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Organizare națională

Prăbușirea răsboiului și primirea punctelor statorite de Wilson au impus nouă 
orientări în ceace privește politica popoarelor din monarhia Austro-Ungară. Ruperea 
cehilor și formarea statului iugo-slav, evenimentele din Croația-Slavonia au adus 
grabnica organizare a poporului românesc de pe teritorul Ungariei și al Ardealului. 
Deputații români și câțiva fruntași s’au întrunit la Arad, unde au constituit marele 
sfat național român. Din sfatul acesta fac parte din deputați: Dr. Teodor Mihali, Dr. 
Alexandru Vaida-Voevod, Dr. Ștefan Cicio Pop, domnii Dr. Aurel Lazăr, Dr. Aurel 
Vlad și reprezentanții partidului social-democrat român. 

Deodată cu formarea Consiliului național român, s’a format și Consiliul militar ro-
mân, care ca organ militar stă la dispoziția și sub porunca Consiliului național. 

Îndată după formarea consiliului național la Arad, deputații români s’au prezen-
tat la ministrul-prezident contele Károlyi Mihályi, căruia i-au adus la cunoștință, for-
marea consiliului național român și al consiliului militar român. Ministrul prezident 
Károiyi și Ministrul naționalităților Jászi au avut lungi conferențe cu membrii consiliu-
lui național. Au luat la cunoștință formarea consiliului, care a declarat, că stă pe baza 
suidispunerii popoarelor și ca atare se va organizà politicește și militărește indepen-
dent pe întreg teritorul locuit de români. 

Ofi țerimea română din Arad imediat s’a prezentat la comandantul garnizoanei din 
Arad, căruia i-au declarat, ca militarii români s’au pus la dispoziția consiliului națio-
nal român, și vor jură credință numai acestuia. Au luat numai decât o casarmă în pri-
mire, s’au echipat cu armamentul necesar și au purces la susținerea ordinei publice. 
Alți ofi țeri români au fost exmiși în toate centrele Ardealului și a ținuturilor locuite de 
români spre a forma pretutindeni consilii naționale și militare. 

La Cluj a venit d. Căpitan Poruț, care dimpreună cu dl adv. Dr. Amos Frâncu, s’a 
prezentat la prezidiul consiliului național maghiar ardelean, căruia i-au comunicat, că 
românii și-au constituit consiliul național separat, iar militarii români se organizea-
ză în sfat militar român. Soldații români au numai la dispoziția consiliului național 
român și numai acestuia ii jură credință. Au urmat îndelungate desbateri. Consiliul 
național maghiar din Cluj a cerut telefonice instrucții dela Pesta, a cerut apoi formula 
jurământului, ce vor face soldații români, mai pe urmă declarații, privitor la chestii 
teritoriale și suverane. Delegatul Dr. Amos Frâncu însă a declarat, că nu are mandat să 
facă nici o declarație de natura aceasta și cere ca formarea consiliului național român 
să fi e luat la cunoștință. Prezidiul a luat la cunoștință formarea consiliului național și 
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militar român, cerându-i colaborarea la susținerea ordinei și a siguranței publice. I s’a 
promis. 

La Blaj garda națională a făcut-o dl căpitan Muntean. A absolvat jandarmăria dela 
ofi ciul susținerii ordinei, care s’a concrezut de aici înainte gărzii naționale române, iar 
armamentul jandarmeriei numai decât l-a secvestrat și pus la dispoziția gărzii.

Asemenea a luat in primire spitalul militar Kamenica de aici secvestrând arma-
mentul și materialul militar pe seama gărzii naționale române. 

A urmat o serie de constituiri a sfaturilor și a gărzilor sătești, cărora li-s’a încredin-
țat pacea publică în raionul lor. Astfel sunt gărzile deja înfi ințate în toate satele din 
jurul Blajului, pretutindeni sfaturi sătești și militare. Gărzile au fost prevăzute cu puști 
și muniții, iar siguranța publică pusă în mâna lor. Jandarmii au fost absolvați pretutin-
deni dela serviciul lor, armele lor au fost confi scate și predate gărzilor naționale.

Jafuri și distrugeri. 

Preocupările principale ale consiliului naițional au format-o susținerea ordinei pu-
blice și împedecarea jafurilor cari s’au pornit pe urma reîntoarcerii militarilor din gar-
nizoane și de la fronturi. Cei reîntorși dedați la spargeri încă în garnizoane au venit 
cu puști, granate și chiar dând salve în tot mersul drumului ferat, jefuind trenuri și 
vagoane cu mărfuri. 

Venirea soldaților au răspândit groază prin satele, unde au sosit. S’au speriat mai 
ales curțile boerești, dar nu mai puțin s’au înfricat notarii și alți funcționari. Mulți din-
tre ei sub povara amenințărilor au căutat a se refugia la orașe, lăsând pradă averea și 
agonisala lor.

Consiliului Național din loc i-a revenit greaua sarcină a aduce la calea dreaptă spi-
ritele înferbântate. Mulțămită tactului din a inteliginții din Blaj, spiritele s’au mulcomit 
pe încetul. Oamenii noștri exmiși la fața locului, au cercat a stâmpara dorul de distru-
gere și jaf, arătând oamenilor că nu cu puterea se poate croi lumea cea nouă, pe care o 
așteaptă toți. Azi ordinea e restabilită și pe sate, iar gărzile încep să devină stăpâne pe 
situație. 

Administrația și pretura e la dispoziția Consilliului Național. Pe uliți trec oameni 
mândri, în haine de sărbătoare. Toți au tricolorul la pept, iar gărzile militare la chipiu. 
O lume visată de atâta timp și înfăptuită cu jertfe mari cu uriașe jertfe. O mângâiere 
avem, că jertfele aceste n’au fost zadarnice, dupăcum am accentuat de patru ani și ju-
mătate în coloanele acestei foi. 

Text preluat din Unirea, Blaj, an XXVIII, nr. 69, 9 noiembrie 1918, pp. 2-3. (Cristian 
TEODORU)


