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Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Dãian, Iuliu-Marius 
Morariu, Romanians Defending Vienna. The Romanian Central 

Military Senate of the Officers and Soldiers, Saarbrücken, 
Éditions Universitaires Européennes, 2017, 94 p.

Apãrutã în decursul acestui an, lucra-
rea Romanians Defending Vienna. The 

Romanian Central Military Senate of the Officers 
and Soldiers încearcã (şi din punctul nostru de 
vedere şi reuşeşte) sã aducã noi informații despre 
Senatul Militar Român Central al Ofițerilor şi 
Soldaților din Viena, care a activat pentru o scurtã 
perioadã de timp dar care şi-a îndeplinit misiunea 
(deloc uşoarã) pe care şi-a ales-o. În aparențã, o 
structurã fragilã, cu un scop dificil de atins şi care 
poate pãrea a fi peste puterile sale, el a reuşit, aşa 
cum au demonstrat şi autorii, sã-i atragã pe soldații 
români, lucru deloc uşor de realizat dacã ne gân-
dim la perioada în care Senatul Militar a activat.

Apãrut în 31 octombrie 1918 şi dizolvat în 27 
noiembrie 1918, acest Senat Militar şi-a propus un 
lucru care poate pãrea a fi unul extrem de simplu: 
adunarea, organizarea şi repatrierea în siguranțã 
a soldaților români din Transilvania, Bucovina şi 
Banat, lucru care în realitate este dificil de reali-
zat, dacã avem în vedere cã în capitala de astãzi a 
Austriei existau peste 70.000 de soldați de origine 
românã din diverse zone.

Rod al unei munci intense, cartea are mai multe 
atuuri care necesitã a fi evidențiate. În primul rând, 
ea este bine documentatã, având prezentate nume-
roase documente descoperite în diverse arhive. În 
egalã mãsurã, autorii oferã multe explicații referi-
toare la unii termeni sau la unele personaje care 
apar în studiu sau în anexele textului, lucru care 
caracterizeazã în general lucrãrile scrise de cei trei 
cercetãtori.

Limbajul este unul simplu, fãrã fraze prea lungi 
şi prea complicate. Unul dintre marile puncte tari 
ale lucrãrii semnate de Mihai-Octavian Groza, 
Diana-Maria Dãian şi Iuliu-Marius Morariu este 
acela al redactãrii textului în limba englezã, dar şi 
aici într-un stil simplu, fãrã cuvinte prea compli-
cate sau termeni de specialitate, astfel cã lucrarea 
este uşor de citit. Un avantaj este faptul cã lucra-
rea nu este masivã, ceea ce contribuie pozitiv la o 
mai bunã accesibilitate a volumului. Cartea a vãzut 

lumina tiparului la Éditions Universitaires Euro-
péennes din Germania, fapt care, din punctul nos-
tru de vedere, trebuie şi el evidențiat, puțini având 
posibilitatea, dar şi disponibilitatea de a publica în 
afara graniței.

Lucrarea devine cu atât mai importantã cu cât 
vine în contextul în care peste doar un an vom 
aniversa un secol de la cel mai mare moment din 
istoria României: Marea Unire. Cartea îşi aduce şi 
aici o mare contribuție, deoarece subiectul abor-
dat în aceastã lucrare este foarte bine prezentat, iar 
aceastã instituție a avut şi ea o contribuție la ceea 
ce a însemnat realizarea unitãții naționale mult do-
rite, dupã cum s-a arãtat în paginile cãrții.

Autorii şi-au propus şi chiar au reuşit sã 
vorbeascã şi despre aspecte legate de constitu-
irea acestei instituții, despre activitatea depusã 
în timpul existenței sale, dar şi despre rolul avut 
de unii oameni importanți, cum a fost generalul 
Ioan Boeriu. Compusã din douã pãrți principale, 
cartea este formatã dintr-o primã secțiune în care 
se discutã topicul anunțat şi dintr-o a doua, care 
conține o serie de 12 documente. Acestea din 
urmã sunt documente esențiale, care ne ajutã sã 
vedem şi mai de aproape rolul şi activitatea sena-
tului ofițerilor şi soldaţilor. Primul şi ultimul sunt 
protocoalele de formare, respectiv de dizolvare a 
senatului, în timp ce restul textelor cuprind pro-
tocoalele de la cele 10 întâlniri care au avut loc cu 
diverse ocazii.

Nu trebuie uitatã nici bibliografia, una extrem 
de vastã, dupã cum veți putea observa dacã lecturați 
aceastã carte sau pur şi simplu dacã aruncați o pri-
vire la secțiunea aferentã de la sfârşitul volumului. 
Astfel, se va putea lesne vedea cã s-au consultat 
diverse documente din fonduri de la unele instituții 
precum Biblioteca Facultãții de Teologie din Sibiu, 
Arhivele Naționale-filiala Alba, Muzeul Național 
al Unirii din Alba Iulia, dar şi documente editate 
de Mihai-Octavian Groza în alte lucrãri. La acestea 
se adaugã şi numeroase articole de presã, dar şi o 
mulțime de lucrãri, studii şi articole de specialitate, 
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un alt aspect care caracterizeazã lucrãrile semnate 
de autorii volumului.

Toate acestea aratã cã şi astãzi se poate lucra 
bine, fãrã a publica doar colecții de documente sau 
a reîncãlzi subiecte care au fost epuizate şi deci care 
nu mai pot aduce nimic nou în planul istoriografic.

În concluzie, lucrarea Romanians Defending 
Vienna. The Romanian Central Military Senate of 
the Officers and Soldiers de Mihai-Octavian Groza, 

Diana-Maria Dãian, Iuliu-Marius Morariu este 
una care aduce informații noi despre Senatul 
Militar Român Central al Ofițerilor şi Soldaților 
din Viena, contribuind la o mai bunã cunoaştere 
a acestuia. Bogat documentatã şi prezentând o 
serie de noi documente identificate, publicate 
şi valorificate de-a lungul textului, aceastã carte 
este binevenitã în contextul centenarului Marii 
Unirii.
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