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Marele Război, înfruntare cu manifestare 
mondială, atât din punct de vedere al 

resurselor și al spaţiilor, cât și al populaţiilor antre-
nate în vârtejul său, continuă să fi e subiectul unor 
necesare restituiri. Amploarea și intensitatea unui 
astfel de eveniment, repercusiunile cu care s-a 
înzestrat lumea postbelică, vor propulsa în centrul 
interesului nostru o anchetă asupra începuturilor 
misiunii militare franceze. Cum spaţiul și timpul 
sunt variabile fundamentale ale cercetării istorice, 
delimitarea areală va privi Banatul1, iar cea cro-
nologică, perioada de ieșire din război, a acelui 
„război după război”2, respectiv noiembrie 1918 – 
februarie 1919.

Fundalul, pe care vor fi  expuse și integrate 
rezultatele coroborării materialului arhivistic cu 
producţiile memorialistice, lucrările sau studiile de 
specialitate, îl reprezintă profi lul provinciei bănă-
ţene. Astfel Banatul a fost o realitate administra-
tivă și economică integrantă a Imperiului Austro-
Ungar, cu funcţie de polarizare, de structurare și 
de organizare a numeroase câmpuri de activitate. 
El devine pe parcursul războiului un teritoriu cu 
miză politică și strategică, revendicat simultan de 

* Masterandă a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, e-mail: ionela_moscovici@
yahoo.fr.
1 „Pe plan strategic, Banatul forma un fel de promotoriu 
ungar strecurat între Serbia și România pe axa Dunării…”, 
cf. Traian Sandu, Les relations roumano-serbes et la question 
du Banat durant la Première Guerre mondiale. Balcanica, 
Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques, XXXVII 
(2006), 241.
2 Bruno Cabanes, Guillaume Piketty, Sortir de la guerre: 
jalons pour une histoire en chantier. Histoire@Politique, 
Politique, culture, société, Revue électronique du Centre 
d’histoire de Sciences Po, Sorties de guerre au XXe siècle, 3, 
novembre-décembre 2007, http://www.histoire-politique.fr/
index.php?numero=03&rub=dossier&item=22, Consultat: 
09.12.2008.

BANATUL ÎN AŞTEPTAREA PĂCII. 
PREMISELE UNEI MISIUNI FRANCEZE

Ionela Moscovici*

Cuvinte cheie: Banat, sfârşitul războiului mondial, misiunea militară franceză, ocupaţia sârbească
Mots-clé: Banat, fi n de la Grande Guerre, mission militaire française, occupation serbe

români, sârbi, unguri, întruchipând de asemenea 
o entitate sociologică, prin sentimentul de apar-
tenenţă al acestei populaţii faţă de o comunitate 
cosmopolită din punct de vedere etnico-religios3. 
Acestui fapt i se conjugă și complicata situaţie a 
regiunii, ca urmare a Armistiţiului de la Belgrad, 
din 13 noiembrie 1918, când Banatul va fi  suspus 
unor experienţe stranii, congruente confl ictului, 
invazia din partea aliatului sârb și, mai apoi, ocu-
parea din partea celui francez.

Obiectivul acestui studiu este acela de a identi-
fi ca și de a înţelege evoluţia și dinamicile unui gen 
inedit în relaţiile internaţionale: misiunea mili-
tară de mediere. Aceasta va sta sub semnul conti-
nuei metamorfozări, întrucât are la bază elemente 
variabile4: 
• durata – se conturează două perioade distincte: 

noiembrie – decembrie 1918 și ianuarie – 
februarie 1919 (antonimice și ca reprezentare: 
sfârșitul războiului pentru prima etapă și înce-
putul păcii pentru cea de a doua).

• locul – luarea aparentă în stăpânire a unor 
puncte aleatorii și disparate din regiune; con-
turarea unui interstiţiu estic între români și 
sârbi.

• actorii – generalul Franchet d’Esperey, în cali-
tate de comandant al Armatelor Aliate din 
Orient – cartierul general la Salonic; gene-
ralul Henri-Mathias Berthelot, comandan-
tul Armatei Dunării – cartierul general la 
București; generalul Paul-Prosper Henrys, în 
calitate de comandant al Armatei franceze din 

3 Adriana Babeţi, Le Banat: un Paradis aux confi ns. Adriana 
Babeţi, Cécile Kovacshazy (coord.), Le Banat: un Eldorado 
aux confi ns, Culture d'Europe Centrale, Hors série nº  4–
(2007), 18.
4 Olivier Forcade, Les missions humanitaires et 
d’interposition devant l’histoire. La Revue Tocqueville/Th e 
Tocqueville Review, vol. XVII, 1 (1996), 45.

ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XVIII, 2010
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Orient – cartierul general la Belgrad, nu fără a 
uita de diferitele personaje episodice, generali 
și ofi ţeri, care au staţionat în Banat.

• caracterul – ariergardă a armatei sârbe, misiune 
de restabilire și menţinere a ordinii, poliţie 
internaţională de supraveghere a evacuării de 
armate și înlocuirii de autorităţi.

• condiţiile diplomatice și politice ale îndeplini-
rii misiunii de respectare a armistiţiului de la 
Belgrad, de asigurarea a unui bun climat des-
fășurării tratativelor Conferinţei de Pace de la 
Paris, de evacuare a unei importante părţi a 
Banatului de către trupele sârbe și de transfer 
sau restabilire a autorităţii.

Acest gen de intervenţie/misiune nu era apana-
jul unei doctrine sau al unui set de reguli defi nit 
în prealabil, astfel că transferul de sens se reali-
zează dinspre pragmatic spre conceptual, mai exact 
practica precede teoria. O defi niţie a conceptului 
prinde contur și se nuanţează în ritm cu perma-
nentele transformări și cu constantele adaptări ale 
variabilelor enunţate mai sus.5

Analizând și suprapunând diferitele unghiuri și 
planuri ale acestei intervenţii militare franceze vom 
lua ca principal reper în conturarea argumentării 
noastre criteriul cronologic.

Contextul instalării
Astfel luna noiembrie s-a înscris sub o zodie 

a armistiţiului6, unul însă atipic, întrucât nu a 
detensionat zona, nu a demobilizat și nu a pacifi cat 
ţinutul bănăţean, ci, în mod paradoxal, s-a con-
cretizat prin invazia și ocuparea lui de către aliatul 
sârb. Având garanţia negocierilor, afl ate atunci în 
plină desfășurare în propria sa capitală, dar fără a 
se justifi ca printr-un acord ferm din partea genera-
lului francez Franchet d’Esperey, Comandamentul 
militar al Serbiei a ordonat ocuparea Banatului7. 
Se dorea ocuparea unei zone cât mai vaste posibil, 
urmând ca, în momentul încetării ostilităţiilor, 
sârbii să fi e stăpânitori, dacă nu de drept, măcar de 
facto8. Îndeplinirea unei astfel de decizii și-a găsit 
substanţa în resursele umane de care dispuneau: 
staţionarea de a lungul Dunării, pe o distanţă de o 

5 Ibidem.
6 Pentru desfășurarea tratativelor și prevederile Armistiţiului 
de la Belgrad, vezi Ioan Ţepelea, 1919, O campanie pentru 
liniștea Europei, Cluj (1995), 31–38; Lt-Colonel Paul 
Azan, L’Armistice avec la Hongrie. Illustration, 4105, din 5 
novembre 1921, http://www.greatwardiff erent.com/Great_
War/1919/Orient_01.htm, Consultat: 10.12. 2007.
7 Ioan Munteanu, Situţia Banatului la sfârșitul primului 
războiului mondial. Apulum, XXXIV (1997), 568. 
8 Gheorghe Iancu, George Cipăianu, La consolidation de 
l’union de la Transylvanie et de la Roumanie (1918–1919). 
Témoignages français, Bucarest (1990), 22. 

sută de kilometri, a trupelor sârbe care au participat 
alături de Armatele Aliate la eliberarea Balcanilor9. 
Unităţile sârbe au urmat două direcţii: prima pe la 
Porţile de Fier, a doua pe la gurile Moravei. 

Acești aliaţi, nu doar ai francezilor, ci și ai româ-
nilor (cel puţin declarativ), vor împânzi Banatul. 
Două coordonate sunt de reţinut: cea tempo-
rală, intervalul 12–20 noiembrie10, și cea spaţi-
ală, linia Mureșului (Lipova – Seghedin: „linia 
Clemenceau”11), având ca jaloane estice Orșova, 
Caransebeș.

Un principal aspect al siajului postbelic îl repre-
zintă autoritatea asupra Banatului, semnifi cativ 
fi ind faptul că, în mod simultan, la 1 decembrie 
1918 s-a proclamat atât Regatul Sârbilor, Croaţilor 
și Slovenilor, cât și România Mare, ambele tinere 
state cu pretenţii în privinţa regiunii12.

Astfel, la sfârșitul anului 1918, soarta ţinutu-
lui poate fi  redusă la o expresie cu trei termeni13. 
Primul are ca determinant armistiţiul de la Belgrad, 
cu efectul său imediat, ocupaţia militară sârbească. 
Următorul termen al expresiei este cel ungar, cu 
strădania de a păstra Banatul în sfera sa de interese. 
Astfel a fost proclamată Republica autonomă bănă-
ţeană la 17/31 octombrie 1918, sub conducerea 
celor doi comisari, unul civil, avocatul Otto Roth 
și unul militar, locotonent-colonelul Albert Bartha, 
fi ind reprezentată de Sfatul poporului14. Pentru a 
se asigura recunoașterea noului organism de către 
Aliaţi, s-a cerut protecţia trupelor franceze din 
Belgrad. În momentul în care primii doi termeni 
ajung să relaţioneze, se pun bazele compromisului: 

9 Armatele Aliate din Orient, sub comanda generalului 
Franchet d’Esperey, au pornit ofensiva generală pe frontul 
balcanic în 14 septembrie 1918, având un dublu scop: unul 
militar, acela de a provoca prăbușirea frontului bulgar și turc, 
implicit și dezorganizarea armatelor lor, și un altul politic, de 
a reabilita statele aliate din regiune și de a le recupera terito-
riile pierdute. Campania a fost una fulger, astfel că Bulgaria 
a semnat armistiţiul de la Salonic pe 29 septembrie, iar 
Imperiul Otoman a capitulat la 31 octombrie, la Moudros. La 
1 noiembrie, Belgradul era deja eliberat. cf. Bruno Hamard, 
Quand la victoire s'est gagnée dans les Balkans: l'assaut de 
l'armée d'Orient de septembre à novembre 1918. Guerres 
mondiales et confl its contemporains, 184, (1996), 33.
10 Aurel Galea, Formarea și activitatea Consiliului Dirigent al 
Transilvaniei, Banatului și ţinuturilor românești din Ungaria (2 
decembrie 1918 – 10 aprilie 1919), Târgu-Mureș (1996), 281.
11 Direcţia Judeţeană Timiș a Arhivelor Naţionale 
(D.J.T.A.N.), fond Aurel Cosma, dosar 7, 16.
12 Traian Sandu, op. cit., 249.
13 Vasile Dudaș, Spaţiul bănăţean în dezbaterile Conferinţei 
de Pace de la Paris. Instituirea administraţiei românești 
în judeţele Caraș-Severin și Timiș-Torontal. An B, S.N., 
Arheologie-Istorie, XIV, 2 (2006), 211.
14 Tatiana Duţu, Situaţia Banatului la sfârșitul primului 
război mondial 1918–1920. Revista istorică, tom VII, 3–4 
(1996), 192–193. 
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puterea militară sârbilor, puterea civilă Sfatului 
popular și lui Otto Roth, numit guvernator pentru 
întregul Banat, de către guvernul maghiar pe 20 
noiembrie 191815. Cel de al treilea termen își face 
loc în expresie, cel puţin teoretic, o dată cu con-
stituirea Consiliului Dirigent din 2 decembrie. 
În atribuţia sa, Marea Adunare de la Alba-Iulia a 
lăsat administrarea teritoriilor reîntregite, în cazul 
Banatului aceasta realizându-se mult mai târziu.

O „prezenţă absentă” a trupelor franceze
Primul interval menţionat, noiembrie – decem-

brie, este o acumulare de momente de criză, de 
dezechilibre, de tatonări, este o încercare de redi-
mensionare a lumii prin starea de lucruri creată.

Pe lângă trupele sârbești, primite cu entuziasm 
în primă fază, erau așteptate și cele franceze. Însă 
acestea continuau să rămână o ariergarda latentă, 
pasibilă. Situaţia apărea drept previzibilă: „Era de 
așteptat ca între tovarășii de suferinţă să se creeze 
raporturi, dacă nu frăţești, cel puţin tolerabile16”. 

Ecourile prezenţei militare franceze din această 
perioadă au străbatut timpul cu difi cultate. Este 
cunoscut faptul că trupe franceze, avându-l în 
frunte pe generalul Jouinot-Gambetta, au intrat în 
Timișoara pe 2 decembrie 191817, dată la care, din 
punctul de vedere al românilor, Banatul era o pro-
vincie integrată României. Înainte de a li se des-
chide porţile urbei timișorene, aceste trupe au sta-
ţionat pe malurile Dunării, încă din luna noiem-
brie18. Sunt menţionate răzleţe patrule franceze 
în diferite comune din Banat, mai ales în cele de 
câmpie. Astfel la Igriș, pe 12 noiembrie, de dimi-
neaţă, și-au făcut apariţia „călăreţi negri” din trupele 
coloniale19. Pe fondul incidentului de la Jam, unde 
ţăranii și soldaţii din localităţile Voievodinţ, Jam 
și Ciortea au atacat și incendiat castelul grofului 
Bissingen, împărţind din alimentele rechiziţionate 
nevoiașilor, armata franceză, cantonată la Coștei, a 
intervenit și a potolit spiritele20. 

Un alt exemplu de implicare, favorabil români-
lor, s-a petrecut în perioada premergătoare Marii 
15 Ioan Munteanu, op. cit., 569. 
16 Ion Clopoţel, Revoluţia din 1918 și unirea Ardealului cu 
România, Cluj, 1926, 160; vezi de asemenea Alexis Troude, 
Les Relations franco-serbes au sein de l’Armée d’Orient. 
Balcanica, Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques, 
XXXVII (2006), 236.
17 Gheorghe Iancu, George Cipăianu, Prezenţa militară fran-
ceză și administraţia Banatului (noiembrie 1918 – august 
1919), p. 394; Cornel Grad, Vasile Ciubotă (coord.), 1918. 
Sfârșit și început de epocă, Zalău, Satu-Mare (1998). 
18 Vezi nota 9.
19 Muzeul Banatului din Timișoara, fond Nicolae Ilieșiu, caiet 
Timiș, 370.
20 Vasile Mircea Zaberca, Românii din Banatul iugoslav și 
Marea Unire, Timișoara (1995), 9.

Adunări Naţionale de la Alba-Iulia. Deoarece 
în Vârșeţ, autorităţile sârbești refuzau acorda-
rea legitimaţiilor de călătorie celor cu mandat 
(credenţional)21, pentru românii din partea de vest 
a Banatului a fost difi cil să ajungă în cetatea unirii. 
Fără intervenţia trupelor franceze, cu siguranţă, 
numărul participanţilor ar fi  fost mult mai mic22.

Trupele coloniale pun în contact populaţia bănă-
ţeană cu spaţiul nord-african, cu soldaţii marocani, 
algerieni, ce la rândul lor se vor bucura de ospita-
litatea locului. „Sunt spahii și vânători ai regimen-
tului de suavi, trupe recrutate în Franţa pentru 
colonii, în portul lor pitoresc cu turban și fesuri 
înalte roșii. Prezentarea lor a produs senzaţie în 
Timișoara, unde nu se cunoaștea această uniformă 
exotică franceză, decât numai din ilustraţiuni”23. 
Descrierea scurtă, dar sugestivă și-a găsit locul în 
paginile ziarului „Drapelul” din Lugoj. 

Generalul François-Léon Jouinot-Gambetta nu 
era deloc un personaj fad. Era nepotul lui Gambetta, 
fostul președinte al Consiliului de Miniștri din 
timpul celei de a III-a Republici, era exponentul 
strălucit al cavaleriei franceze (ultima manifestare 
glorioasă a acestei arme în timpul unui război), era 
eliberatorul Uskub-ului (Skopje) în fruntea regi-
mentului I de marș al spahiilor marocani24. 

Însă atitudinea de moment25, considerată de 
către românii bănăţeni neprietenoasă, coroborată 
cu samavolnica ocupaţie sârbească, au aruncat un 
con de umbră asupra succeselor sale militare. În 
memoriile liderului liberal I. G. Duca, care a trăit 
acele timpuri și care a consemnat evenimente, 
fărâme de actualitate, găsim un astfel de portret al 
generalului Jouinot-Gambetta: „Știam de aseme-
nea că în Banat era o situaţie intolerabilă, că sârbii 
ocupau în mare parte teritoriile ce incontestabil 
ne reveneau, că se purtau pretutindeni ca niște 
cuceritori trufași, nu ca niște aliaţi. Că trupele 
franceze de acolo aveau un comandant, genera-
lul Gambetta, un nepot al marelui Gambetta, 
care avea faţă de noi o atitudine inadmisibilă. 
Făcea pe faţă pe maghiarofi lul și ducea în tovără-
șia unei unguroaice o viaţă care constituia, chiar 

21 Ibidem, 124.
22 Valeriu Leu, Carmen Albert, Banatul în memorialistica 
măruntă (1914–1919). Banatica, XIII, tom II (1995), 319. 
23 Drapelul, XVIII, nr. 125, din 22 noiembrie/5 decembrie 
1918, 3.
24 Pierre Chavot, Jean-Denis Morenne, L’ ABCdaire de la 
Première Guerre Mondiale (2001), 89. 
25 Într-un articol publicat în Revista Fundaţiilor Regale, 
IX, nr. 2 din 1 februarie 1942, despre problema românilor 
din Timoc, I. D. Suciu îl înscrie pe generalul Gambetta pe 
lista personalităţilor care au susţinut anexarea Timocului la 
România. Direcţia judeţeană Timiș a Arhivelor Naţionale, 
Fond familial I. D. Suciu, dosar 84, f. 25/2.



ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XVIII, 2010

244

în acele vremuri de nevroză generală, un scandal 
public”26.

Exemple ale apropierii maghiarilor (învinși) 
de trupele franceze (învingătoare) sunt surprinse 
și într-un articol din ziarul lugojan: „Pe străzi, 
pretutindeni, auziam limba franceză (drept, că 
nu limba lui Voltaire), în vitrinele comercianţilor 
inscripţii: «Ici on parle français», în vitrinele libră-
riilor aproape exclusiv cărţi franţuzești, apoi sute 
de plăcuţe: «Franczia nyelvü tanfolyam» (curs de 
limba franceză), în teatrul orășenesc se reprezintă 
„Aiglon” a lui Edm. Rostand, iar vitejii generalu-
lui Gambetta, permanent încurajaţi și curtinaţi 
de dame și cocoane franceze!!!”27 Fragmentul face 
referire cu precădere la atitudinea maghiarilor, însă 
interesul vital al momentului prezent, pentru toate 
naţionalităţile din Banat, era câștigarea bunăvoin-
ţei francezilor, în dubla lor calitate de învingători 
și de negociatori.

 Jurnalele publică articole de fond în limba 
franceză, se organizează petreceri în cinstea sol-
daţilor francezi (exemplul banchetului de la Biled 
din 23 decembrie, organizat în onoarea generalului 
Gambetta, care a petrecut alături de conaţionalii 
săi alsacieni28), localităţile în care aceștia pătrun-
deau, respirau de un puternic aer francofi l. 

Prin ocuparea de către francezi a unui spaţiu 
între Banat și Transilvania, spaţiu în care spiritele 
erau încinse la maximum, s-a dorit în principal 
preîntâmpinarea confl ictelor între sârbi și români. 
Ordinul a fost emis de președintele Consiliului 
de Miniștri si ministru de război francez, Georges 
Clemenceau, și semnat de generalul Alby, șeful 
Statului Major General, fi ind adresat Direcţiei 
Afacerilor Politice29. Generalul Jouinot-Gambetta 
nu se afl a sub autoritatea Comandantului Armatei 
de la Dunăre, generalul Berthelot, ci sub cea a 
generalului Henrys, comandantul Armatei fran-
ceze din Orient, cu cartierul general la Belgrad. 

În timpul scurtei sale vizite în Banat, genera-
lul Berthelot l-a întâlnit pe emisarul Franţei în 
Timișoara de două ori. Referirile la aceste întâl-
niri sunt succinte, astfel Berthelot notează pe 27 
decembrie 1918 că l-a văzut pe generalul Jouinot-
Gambetta și pe șeful sau de Stat Major30. În ziua 
următoare, la revenirea în Timișoara, l-a avut ca 

26 Ion Gheorghe Duca, Memorii, Războiul, partea a II-a 
(1917–1919), vol. IV, București (1994), 214. 
27 Drapelul, XVIII, nr. 132, din 11/24 decembrie 1918, 3.
28 Nicolae Ilieșiu, Timișoara. Monografi e istorică, Timișoara, 
2003, 114. 
29 ***, Documente din arhivele franceze referitoare la primul 
război mondial, București, 1983, 310. 
30 General Henri Berthelot, Jurnal și corespondenţă. 1916–
1919, Cluj, 2000, 334. 

invitat, alături de generalul sârb Djordjević, la 
masa de prânz în trenul său special31. 

La cumpăna dintre ani trupele franceze can-
tonate la Timișoara s-au văzut implicate într-o 
misiune specială: executarea unei prevederi din 
armistiţiul de la Belgrad. Încetarea ostilităţiilor din 
luna noiembrie au surprins armatele germane, sub 
conducerea mareșalului Mackensen, pe teritoriul 
României. Astfel potrivit amintitului armistiţiu, 
orice armată germană din spaţiul românesc, în 
frunte cu șeful său, trebuia dezarmată și internată 
în Ungaria32.

Prevederea nu a fost acceptată de Mackensen, 
și cu ajutorul tacit maghiar, trupele germane au 
putut să se retragă în marș forţat spre Germania, 
lăsând în urma lor materialul de război. Pe parcur-
sul desfășurării acestor evenimente și în virtutea 
promisiunii făcute33, mareșalul Mackensen rezida 
în apropriere de Budapesta, la castelul Fót (Foth)34, 
proprietate a contelui Károlyi, fratele prim-min-
strului maghiar. Ziarul „Drapelul” din Lugoj face 
referiri la acest eveniment în articolul Internarea 
mareșalului Mackensen35.

Evenimentele se succed cu repeziciune din 
momentul în care locotenet-colonelul Vix, cel 
care supraveghea respectarea clauzelor armistiţiu-
lui, afl ă de plănuita plecare a mareșalului german. 
În situaţia creată, generalul Henrys îi solicită lui 
Jouinot-Gambetta trimiterea în misiunea de reţi-
nere a lui Mackensen a patru escadrioane de spahii. 
Conducerea acestei operaţiuni îi este încredinţată 

31 Ibidem.
32 Illustration nr.  3961 din 1 februarie 1919, http://www.
greatwardifferent.com/Great_War/German_Portraits/
Mackensen_01.htm, Consultat: 18.12.2007.
33 Ibidem, „Îmi dau cuvîntul că nu voi pleca, atât timp cât un 
soldat german din armata mea va mai fi  pe teritoriul unguresc.”
34 Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, 
În apărarea României Mari. Campania armatei române din 
1918–1919, București (1994), 131. 
35 „Pe măreţul comandant al trupelor germane, care au 
încălcat timp de doi ani de zile pământul românesc și a 
comis cele mai mari voinicii și fărădelegi l-a ajuns bătaia lui 
Dumnezeu. Ajungând Mackensen cu trenul la Budapesta, 
a fost chemat la Ministeriul de Război maghiar, unde i s-a 
comunicat că în sensul instrumentului de armistiţiu va fi  
împreună cu întreaga sa armată internat. Comandantul la 
auzul acestei sentinţe, a făcut gestul caracteristic al grando-
maniei prusiace și dând cu mâna pe sabie, a erupt în repro-
șuri la adresa guvernului maghiar, zicând că aceasta e răsplata 
pentru sângele vărsat în Carpaţi și Ardeal pentru integritatea 
Ungariei. I s-a răspuns că (sic!) comandamentul Ententei 
pretinde internarea, deci nu există apelare. Lui Mackensen și 
Statului său major i s-a pus la dispoziţie o vilă în apropierea 
Budapestei, iar armata va fi  desarmată și internată în taberile 
de prizonieri de pe pusta ungurească.”, cf. Drapelul, XVIII, 
nr. 131, din 8/21 decembrie 1918, 3; Ibidem, nr. 135, din 20 
decembrie/2 ianuarie 1918, 3.
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colonelului Edmond Guespereau, punându-i-se la 
dipoziţie trenuri speciale36. 

S-a luat decizia transferării mareșalului german 
în castelul contelui Chotek, afl at în împrejurimile 
Timișoarei, pentru a respecta termenii armis-
tiţiului (reţinerea lui doar pe teritoriu ungar). 
Operaţiunea a fost încheiată cu succes la 6 ianu-
arie, Mackensen mulţumind gărzilor franceze, ce 
l-au escortat, pentru tratamentul de care a avut 
parte în timpul călatoriei37. Această misiune cu 
caracter special, aceea de împiedicare a sustragerii 
unui general învins, considerat responsabil pentru 
turnura războiului, și de supraveghere a evacuării 
armatelor germane, respectând clauzele unui docu-
ment de încetare a ostilităţilor, adjudecă trupelor 
franceze staţionate în Banat competenţele unei 
poliţii internaţionale.

Implorarea intervenţiei franceze
Bănăţenii nu dispuneau de mijloacele și resur-

sele necesare pentru a se împotrivi ocupaţiei străine, 
dar nici nu puteau fi  martori pasivi și împăcaţi cu 
unele excesele ale sârbilor. Atitudinile protestatare, 
suspiciunile unor încercări de rezistenţă românești 
trebuiau ispășite cu noi umilinţe, ostracizări, chiar 
pierderi de vieţi omenești. 

Cum situaţia cerea măsuri urgente, aceștia și-au 
reconsiderat planul de acţiune și au așternut pe 
hârtie doleanţele, în spiritul bogatei lor experienţe 
condeiere. Astfel memoriile, petiţiile, adresele inte-
lectualilor bănăţeni au fost prezentate în diversele 
audienţe, au fost înaintate diferitelor foruri deci-
zionale sau persoanelor infl uente. Unele dintre 
ele au depășit cadrul acesta protocolar, apărând 
în presa vremii, astfel că publicul cititor a devenit 
părtaș la problemele bănăţenilor. De asemenea, 
acest ansamblu de acţiuni a fost rezultatul unui 
efort colectiv, fără a fi  tutelat de vreo fi gură pre-
eminentă. Activitatea celor refugiaţi/autoexilaţi a 
fost complementară celor rămași în Banat. 

Indiferent de formă, în privinţa conţinutului 
pot fi  identifi cate două elemente: o etică a refuzu-
lui ocupaţiei sârbești și o argumentare în favoarea 
intervenţiei trupelor franceze.

Se cuvine a fi  evocate o serie din aceste luări de 
poziţie. Astfel în preziua Marii Adunări, bănăţenii 
au fost convocaţi de Aurel Cosma la o reuniune 
în restaurantul hotelului Hungaria din Alba-Iulia. 
Aici, numeroasele plângeri ale bănăţenilor au luat 
forma unei rezoluţii, un vehement protest împo-
triva regimului sârbesc38. O cronică a celor discu-
36 Vezi nota 32. 
37 Ibidem.
38 Serviciul judeţean Timiș al Arhivelor Naţionale, fond 
Aurel Cosma, dosar 158, 15; Ioan Munteanu, Vasile Mircea 

tate acolo va apărea în ziarul Românul, numărul 
20 din 20 noiembrie/3 decembrie: „Anume, bănă-
ţenii – acești inimoși fi i ai neamului românesc – au 
fost împiedecaţi în manifestarea demnă a senti-
mentului lor românesc. […]. Și deoarece în astfel 
de condiţii nu se pot manifesta, cum ar dori, cer de 
urgenţă intervenţie pentru înlocuirea trupelor sâr-
bești de ocupaţie cu trupe franceze ori engleze”39.

În decembrie, Caius Brediceanu, prezent la 
București din însărcinarea Consiliului Dirigent al 
Transilvaniei, Banatului și părţilor românești din 
Ungaria, pentru a înmâna regelui actul Unirii, îl 
roagă pe generalul Berthelot să medieze înlocuirea 
trupelor sârbești cu cele franceze40. „Am fost însăr-
cinat imediat să întâmpin pe generalul Berthelot, 
care trecea chiar atunci Dunărea la Giurgiu și să 
îl invit ca să ocupe cu trupe franceze Ardealul și 
Banatul și să intervin ca să schimbe linia de demar-
caţiune trasă,… pe valea Mureșului.”41 Colonelul 
Radu R. Rosetti propune, în urma memoriului ace-
luiași Caius Brediceanu, două perspective: ca șvabii 
să opteze pentru un Banat românesc, iar modifi ca-
rea frontierei pe Mureș să fi e solicitată de Consiliul 
dirigent ca autoritate investită42. Bănăţenii refugi-
aţi la Sibiu, în frunte cu liderul lor, Ion Sârbu, au 
adresat un mesaj similar guvernului francez43.

Aceleași cauze, de ocupare a Banatului de către 
aliaţii francezi, se raliază și șvabii, afl aţi în jurul socie-
tăţii „Kultur der Schwaben”, întemeiată de poetul 
Victor Orendi Hommenau44. În memoriul înmânat 
generalului Berthelot, la Arad, surprindem hotărâ-
rea lor: „De aceea naţiunea șvabă are via dorinţă ca 
stăpânirea asupra Banatului să fi e luată de naţiunea 
română, tot așa de simpatizată ca aceea franceză, în 
care avem încredere întru tot ce privește drepturile 
noastre. Până ce va fi  cu putinţă aceasta, dorim ca 
trupele de cavalerie franceze să ocupe Banatul”45. 

Situaţia nu s-a îmbunătăţit deloc după vizita 
generalului Berthelot, așa cum era de așteptat. 
Istoricul Nicoale Iorga notează în jurnalul său, pe 
baza veștilor primite de la bănăţeni, printre care 
Cassian Munteanu, că: „S-a promis evacuarea 

Zaberca, Mariana Sârbu, Banatul și Marea Unire 1918, 
Timișoara, 1992, 396–397. 
39 Ioan Munteanu et alii, Făurirea statului naţional unitar 
român. Contribuţii documentare bănăţene (1918–1919), 
București (1983), 179. 
40 Aurel Gale, op. cit.,. 281.
41 Caius Brediceanu, Amintiri din viaţa mea, Lugoj (1936), 16. 
42 General Radu R. Rosetti, Mărturisiri, București (1997), 
297. 
43 Gheorghe Luchescu, Lugojul, vatră a unităţii naţionale, 
București (1994), 162. 
44 Serviciul judeţean Timiș al Arhivelor Naţionale, fond Aurel 
Cosma, dosar 4, f. 12. 
45 Ibidem, dosar 156, f. 4. 
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dar fără rezultat. Dimpotrivă după plecarea lui 
Berthelot, trupele sârbești se întăresc până la Lugoj, 
la Caransebeș, ameninţând pe episcopii Miron 
Cristea și Frenţiu, până la Orșova”46.

Veștile din Banat ajungeau în contratimp și 
mai ales riscau sa fi e distorsionate de cenzură. 
Prezentarea situaţiei concrete, a adevărului, era nu 
numai o datorie morală ci și o urgenţă. Urmând 
aceste principii, din 24 ianuarie a apărut „ziarul 
de luptă al pribegilor bănăţeni”, intitulat mai mult 
decât sugestiv „Banatul”47. În această primă etapă, 
colegiul redacţional a fost condus de scriitorul 
Cassian Munteanu. În „Rostul nostru”, articolul 
inaugural al acestei comunităţi care și-a regăsit 
vocea, este justifi cată misiunea asumată: 

„Nenorocirea a făcut ca până astăzi să fi m tot 
pribegi, deoarece la Timișoara este instalat coman-
damentul armatei sârbe de ocupaţie, care înăbușă 
orice manifestaţie românească. 

De aceea ne-am hotărât cu modestele noastre 
mijloace, în mod provizoriu să apărem săptămâ-
nal la București ca să arătăm situaţia disperată în 
care se găsește de aproape 3 luni Banatul nostru, cu 
populaţia terorizată și deportată, cu averile stoarse, 
ameninţat chiar în fi inţa sa. Poate că astfel, dacă 
nu guvernul care este bine informat, atunci opinia 
publică va cere cu insistenţă plecarea armatei sârbe 
din Banat…”48. În același prim număr este pre-
zentată într-o formă succintă, cu titlu de exemplu, 
activitatea „Reuniunii bănăţenilor”, condusă de 
E. M. Brancovici. Întemeiată în luna decembrie, 
la București, a avut menirea de a promova Banatul 
în cercuri cât mai largi. De asemenea, a redactat un 
protest împotriva regimului de ocupaţie sârbească, 
pe care l-a prezentat guvernului român și legaţiilor 
străine aliate49. Acesta nu este decât o altă mostră 
a eforturilor depuse pentru remedierea situaţiei 
românilor bănăţeni. Fără a lua în calcul legitimita-
tea ocupării teritoriului de către sârbi și dorindu-se 
a fi  evitate resentimentele între cele două naţiuni 
implicate, este deplâns doar tratamentul neuman 
aplicat conaţionalilor români: „Nu voim să discu-
tăm aici dacă dreptul pretins de sârbi de a ocupa 
Banatul este întemeiat sau nu și nu avem pretenţia 
de a vroi noi să impunem sau măcar să infl uenţăm 
hotărârea defi nitivă ce va trebui luată în curând în 
privinţa destinelor viitoare ale acestei provincii”50. 

Așa cum am văzut deja, trupele franceze, deși 
existente în Banat, erau rezervate din punct de 

46 Nicolae Iorga, Memorii, vol. II, 1939, f. 139–140.
47 Serviciul judeţean Timiș al Arhivelor Naţionale, fond Aurel 
Cosma, dosar 62, f. 18.
48 Ibidem, dosar 156, f. 2.
49 Ibidem, 3.
50 Ibidem, 5–6.

vedere al atitudinii, al intervenţiei. Însă la nivelul 
decizional, cel al comandamentelor, al ministerului 
de război și al reprezentanţiilor diplomatici fran-
cezi, se poartă un amplu și real dialog pe marginea 
situaţiei din Banat. Dorinţa generalului Berthelot 
de a veni în sprijinul bănăţenilor s-a manifestat 
încă din luna noiembrie 1918. Cu ocazia întâlnirii 
de la Giurgiu, de pe 26 noiembrie, cu generalul 
Prezan, șeful Statului Major Român, Berthelot a 
propus ca Banatul să fi e ocupat numai de trupe 
franceze. „Pentru evitarea unei tensiuni a relaţii-
lor dintre noi și sârbi aprecia Prezan consider că 
soluţia e acceptabilă”51. Așa cum am văzut, chiar 
dacă trupele franceze au intrat în Banat, cele sâr-
bești și-au menţinut poziţiile.

Generalul Franchet d’Esperey, afl at în vizită la 
București între 10 și 13 decembrie, lasă Banatul în 
aria de competenţă a generalului Henrys52. După 
aproximativ o săptămână, în drumul său spre 
Budapesta, generalul Armatei franceze din Orient 
se oprește la Timișoara. Din discuţiile purtate la 
nivelul comandamentelor militare, franceze și sâr-
bești, dar și cu responsabilii administrativi se des-
prinde interesul autorităţii tutelare pentru situaţia 
zonei, mai ales în privinţa aprovizionării53.

Din telegrama trimisă pe 21 decembrie, de car-
tierul generalului Berthelot către ministrul Franţei 
la București, contele de Saint-Aulaire, afl ăm că 
generalului d’Esperey i-a fost adus la cunoștiinţă, cu 
titlu secret, conţinutul convenţiei pe care România 
a încheiat-o în 191654. Faptul că nu a cunoscut 
întru totul realităţiile românești și că Banatul fusese 
promis României odată cu terminarea războiului, au 
fost justifi cate ulterior de biograful său Paul Azan55. 

Întrucât purta responsabilitatea încheie-
rii armistiţiului de la Belgrad, și deci a situaţiei 
ce a decurs din hotărârile luate acolo, generalul 
d’Esprey se oferă să „repare greșeala involuntară pe 
care o făcuse în dauna noastră”56. Discuţia a avut 
loc în cabinetul lui Ionel I. C. Brătianu și în pre-
zenţa lui I. G. Duca57. 

Astfel în baza a ceea ce promisese, generalul 
Franchet d’Esperey a luat pe 28 decembrie 1918 
51 Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, 
op. cit., 131.
52 Vasile Vesa, Les rapports entre les généraux Henri Mathias 
Berthelot et Loius Franchet d’Esperey durant l’hiver 1918–
1919. George Cipăianu, Vasile Vesa (éditeurs), La présence 
française en Roumanie pendant la Grande Guerre (1914–
1918), Cluj-Napoca (1997), 167.
53 Drapelul, XVIII, nr.  135, din 20 decembrie/2 ianuarie 
1918, 3.
54 Gheorghe Iancu, George Cipăianu, La consolidation…, 
doc. XVI, 135.
55 Ibidem, 23.
56 Ion Gheorghe Duca, op. cit., 213–214.
57 Ibidem.
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decizia ca în estul Banatului, trupele sârbe să fi e 
înlocuite de cele franceze, pentru crearea unei zone 
neutre58. Însă va mai dura aproximativ o lună până 
să înceapă punerea în aplicare a acestei hotărâri. 
Această atitudine fermă în privinţa Banatului s-a 
conturat și în urma Adunării Armatei Franceze 
din Orient, ce a avut loc la Belgrad pe 27 decem-
brie 1918. Discutându-se situaţia din Ungaria, în 
raportul cu numărul 5 284 nu a fost omisă zona de 
încleștare a intereselor româno-sârbe, interese ce au 
provocat deja incidente de frontieră. A fost propusă 
drept soluţie temporară ocuparea Banatului de 
trupele franceze, spre satisfacţia românilor, dar 
stârnind îngrijorarea sârbilor59.

Revenit la București, Berthelot a afl at de înră-
utăţirea situaţiei din Banat, că abuzurile sârbilor 
nu au contenit60. Încă din primele zile ale noului 
an, i-a fost înmânat raportul locotenet-colonelu-
lui Landrot, în urma vizitei acestuia în teritoriile 
fostei Monarhii austro-ungare. Observaţiile lui 
referitoare la necesitatea anulării armistiţiului sunt 
pertinente, mai ales că sârbii au izolat Banatul din 
punct de vedere economic faţă de Transilvania61. 
Pe 5 ianuarie, Berthelot redactează raportul călă-
toriei efectuate în Banat și Transilvania62. De ase-
menea este înștiinţat de George G. Mârzescu, în 
calitate de ministru al internelor, că bănăţenii erau 
în continuare victime ale șicanelor sârbești63. 

Afl ându-se în posesia unor date veridice 
privind tensionata situaţie a regiunii, comandantul 
Armatei Dunării a trimis superiorului său, genera-
lul Franchet d’Esperey o telegramă: „Este necesar 
pentru a evita orice dezordine ca a 11 Divizie de 
Infanterie Colonială să ocupe cât mai repede posibil 
regiunea care i-a fost atribuită prin telegrama din 
4 ianuarie. Această ocupare trebuie să se realizeze 
înaintea replierii sârbilor, care se vor retrage puţin 
câte puţin după sosirea trupelor franceze.”64 Din 
textul acesteia putem desprinde rolul pe care și l-a 
asumat armata franceză, acela de a asista la evacu-
area trupelor sârbești și de a prelua teritoriile dis-
tribuite. Totuși, operaţiunea nu a fost foarte clar 
trasată, aceasta s-a conturat în urma schimbului de 

58 Gheorghe Iancu, George Cipăianu, Prezenţa militară…, 
389.
59 Tatiana Duţu, op. cit., 195. 
60 General Henri Berthelot, op. cit., 338. 
61 Gheorghe Iancu, Offi  ciers supérieurs français en mission 
dans la Transylvanie des années 1918–1919. George 
Cipăianu, Vasile Vesa (éditeurs) La présence française en 
Roumanie pendant la Grande Guerre (1914–1918), Cluj-
Napoca (1997), 160. 
62 Vasile Vesa, op. cit., 169.
63 General Henri Berthelot, op. cit., 339.
64 Arhivele Naţionale București (A.N.B.), Microfi lme, Franţa, 
rola 99, 158.

sugestii și dispoziţii, de telegrame, rămânând pe 
mai departe deschisă și sub amprenta unui efort de 
inventare sau mai bine zis de adaptare cu un spaţiu 
și un timp tulbure.

Câteva zile mai târziu, într-o scrisoare către fi ul 
său Georges, Berthelot critică „politica fără noimă a 
Parisului”65, lucru pe care îl reia, dar într-o manieră 
mai atenuată, datorită uzanţelor, și în telegrama 
adresată Președintelui Consiliului de Miniștrii și 
ministrul al războiului, Georges Clemenceau. „Am 
impresia că în aceste momente Aliaţii nu vorbesc 
sincer României. […] în Banat făcându-se tabula 
rasa din Tratatul din 1916, între România, Franţa 
și Anglia, sârbii au fost lăsaţi să ocupe Banatul, să 
brutalizeze, să jefuiască, să-i închidă pe locuitorii 
de naţionalitate românească și să-i împiedice să-și 
manifeste dorinţa de a se uni cu România”66.

Răspunsul de la Paris nu a întârziat, dându-se 
asigurări că soarta românilor de acolo nu este igno-
rată, că se ţine cont de cererea de retragere a trupe-
lor sârbești, care să fi e înlocuite „în partea centrală 
a teritoriului, cu trupele generalului Henrys”. Însă 
decizia fi nală, fi ind vorba de un teritoriu în litigiu, 
a fost lăsată Conferinţei de Pace67.

O experienţă inedită 
Pentru anul 1918, atitudinea trupelor de ocu-

paţie a fost caracterizată drept una stranie pentru 
niște Aliaţi. Rolul jucat în sfera publică și privată 
nu a fost unul anodin, urmele lăsate fi ind vizibile 
peste tot. Însă începând cu ianuarie 1919, ocupaţia 
militară sârbească a avut o pondere tot mai grea, 
înregistrându-se o degradare a comportamentului. 

Conform defi niţiei, armatele străine exercită 
explicit sau implicit, rolul de forţe de ocupaţie, fi e 
prin administrarea directă a teritoriului, fi e prin 
sprijinul efectiv și controlul asupra unei adminis-
traţii naţionale acceptate68. Pentru Banat s-a aplicat 
încă din luna noiembrie o formă de administrare 
hibridă: cea militară sârbească cu cea civilă ungu-
rească, elementul românesc fi ind îndepărtat. 

Printre cele mai restrictive măsuri este cea a 
interzicerii manifestărilor naţionale publice și parti-
culare. Erau permise doar reuniunile culturale, cele 
corale, cele ale fanfarelor. În ceea ce privește învăţă-
mântul au fost luate multe măsuri scandaloase, faţă 
de care episcopul Miron Cristea a protestat prin 

65 General Henri Berthelot, op. cit., 339.
66 Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, 
op. cit., 123.
67 ***, Desăvârșirea unităţii naţional-statale…, doc. 500, 
158–160.
68 Colonel (r.) Alexandru Oșca, O experienţă inedită. 
Administrarea teritoriilor ocupate. Document, 1–4 (31–34), 
2006, 45.
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nota ofi cială trimisă ziarului „Foaia Diecezană” din 
Caransebeș. Astfel a fost semnalat faptul că unele 
școli au fost închise în urma încarcerării învăţăto-
rilor, că autorităţiile maghiare și inspectorii școlari 
impuneau chiar și cadrelor didactice din școlile 
confesionale românești depunerea jurământului de 
fi delitate faţă de Narodno Uprave din Novi Sad69. 

Cum promisa normalizare a situaţiei nu s-a 
realizat, intervenţia reală a trupelor franceze nu 
mai putea fi  amânată. Cu temeiurile unei oare-
care superiorităţi, cu hotărârea de a-i supraveghea 
îndeaproape pe bănăţeni și de a menţine Banatul 
ocupat, într-o epoca a tratativelor de pace, sârbii au 
acceptat cu greu decizia de evacuare. A fost nevoie 
ca generalul Franchet d’Esperey să dea numeroase 
dispoziţii, mai ales către Voievodul Mišić, pentru a 
fi  aplicată hotărârea luată încă din 28 decembrie70. 

Consimţământul sârbilor în privinţa schimbări-
lor de trupe va fi  dat la sfârșitul lunii ianuarie și va sta 
sub semnul unei replieri din partea estică a Banatului. 
Aici, pe teritoriul comitatului Caraș-Severin, înce-
pând din 25 ianuarie, se va instala a 11-a Divizie 
Colonială de Infanterie, afl ată sub comanda gene-
ralului Léon Gaston Jean-Baptiste Farret. Puncte de 
interes, pe linia urmată de trupele franceze, au fost 
Orșova, Caransebeș, Lugoj, Lipova71. 

Pe 27 ianuarie, la Lugoj și-au făcut intrarea 
primele detașamente franceze afl ate sub condu-
cerea colonelului Henry Lemoigne. Astfel, un 
moment ca acesta, atât de așteptat, avea să reţină, 
timp de mai bine de o săptămână, atenţia între-
gii urbe. În numărul din 28 ianuarie al ziarului 
„Drapelul” găsim dovada întâmpinării entuziaste: 
„Sozey les bienvenus chez nous, héros de la France  
généreuse…”72. Colonelul Lemoigne, găzduit în 
casa Sidoniei Dr. Maior, a fost delectat pe 2 februa-
rie cu o serenadă interpretată de corul „Lira” și de 
„Reuniunea Română de cântări și muzică”. Printre 
auditori s-a numărat și Valeriu Traian Frenţiu, epi-
scopul unit73. Peste câteva zile, militarii francezi 
aveau să se bucure, la rândul lor, de virtuozitatea 
corurilor lugojene, cărora li se adaugaseră și cele 
din Herendești si Hodoș74. Judecând după atmo-
sfera creată, apare drept întemeiată afi rmaţia publi-
cistului Ion Clopoţel potrivit căreia: „Orașul în care 
francezii s-au simţit mai bine a fost fără îndoială 
Lugojul. […]. Lugojul întrunea condiţiile, pentru 
69 Vasile Mircea Zaberca, op. cit., 134.
70 Gheorghe Iancu, George Cipăianu, Prezenţa militară…, 
389.
71 General Henri Berthelot, op. cit., 344.
72 Gheorghe Iancu, George Cipăianu, Prezenţa militară…, 
389.
73 Constantin Tufan Stan, Societatea corală „Lira” din Lugoj, 
Timișoara (2005), 38.
74 Ibidem. 

ca toţi francezii care treceau pe aici să fi e încântaţi 
și să se despartă cu greu de acest oraș.”75 

Un entuziasm similar ca amplitudine s-a înregis-
trat și în Caransebeș și Vârșeţ. Pentru primul avem 
următoarea consemnare: „Și tot așa de bucuroși au 
primit caransebeșenii și primii soldaţi francezi care 
ne veneau în locul sârbilor, înlocuiţi prin surprin-
dere, fără să aibă timpul să ia ceva, așa cum făcu-
seră în alte părţi”76. Ziarul „Opinca”, numărul 4, II, 
29 ianuarie/9 februarie 1919, din Vârșeţ reţinea în 
rândurile sale următoarele: „Săptămâna aceasta ne-a 
adus o foarte mare și plăcută surprindere, căci au 
sosit trupe de ocupaţie franceză sub comanda dom-
nului colonel Blanchin (Blanchère)… Sunt fraţii 
noștrii, poporul cel mai luminat din întreaga lume, 
care au luptat și au adus cele mai mari jertfe pentru 
eliberarea tuturor naţiunilor asuprite. […] Lumea 
noastră e încântată de prezenţa lor și pășirea lor face 
cea mai bună impresie. Dumnezeu să ne trăiască 
oaspeţii și noi le dorim să se simtă bine în mijlo-
cul nostru”77. Aceeași sursă menţionează și efecti-
vele franceze aproximate la o mie de oameni, restul 
urmând a sosi o dată cu încetarea capriciilor iernii78. 

Arborarea steagurilor tricolore la Lugoj, 
Caransebeș sau Teregova, cu ocazia primirii sol-
daţilor francezi a fost un act simbolic, a transfi -
gurat onoarea acordată unui astfel de moment79. 
Tricolorul era/este un simbol al independenţei și 
unităţii tuturor românilor, deci unul al celor mai 
importante momente ale românismului, pentru 
care Franţa a fost sursă de inspiraţie, o forţă a exem-
plului, un sprijin și un garant. Momentul a fost o 
manifestare a bucuriei, a satisfacţiei, a entuziasmu-
lui și a încrederii, toate în aură de sărbătoare. 

Astfel odată cu venirea soldaţilor francezi, 
bănăţenii sperau în dobândirea libertăţii de expre-
sie, a posibilităţii de a-și manifesta public senti-
mentele de apartenenţă la România. Francezii au 
mai îngăduit înălţarea steagului naţional cu ocazia 
zilei Unirii Principatelor din 24 ianuarie/6 februa-
rie, după care s-a lansat propunerea de realizare a 
acestui gest doar în timpul sărbătorilor religioase80. 

Instalarea armatei franceze în departamentul 
Caraș-Severin era pentru Consiliul Dirigent o 
garanţie a păstrării ordinii, astfel că încă din 14 
februarie a fost luată în calcul instituirea admi-
nistraţiei românești. A fost agreată ideea numirii 
75 Ion Clopoţel, op. cit., 162. 
76 Gheorghe Neamţu, Activitatea Consiliului Naţional 
Român din Caransebeș, noiembrie 1918 – august 1919. Amintiri 
și documente caransebeșene, 1927, 94, apud Radu Păiușan, 
Mișcarea naţională din Banat și Marea Unire, Timișoara, 146.
77 A.N.B., Franţa, 99, 148.
78 Ibidem.
79 Aurel Gale, op. cit., 281.
80 Ibidem.
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ca prefect a lui Caius Brediceanu, însă datorită 
misiunii acestuia în cadrul Delegaţiei române la 
Conferinţa de Pace, a mai fost vehiculat și numele 
lui Ioan Băltescu, primar al Lugojului81. Altele vor 
fi  însă circumstanţele care vor permite asumarea 
îndatoririlor publice. 

În acele zile de februarie, Timișoara a cunos-
cut o desfășurare evenimenţială diferită de cea a 
orașelor din estul Banatului, atmosfera fi ind deo-
sebit de tensionată. Dacă Lugojul și Caransebeșul 
au înregistrat o dislocare a autorităţii militare sâr-
bești, urbea de pe Bega s-a confruntat cu o inten-
sifi care atât a infl uenţei sârbești, cât și a autorităţii 
militare. Astfel, pe 19 februarie și-a făcut intrarea 
generalul sârb de divizie Gruici, acompaniat de 
Statul Major al Diviziei de Morava. Acesta a avut 
nevoie de doar 2 zile pentru a instala administraţia 
civilă sârbească în comitatul Timiș, în baza man-
datului guvernului din Belgrad82. Prin dizolvarea 
Consiliului Popular Republican maghiar, condus 
de Otto Roth, s-a pus capăt funcţionării adminis-
traţiei duale sârbo-maghiare. Guvernul belgrădean 
i-a numit pe Martin Filipon, sârb originar din 
Alibunar, ca prefect al comitatului, și pe Reinhold 
Hecgn, ca prefect al orașului Timișoara. Acesta din 
urmă era de naţionalitate germană, urmărindu-se 
astfel câștigarea de partea cauzei sârbești a minori-
tăţii șvăbești83. 

Având în mâini toate pârghiile, cele militare, 
civile, sârbii au dat dovadă de intoleranţă, una 
sub formă malignă. Atmosfera de insecuritate din 
Timișoara a fost semnalată într-o telegramă trans-
misă autorităţiilor americane pe 26 februarie, de 
către proprii reprezentanţi diplomatici din spaţiul 
românesc. Din surse primare sau secundare fran-
ceze, telegrama menţionează jafurile la care s-au 
dedat chiar cei însărcinaţi cu menţinerea ordinii84. 
Același document consemnează asasinarea de către 
sârbi a unui militar francez din trupele lui Farret85. 
În aceste condiţii a devenit imperativă intrarea tru-
pelor franceze în oraș. Imediat a sosit a 17-a Divizie 
colonială franceză sub comanda generalului Ernest 
Pruneau86. Generalul Farret, afl at la momentul 
respectiv la Lugoj, a considerat ca fi ind necesară 

81 George Cipăianu, Gheorghe Iancu, Nouvelles contribu-
tions concernant l’institution de l’administration roumaine 
dans le Banat. Anuarul Institutului de Istorie Cluj, XXXV 
(1996), 458.
82 Radu Păiușan, op. cit., 147.
83 Serviciul judeţean Timiș al Arhivelor Naţionale, fond Aurel 
Cosma, dosar 156, f. 18.
84 Viorel Screciu, Documente privind situaţia Banatului 
în prima jumătate a anului 1919. Banatica, XIII, tome II 
(1995), 377.
85 Ibidem.
86 Nicolae Ilieșiu, op. cit., 118.

chiar preluarea de către francezi a administraţiei, 
insistând în acest sens pe lângă Belgrad87. 

O altă situaţie delicată a fost creată de tenta-
tivele disperate ale maghiarilor de reinstaurare 
a administraţiei. Un astfel de punct nevralgic 
a fost Făgetul. Starea de fapt este prezentată de 
George Gârdea, avocat în localitate, într-o scri-
soare din 12 februarie. Destinatarul acesteia era 
Valeriu Braniște, marcantă personalitate lugo-
jeană, pe atunci șeful Resortului Culte din cadrul 
Consiliului Dirigent. „Suntem intr-un hal nemai-
pomenit. În România Mare fără români, sub ocu-
paţie franceză fără francezi. Ordine nu primim de 
nici unde”88. Avocatul Gârdea a solicitat trimiterea 
unui pluton francez pentru a fi  ocrotiţi cetăţenii și 
bunurile lor89. 

Orizontul vestic al Banatului continua să facă 
parte cu desăvârșire din sfera sârbească. În absenţa 
unei forţe franceze considerabile, sârbii deţineau 
controlul asupra Vârșeţului, Becicherecului Mare 
și a orașului Pančevo90. Pe 28 februarie 1919, pri-
marul din Vârșeţ a redactat un memoriu adresat 
Conferinţei Păcii. Distingem două tipuri de solici-
tări: una ce ţine de domeniul socialului: 

– ajutorarea femeilor ai căror soţi sunt prizonieri; 
– plătirea ajutoarelor invalizilor de război. 
Cealălalt tip aparţine registrului siguranţei: 
– încetarea violenţelor; 
– asupra orașului să vegheze o comisie 

internaţională. 
Intervalul 27 ianuarie – 27 februarie a coincis 

cu instalarea reală a trupelor franceze în Banat, 
cu precădere în partea estică. A fost atât pentru 
aceștia, cât și pentru bănăţeni, o perioadă de adap-
tare. Cel puţin la început misiunea francezilor a 
derivat dintr-un exerciţiu al improvizaţiei: a fost 
solicitată intervenţia lor în principal pentru că erau 
în zonă, s-a mizat mult pe relaţia afectivă a gene-
ralului Berthelot cu România, deși Banatul va fi  
scos din jurisdicţia sa, nu au avut un teritoriu clar 
delimitat. Unităţile franceze hoinăreau în aștep-
tarea demobilizării, implicarea lor fi ind sporadică 
și sprijinindu-se doar pe un concept al înlăturării 
confl ictelor locale.

Cercurilor de decizie și de intervenţie din 
interiorul și din afara Banatului au fost sub infl u-
enţa a ceea ce Pierre Renouvin și Jean-Baptiste 
Duroselle au defi nit ca fi ind, pe de o parte, interese 

87 Viorel Screciu, op. cit., 377.
88 Dumitru Tomoni, Monografi a orașului Făget, Timișoara 
(1994), 35.
89 Idem, Nord-Estul Banatului și Marea Unire. Contribuţii 
documentare, Timișoara (2004), 23–24.
90 Viorel Screciu, op. cit., 378.
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economice și fi nanciare (mai ales maghiare), iar pe 
de alta sentimente naţionale ale opiniilor publice 
(românești și sârbești)91.

Misiunea iniţială și-a găsit și rezervat astfel, pe 
parcurs, competenţe în evacuarea și asistenţa popu-
laţiei civile și militare refugiate, evoluţia din terito-
riu asigurându-i multiplicarea centrelor de acţiune 
și de decizie. Totuși aceasta se va confrunta cu înce-
tiniri ale ritmului sau frământări datorate de inter-
ferarea instanţelor naţionale sau internaţionale92.

Conduita acestei misiuni sau intervenţii, supusă 
unei sumedenii de constrângeri sau inerţii, evolu-
ţia sa de la o simplă prezenţă (trupe staţionare), 
la o implicare în medierea a două entităţi revendi-
cative, la o luare concretă de poziţie în asigurarea 
unui climat de siguranţă și de pace, demonstrează 
complexitatea procesului decizional în contextul 
regiunii și a controversatelor luni postbelice.

LE BANAT EN ATTENDANT LA PAIX, LES 
PRÉMICES D’UNE MISSION FRANÇAISE

(Résumé)

S’interroger sur le caractère de la présence mili-
taire française en Banat, à la fi n de la Grande Guerre, 
porte sur l’eff ort d’identifi cation et de compréhension 
des évolutions et des dynamiques d’une intervention 
inédite dans l’histoire militaire. 

La mission française a été infl uencée par la situa-
tion particulière de Banat, congruente du confl it: 
l’invasion militaire du territoire de la part d’un «  soi-
disant  » allié serbe, le maintien de l’administration 
civile hongroise et les revendications nationales rou-
maines suite à la Grande Assemblée Nationale d’Alba-
Iulia. En ce qui concerne la durée, on distingue deux 
périodes diff érentes, antonymiques comme représenta-
tion : novembre – décembre 1918, représentant la fi n 
de la guerre, et janvier – février 1919, équivalant avec 
le début de la paix. Le premier intervalle correspond 
à une simple présence des troupes stationnaires fran-
çaises en attendant l’ordre de démobilisation. En ce qui 
concerne la distribution des rôles français, on retient la 
prestation de trois acteurs  : le général Louis Franchet 
d’Espérey, le commandant des Armées Alliées d’Orient 
de son quartier général de Salonique, le général Paul 
Prosper Henrys, commandant de l’Armée française 
d’Orient de son quartier de Belgrade et le général Henri 

91 Pierre Renouvin, Jean-Baptiste Duroselle, Introduction à 
l'histoire des relations internationales, Paris (1991), 27.
92 Olivier Forcade, Les nouvelles missions sont-elles aussi 
nouvelles qu’on le dit?. Métamorphose des missions? Le soldat 
et les armées dans les nouveaux contextes d’interventions, 
Actes du colloque de 14, 15 et 16 juin 1994 sous la direction 
de Th omas Hubert Jean-Pierre, avril 2000, 25–26.

Mathias Berthelot de son centre de commandement de 
Bucarest. Les notes diplomatiques et les journaux ont à 
plusieurs reprises mis en exergue des contradictions, des 
inconséquences et des frictions décisionnels au sujet de 
l’installation et du rôle des troupes françaises. 

Suite aux diff érentes demandes roumaines 
(audiences, revendications, pétitions, mémoires), et à 
cause de l’attitude des serbes, la présence française a 
été peu à peu investie avec des compétences de police 
internationale, de maintien de la paix et de mission 
d’interposition entre deux populations enfl ammées. 
Il s’agissait en fait d’une solution diplomatique pour 
régler le diff érend roumano-serbe, issu après l’Armistice 
de Belgrade de 13 novembre 1918. Le but déclaré de 
la mission française a été celui d’assurer un bon climat 
pour l’acheminement de la Conférence de Paix de Paris. 

Les troupes françaises se sont installées à partir de 
premiers jours du mois décembre 1918. Elles ont occu-
pées quelques points aléatoires et dispersés de la région. 
L’implication des français pour apaiser les confl its 
locaux ont peu à peu délimité un interstice entre les 
roumains et les serbes. La réussite a été due au corps de 
cavalerie de Jouinot-Gambetta, qui a participé à l’opéra-
tion d’internement du maréchal allemand Mackensen, 
à la 11e Division d’Infanterie Coloniale (11e D.I.C.), 
composée de spahis, sous la commande du général Léon 
Gaston Jean-Baptiste Farret. Le gros de cette division a 
été arrivé à la fi n du janvier 1919 et s’est installé dans 
les villes comme: Orşova, Caransebeş, Lugoj, Lipova. 
En février 1919, l’atmosphère terrible d’insécurité de 
Timişoara a eu comme eff et l’installation de la 17e 
Division d’Infanterie Coloniale (17e D.I.C.), sous les 
ordres du général Ernest Pruneau.

Les chœurs et les fanfares du Banat ont fait du sta-
tionnement français une expérience mémorable. Pour 
les habitants roumains, l’arrivée des soldats français a 
représenté l’espérance d’acquérir de la liberté d’expres-
sion, de la possibilité de pouvoir manifester publique-
ment les sentiments d’appartenance à la Roumanie. 
Pour le Conseil Dirigent l’armée française a été un 
gage pour le maintien de l’ordre et un soutien pour les 
démarches du transfert d’autorité administrative.

Ce qui au début semblais être le résultat d’un exer-
cice d’improvisions, se prouve fi nalement, en tenant 
compte des conditions diffi  ciles d’exécution, comme 
une mission préventive et d’assistance à la population 
civile. La conduite de cette mission ou de cette inter-
vention, soumise à une multitude de contraintes ou 
inerties, son parcours d’une simple présence et arrière-
garde serbe (troupes stationnaires) à une implication 
pour assurer la sécurité et la paix, prouve la complexité 
de l’après-guerre au Banat.




