a ajutoarelor militare, femeile care s-au angajat 
pe bază de voluntariat ca surori, încercând să trateze rănile soldaților și sa ajute la tri-
miterea corespondenței către cei dragi. Școlile din mediul rural au avut mult de suferit 
din cauza încorporării învățătorilor ca rezerviști în armata austro-ungară, multe dintre 
ele au fost închise crescând astfel numărul analfabeților. În decursul anilor 1914-1916, 
Mitropoliile ortodoxă și greco-catolică, Episcopiile și Protopopiatele au încercat, prin 
demersuri adresate Ministerului Cultelor și autorităților locale, să obțină scutirea ser-
viciului militar pentru învățători. Mobilizarea profesorilor și învățătorilor români a 
avut și un revers al medaliei pentru autoritățile maghiare, deoarece aceștia au contri-
buit decisiv la solidaritatea soldaților români și în cele din urmă, mai ales după 1916, 
la dorința de unire cu România. Biserica a fost și ea afectată de război, confruntân-
du-se cu propaganda sectelor dar ea avut un rol determinant în constituirea de orfe-
linate și în ajutorarea văduvelor de război. Cele două confesiuni românești (ortodoxă 
și greco-catolică) vor rămâne la un moment dat singurele instanțe care dialoghează cu 
autoritățile statului, în numele comunității românești, în condițiile în care, partidele 
politice își încetează orice activitate. „Rolul preotului în comunitate a crescut și din 
cauza veștilor despre moartea soldaților pe câmpul de luptă. O stare emoțională dra-
matică a fost generată de absența mormântului, a tradiției ceremonialului de înmor-
mântare, care lipseau pentru cei căzuți pe pământ străin.” (p. 137). Autorul înfățișează 
prin argumente solide cum sentimentul religios în vreme de război domină mentalul 
colectivității umane și cum Biserica a fost chemată să atenueze frica de moarte, să ofere 
alternativa vieții de apoi, a învierii. Până în 1916 și chiar după, clerul a avut un dis-
curs care îndemna credincioșii la loialitate dinastică, benefi ciile fi ind nemăsurate. De 
altfel, intrarea armatei române în Ardeal a fost condamnată de conducerea Bisericii 
Ortodoxe, însă atitudinea preoților și a protopopilor a fost cu totul alta. „Dovada o 
reprezintă valul de arestări după retragerea armatei române, internările în lagăre etc., 
pentru delictul de colaborare cu autoritățile românești” (p. 151).

Capitolul șase, „Propagandă și contrapropagandă. Bucureștiul în vremea neutrali-
tății”, oferă cititorului informații interesante despre mijloacele de propagandă: radioul, 
ziarele, manifestele, instituțiile publice și politice, avionul, balonul cu aer iar metoda 
cea mai des folosită de autorități era cenzura. Erau scoase în evidență eroismul solda-
ților și patriotismul dinastic. În lucrare se menționează faptul că propaganda scrisă a 
avut efecte destul de limitate, din cauza analfabetismului. Aceasta avea mai mult suc-
ces în lagărele de concentrare unde au luat fi ință numeroase trupe de voluntari. În acest 
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capitol, se fac referiri și la evenimentele din capitala României, unde diferite cercuri de 
interese se străduiau să atragă partidele politice, factorii de decizie și opinia publică, 
spre intrarea în război, alături de una dintre cele două alianțe politico-militare.

Următorul capitol, „Ardeleni în uniformă. Soldați și ofi țeri (1914-1916)”, reprezintă 
o temă apropiată domnului profesor, în condițiile în care a abordat acest subiect într-o 
carte publicată în anul 2004, Români în armata habsburgică: soldați și ofi țeri uitați. În 
primele pagini este prezentată armata imperială, care după realizarea dualismului de-
vine una multinațională, înfi ințându-se garda națională austriacă Landwehr-ul și gar-
da națională maghiară Honvedseg-ul, până atunci aceasta având un caracter german. 
Împăratul a încercat pe cât posibil să țină armata în afara confruntărilor naționaliste. 
În 1868 s-a introdus serviciul militar obligatoriu, de la care au fost exceptați clericii, 
precum și cei cu probleme sociale sau familiale. Soldații și ofi țerii români s-au dovedit 
buni camarazi de diferite naționalități, chiar dacă limba de comunicare a fost un ob-
stacol real.

În cadrul războiului, viața din tranșee era foarte grea din cauza tifosului, a holerei, 
a sifi lisului, care făceau ravagii printre soldații imperiali și nu numai. La aceste epide-
mii se adăugau specula, pedepsele dure care mergeau până la execuții și atitudinea 
ofi țerilor unguri, care după unele victorii deveneau disprețuitori cu o parte a naționali-
tăților. După moartea împăratului Franz Josif, loialitatea dinastică atinge cote minime, 
deoarece acesta era considerat responsabil de prelungirea războiului, înfrângerile de 
pe front, decesele soldaților și problemele interne. La toate acestea s-a adăugat intrarea 
României în război, mulți români refuzând să mai lupte într-un confl ict fratricid.

Capitolul VIII „Bucovina, Serbia și Basarabia, teatre de război”, relevă tensiunea 
psihologică a românilor din aceste provincii, care, de multe ori, se simțeau a nimă-
nui. Cei din Bucovina au avut de îndurat desele schimbări de ocupație între autori-
tățile austro-ungare și cele rusești. Represiunea față de populația sârbă din Imperiu 
s-a resimțit la cote foarte înalte, peste 4.300 afl ându-și sfârșitul doar în lagărul de la 
Arad. Populația sârbă din Banat a suferit numeroase represalii, fapt care i-a speriat și 
pe români, acest gest fi ind văzut ca un semnal din partea autorităților, în cazul unui 
partizanat cu cei de același sânge din Regat. La românii basarabeni, frica de fratricid a 
fost a fost însoțită de jafuri, crime și violuri din partea armatei rusești, care a mobilizat 
trupe impresionante în zonă. În acest capitol se evidențiază înfrățirea dintre soldații 
din Transilvania, Bucovina și Basarabia, aceștia descoperindu-se în lagărele de concen-
trare și extinzând astfel sentimentul național românesc.

Ultimul capitol este unul în care, pe de o parte, se evidențiază motivația politi-
că a României de a intra în război, în condițiile în care motivația militară nu era jus-
tifi cată din cauza situației de pe front, Antanta fi ind în derivă, iar pe de altă parte, 
apar afi rmațiile unor generali precum Erich von Falkenhayn, Erich Ludendorff , Arz 
von Straussnburg și Hindenbug, în ceea ce privește înfrângerea armatei române în 
Transilvania și a oamenilor politici britanici Winston Churchill și Lloyd George, ce 
socotesc că înaintarea armatei române peste munți trebuia însoțită de atacurile aliaților 
în Bucovina și în Balcani.
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În încheiere, istoricul Liviu Maior elogiază contribuția românilor din toate provin-
ciile românești la Marele Război, prin a căror tribut de sânge s-a făurit România Mare. 
Din învinși au ajuns învingători, fără sentimentul „vinovăției” sau al „culpabilizării”. 
Cartea profesorului Maior reprezintă un punct de referință istoriografi că, în legătură 
cu tema Marelui Război.
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