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Abstract: In the Autumn of 1918 we find in Banat a society deeply marked by the
tragedy of the war, but also a world of divided ethnic and cultural diversity, the Banat being
claimed by both Romanians and Serbs. The organization of the Romanians in the Vârşeţ
area in the Autumn of 1918 is proof that there was a Romanian elite in the villages in the
area, formed mostly by lawyers. Some of them stated themselves as true Romanian leaders and
were involved in the Autumn events of 1918.
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Evenimentele din toamna anului 1918 au avut un puternic impact
şi asupra societãţii bãnãţene, o societate marcatã de diversitate etnicã şi
confesionalã, dar şi de mari pagube suferite în anii rãzboiului. Sfârşitul
rãzboiului şi organizarea Consiliului Naţional Român Central au dus la
schimbãri profunde, care au demarat odatã cu organizarea românilor.
În toamna anului 1918 asistãm la întoarcerea soldaţilor de pe front,
dar şi la o serie de neînţelegeri, deoarece Banatul era revendicat atât de
români, cât şi de sârbi. În acest context, românii din Vârşeţ şi
împrejurimi au început sã se organizeze încã de la începutul lunii
noiembrie, pentru a putea sã fie asiguratã ordinea şi liniştea publicã. Un
rol important l-au avut avocaţii românii din Vârşeţ şi protopopul Traian
Oprea. În noiembrie 1918 în cercul Vârşeţului s-au format Consiliile
Naţionale Locale şi Gãrzile Naţionale.
La începutul lunii noiembrie 1918, avocatul Petru Zepeneag şi
protopopul Traian Oprea fãceau demersuri în privinţa organizãrii
românilor. Sunt cei care au lansat apelul prin care, în 4 noiembrie 1918,
românii din satele limitrofe Vârşeţului erau chemaţi la sediul Bãncii
,,Luceafãrul”, arãtându-se cã intelighenţia românã din Vârşeţ are „[...]
datoria sã iniţieze organizarea acestor sate”.1 În apel se mai precizeazã cã se are
în vedere susţinerea pãcii şi ordinii publice în satele româneşti din jurul
Vârşeţului. Documentul era semnat de avocatul Petru Zepeneag şi
protopopul Traian Oprea.

Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, Fond Consiliul Naţional Român Arad,
dosar 14/1918, f. 1 (în continuare S. J. A. A. N.).
1

123

ASTRA Salvensis, an VII, numãr 13, 2019
La 4 noiembrie 1918 s-au întrunit în Vârşeţ liderii românilor şi
reprezentaţii soldaţilor şi ofiţerilor români din garnizoana din oraş. S-a
constituit „[...] Consiliul Militar Naţional Român prin care soldaţii şi ofiţerii stau
la dispoziţia Consiliului Naţional Român cãruia se alipesc cu credinţã neclintitã”.2
În documentul adoptat cu acest prilej se mai aratã cã sunt gata a conlucra
pentru „asigurarea ordinii”. Documentul era semnat de Gavril Mihailov, în
calitate de „president”, dar şi de cãpitan dr. Iustin Iuga, locotenent
Romulus Molin, iar printre aderenţi îi gãsim pe medicul Luduvic Meheş,
pe preotul militar Ion Imbroane, dar şi pe Filip Pop, Andrei Moise, Aron
Moise, Nicolae Popovici, Drãgan Blaj, Aurel Balea, Nicolae Vaida, Petru
Penţa, Petru Iştvan, Ion Ursu, Antonie Ştefan sau stegarii Aurel Bãlan,
Mihai Moise, Virgil Molin, Octavian Luiba, voluntarii sergent Nicolae
Imbroane, Ilie Gropşian, Nicolae Mihuţã, Tiberiu Râmneanţu. Acest
moment marcheazã constituirea gãrzii naţionale române din Vârşeţ,
condusã de colonelul Gavril Mihailov, la care au aderat imediat
aproximativ 100 de soldaţi şi civili. Tot pe fondul evenimentelor din 4
noiembrie a fost lansat şi ,,apelul” fruntaşilor români, unde se afirma cã,
în urma schimbãrilor radicale, pentru a menţine liniştea şi a nu se
produce „[...] tulburãri şi demonstraţii fãrã rost” s-a decis constituirea în
fiecare comunã a consililor naţionale comunale formate din 10-30 de
membri, cu scopul de a „[...] asigura pacea şi ordinea publicã, avutul şi
siguranţa personalã”. Se mai aratã cã se doreşte asigurarea averii comunale.
Documentul este semnat de fruntaşii români din Vârşeţ şi din jur.
Apelul lansat în 4 noiembrie a ajuns repede în localitãţile româneşti
din zona Vârşeţului, fapt ce a determinat organizarea românilor în
consilii şi gãrzi naţionale, activitatea lor fiind coordonatã de fruntaşi
românii care activau în jurul Consiliului Naţional Român din Vârşeţ. În
acest context s-au format consilii naţionale în „peste 30 de sate”.3 Acest
lucu este evidenţiat şi de un martor al evenimentelor, Petru Bizerea, care
avea sã-şi aminteascã cã în multe comunitãţi româneşti s-au organizat
consiliile naţionale, deoarece „[...] multe din comunele noastre organizate astfel
constituiau un fel de republici independente, Banatul nostru nu aparţinea niciunui
stat”.4

Ibidem, dosar 12/1918, f. 1.
Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca, Banatul şi Marea Unire. Bãnãţeni
la Alba Iulia, Timişoara, Editura Partoş, 2018, p. 33.
4 Petru Bizerea, ,,Românii din Banatul Sârbesc la Alba-Iulia. Amintiri din Vârşeţul de la
1918”, în Almanahul Banatului, 1930, pp. 93-94.
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Mobilizarea românilor a fãcut posibilã organizarea, în 8 noiembrie
1918, a unei demonstraţii publice, în cadrul cãreia românii au „[...] defilat
pe strãzi în cãruţe, purtând steagul naţional român”.5
Încã de la începutul lunii noiembrie a apãrut şi o corespondenţã
între liderii români de la Vârşeţ şi cei din Arad care activau în jurul
Consiliului Naţional Român Central. În 6 noiembrie 1918 era dezbãtut
de liderii românilor din zona Vârşeţului apelul ,,Cãtre Naţiunea Românã”
semnat de Ştefan Cicio-Pop. În document se amintea constituirea
Consiliului Naţional Român Central şi se fãcea apel la pãstrarea liniştii,
cerându-se soldaţilor întorşi de pe front a se înrola în Gãrzile Naţionale.
Apelul a fost preluat de liderii românilor, care au mai adãugat unele
informaţii referitoare la situaţia din zonã. Se preciza cã s-a format
Consiliul Militar Naţional Român, care avea sediul în Vârşeţ, şi se solicita
„[...] ofiţerilor, soldaţilor şi oamenilor de bine sã primeascã cu încredere pe bãrbaţii
trimişi de aici cu scopul sã înfiinţeze Gardele naţionale române”. Se mai arãta cã se
rãspândiserã multe informaţii false şi se cerea sã nu se acorde atenţie
decât informaţiilor venite din partea Consiliul Militar Naţional Român.

Apelul fruntaşilor români din Vârşeţ
(Sursã: S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Arad, dosar 9, f. 1)

În zilele care au urmat, s-au format Gãrzile Naţionale, care aveau
ca scop a „[...] zãdãrnici extinderea anarhiei şi a oferi siguranţa populaţiei”,6

5

Radu Pãiuşan, Mişcarea naţionalã din Banat şi Marea Unire, Timişoara, 1993, p. 138.
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indiferent de etnie şi religie. Printre primele mãsuri luate de garda din
Vârşeţ se numãrã emiterea unei legitimaţii pentru fiecare membru, în care
se preciza cã „[...] posesorul acestei legitimaţii e supus Consiliului Naţional
Român şi ca bãrbat de toatã încrederea e încredinţat la purtarea armei”.7 În
noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român din Vârşeţ era format din 10
fruntaşi: avocat Petru Zepeneag, protopop Traian Oprea, Avram Corcea,
Mihai Spãriosu, Nicolae Imbroane, Lazãr Ciuta, Pavel Corcea, Patrichie
Râmneanţu, Vasile Banciocat, Ion Malet.

Legitimaţie de membru al Gãrzii Naţionale Române din Vârşeţ
(Sursã: S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Arad, dosar 9, f. 1)

Ca urmare a noii organizãri impuse de sârbi, liderii românilor din
Vârşeţ au activat tot mai intens în jurul Consiliului Naţional Român local.
Potrivit protocolului Consiliului Naţional Român Vârşeţ din 9/22
noiembrie, în acest context a fost organizatã o şedinţã prezidatã de
avocatul Petru Zepeneag. Este cel care expune protocolul consiliului
poporal orãşenesc din 29 octombrie/11 noiembrie şi aduce la cunoştinţã
cã se va organiza o şedinţã a consiliului orãşenesc în care se vor alege
diferite comisii administrative. Cere sã fie aleşi români care sã fie propuşi
ca membri ai comisiilor. Dintre cei propuşi îi amintim pe Augustin Mihuţ
pentru comisia de agriculturã, Mihai Spãriosu în comisia pentru orfani,
pe Nicolae Imbroane în comisia de aprovizionare, în comisia de

Mircea Mãran, ,,Frãmântãri sociale şi mişcãri naţionale în Banatul Sârbesc în toamna
anului 1918”, în Anuarul Institutului de Istorie ,,George Bariţiu” din Cluj-Napoca, tom LVII,
2018, p. 297.
7 S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Arad, dosar 11/1918, f. 1.
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binefacere pe preoţii Traian Oprea şi Nicolae Baiaş. În total au fost
propuşi 19 membri în 13 comisii.
Un moment decisiv în istoria Banatului a fost în 29 octombrie/11
noiembrie când s-a încheiat protocolul de preluare a oraşului Vârşeţ de
cãtre trupele sârbe venite din Ungaria. Cu aceastã ocazie, primarul
oraşului a salutat, în limba germanã, pe reprezentantul guvernului şi pe
cel al trupelor sârbe, maiorul Dušan Dodić, cerând sã se „[...] dea uitãrii
duşmãnia care a fost în rãzbel”, iar în viitor sã „[...] restabileascã buna înţelegere
între popoare”. A mai cerut ca averea şi bunurile publice sã fie „[...] pãzite
sub scutul armatei sârbe”. Ca rãspuns, maiorul Dušan Dodić, comandantul
trupelor sârbe, a mulţumit şi a declarat cã odatã cu „[...] intrarea trupelor
sale a primit şi conducerea oraşului şi asigurã popoarele despre siguranţa personalã şi
a averii publice şi private”.8 Maiorul aratã cã are dreptul de a suspenda
administraţia orãşeneascã şi cere sã se formeze un consiliu naţional care
sã aleagã noua administraţie. Declarã cã dorinţa lui este ca fiecare naţiune
sã fie reprezentatã în consiliu, dar majoritatea relativã sã o deţinã sârbii.
Ca urmare a declaraţiei fãcute, a urmat constituirea consiliilor naţionale.
Potrivit protocolului, tot atunci s-a propus şi constituirea unei comisii,
care a fost formatã din 8 sârbi, la care se mai adaugã câte 2 reprezentanţi
ai celorlalte naţionalitãţi, din partea românilor fiind Petru Zepeneag şi
Mihai Spãriosu. S-a mai decis schimbarea a trei funcţionari, primarul,
viceprimarul şi notarul. Alte informaţii despre intrarea trupelor sârbe în
oraş apar în paginile ziarului „Opinca”, acolo unde se aratã cã „[...]
schimbãrile radicale din ţarã au silit sfatul orãşenesc sã cheme la conducere toate
naţionalitãţile”. În aceeaşi zi s-a format sfatul orãşenesc, iar românilor li
s-au oferit 25 de locuri şi „[...] îndatã s-au ales dintre români 25 de membri”,
printre care erau şi Petru Zepeneag şi Petru Iştfan, care „[...] stau zilnic în
legãturã cu conducãtorii celorlalte naţiuni”.9
Au urmat demersurile pentru alegerea reprezentanţilor în
conducerea oraşului, iar pentru „[...] simplificarea şi distribuirea dreaptã a
mandatelor”10 s-a ajuns la o alegere proporţionalã, în funcţie de numãrul de
„[...] suflete aparţinãtoare respectivei naţiuni”. În document se aratã cã în
localitate erau 13.556 germani, 8602 sârbi, 3261 maghiari, 879 români,
629 evrei. S-a decis ca pentru fiecare 1000 de locuitori sã fie 2 mandate,
iar dacã erau peste 500 de locuitori se dãdeau tot 2 mandate. S-a ajuns la
28 de mandate pentru germani, 18 pentru sârbi, 7 pentru maghiari, 4
pentru români şi tot 4 pentru evrei. În total erau 61 de mandate. Liderii
Ibidem, dosar 17, f. 1.
Opinca, an I, numãr 1, 1918, p. 4.
10 S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Arad, dosar 18, f. 1.
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care urmau a ocupa aceste mandate trebuiau sã fie delegaţi de
reprezentanţii naţionalitãţilor respective şi puteau sã fie bãrbaţi peste 30
de ani şi sã fie susţinuţi de un partid. Se cerea partidelor sã propunã câte
o listã pe care sã fie trecute atâtea persoane câte mandate erau pentru
naţionalitatea respectivã. Se mai propunea ca poliţia sã fie scoasã din
cadrul aparatului administrativ şi sã fie independentã, în fruntea ei fiind
numit un cãpitan care trebuia sã fie „[...] un bãrbat destoinic şi energic”. S-a
mai decis alegerea de noi membri în magistratura oraşului, care sã
reprezinte toate etniile din Vârşeţ. S-a ajuns la formarea unei noi
magistraturi, formate din primar, viceprimar, senator economic, senator
financiar, senator socio-cultural, senator militar, şeful oficiului şi un
secretar sanitar. În aceste funcţii au fost aleşi 4 germani, 3 sârbi, 1
maghiar, 1 român şi un evreu.
Pe fondul evenimentelor din toamna anului 1918, românii din zona
Vârşeţului au început a se organiza şi au pus bazele unei publicaţii în
limba românã, ziarul „Opinca”. Primul numãr a apãrut în 11/24
noiembrie 1918, redactori fiind învãţãtorii Petru Bizerea şi Patrichie
Râmneanţu. În primul numãr a fost publicat programul ziarului, unde se
aratã cã „[...] foaia noastrã apare în cele mai mãreţe zile ce le-a ajuns poporul
românesc”.11 Se mai afirmã cã noua publicaţie are ca scop lupta pentru
unitate naţionalã a românilor şi a apãrut ca urmare a deciziei luate de
Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român prin care se precizeazã
cã „[...] naţiunea românã doreşte ca liberã de orice înrãurire strãinã sã hotãrascã
singurã plasarea ei printre naţiunile libere”.12
În paralel cu implicarea românilor în organizarea administrativã a
oraşului, asistãm şi la participarea lor în activitãţile Consiliului Naţional
Român din Vârşeţ şi la stabilirea unor legãturi cu intelectualii din alte
oraşe. În 11/24 noiembrie a avut loc alegerea delegaţilor cercului Vârşeţ
care urmau a se deplasa la Alba-Iulia. Momentul este relatat în paginile
publicaţiei „Opinca”, unde se aratã cã s-au înfãptuit alegerile „[...] dupã
porunca primitã de la Marele Sfat al Naţiunii Române de la Arad”.13 Au fost
aleşi ca reprezentanţi ai cercului Mihai Spãriosu, Petru Iştfan, Patrichie
Râmneanţu, Lazãr Ciuta, Ioan Maleta; se mai adaugã locotenentul Valeriu
Cârje, reprezentantul gãrzii naţionale din Vârşeţ, şi reprezentantul
bisericii, protopopul Traian Oprea. Se mai poate aminti cã unii românii
din Vârşeţ au fost aleşi ca reprezentanţi ai altor cercuri, cum este cazul lui
Nicolae Imbroane si Romulus Molin, aleşi în cercul Moraviţa. În acelaşi
Opinca, an I, numãr 1, 1918, p. 1.
Ibidem.
13 Ibidem, numãr 2, 1918, pp. 3-4.
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numãr al ziarului a fost publicatã, chiar pe prima paginã, convocarea
Marii Adunãri Naţionale de la Alba-Iulia. Atmosfera existentã în
societatea româneascã din sudul Banatului este relatatã în paginile ziarului
local „Opinca”, în articolul ,,Cãtre toţi cei care au purtat şi poartã
opinci”, unde se aratã cã „[...] suntem în pragul unirii tuturor celor de un neam
şi un sânge”. Se subliniazã cã a venit momentul ca românii sã îşi cunoascã
drepturile şi obligaţiile: „[...] veţi înţelege cã drepturile de popor liber şi bogat vor
trebui apãrate cu tãrie româneascã, iar datorinţele îndeplinite cu credinţã
creştineascã”. Se cere românilor a se implica în evenimentele premergãtoare
Marii Uniri, „[...] ştiut fiind prea bine câte piedici ni se pun în calea Unirii”.14
Ocuparea Banatului de cãtre trupele sârbe, conform armistiţiului, şi
apoi revendicarea acestui teritoriu de sârbi a agravat situaţia. Din a doua
jumãtate a lunii noiembrie, autoritãţile sârbe au început a lua mãsuri
împotriva românilor. Au fost împiedicate de autoritãţile sârbe „[...]
convocarea şi organizarea adunãrilor de alegere a delegaţilor”.15 Potrivit celor
relatate în presa epocii, în 30 noiembrie 1918, au fost oprite peste 100 de
persoane în gara Timişoara, iar delegaţii din pãrţile Vârşeţului nu puteau
obţine legitimaţiile de cãlãtorie de la autoritãţile sârbe.16 Cu toate acestea
o parte dintre delegaţii români din Banat au reuşit sã înşele vigilenţa
autoritãţilor sârbe şi au participat la Marea Adunare Naţionalã de la AlbaIulia.
Evenimentele din 1918 dovedesc cã în zona Vârşeţului avem de a
face cu o elitã româneascã, din rândul cãreia s-au afirmat adevãraţi lideri
ai românilor, care s-au implicat în evenimentele din toamna anului 1918.

Ibidem, numãr 1, 1918, p. 4.
Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. Zaberca, Banatul şi Marea Unire, p. 61.
16 Românul, numãr 18, 1918, p. 4.
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