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Notă asupra editiei
 
Octavian Codru Tăslăuanu (1876-1942) și-a publicat 

memoriile din Primul Război Mondial, când a par-
ticipat din partea Imperiului Austro-Ungar la luptele de pe 
Frontul de Est (Galiția), în volumele: Trei luni pe câmpul de răs-
boiu (1915) și Hora obuzelor. Scene și icoane din răsboiu (1916). 

Textul prezentei ediții a fost cules după Trei luni pe câmpul 
de răsboiu. Ziarul unui român, ofițer în Armata Austro-Ungară, 
care a luat parte, cu glotașii români din Ardeal, la luptele din 
Galiția, ediția a II-a, revăzută și întregită, publicată la Editura 
Librăriei Școalelor C. Sfetea, București, 1915.

Au fost efectuate adaptările ortografice și de punctuație 
conform normelor în vigoare, păstrându-se formele de limbă 
specifice autorului și epocii. Cuvintele și sintagmele în limbi 
străine – în special, în germană și maghiară – au fost reluate așa 
cum au fost scrise de autor și traduse în note; acolo unde autorul 
a redat traducerea în corpul textului, ea a fost lăsată ca atare.

Pentru explicarea unor cuvinte ieșite din uz sau a unor 
termeni ce denotă realități socio-istorice mai puțin cunoscute, 
prezenta ediție a fost îmbogățită cu note de subsol explicative.

Editorul

❧❧❧
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Introducere
 
Valurile răsboiului european m-au rupt din mijlocul 

preocupațiilor mele intelectuale și m-au aruncat pe 
câmpul de luptă din Galiția. Mi-a trebuit o mare putere de 
voință să-mi calc pe suflet, să suprim glasul și îndemnurile cre-
dințelor și idealurilor pentru întruparea cărora mi-am jertfit 
toată energia tinereții. Am plecat pe câmpul de luptă și m-am 
răsboit cu rușii pentru monarhia habsburgică. În fruntea unei 
companii de plugari de vârsta mea din Țara Făgărașului, am 
străbătut pământul blestemat de Dumnezeu al Galiției, am stat 
trei luni de zile în mijlocul celor mai mari primejdii, am răbdat 
de foame și am îndurat cele mai cumplite mizerii de care este 
capabilă o ființă omenească. Le-am suportat pe toate de dragul 
soldaților români, a tovară șilor mei, pe care i-am iubit ca un 
frate mai mare și pe care i-am ocrotit cât am putut. Primejdiile 
și greutățile răsboiului au fost însă mai tari decât noi. Ne-au 
nimicit aproape pe toți, desființându-ne regimentul 23 de glo-
tași1, cu sediul în Sibiu.

Celelalte regimente de glotași din Ardeal: 21, cu sediul 
în Cluj, 22, cu sediul în Târgul Murășului, și 24, cu sediul în 
Brașov, au avut cam aceeași soartă.

Înfrânt de boale și înghețat de frig, eu am părăsit câmpul 
de luptă la sfârșitul lui noiembrie 1914, ca cel din urmă ofițer 
de trupă dintre cei plecați cu batalionul al III-lea din Făgăraș. 
Dumnezeu a vrut să scap cu zile și să redactez însemnările ce 
le-am scris zi de zi, pe câmpul de luptă, uneori mort de obo-
seală, alteori în șuerul gloanțelor. Sunt multe pagini triste și 

1 Soldați țărani pedestrași (de la gloată, denumirea unității de infanterie din 
care făceau parte). (n. red.)
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m-am simțit dator să o fac pentru neamul meu și pentru adevăr.
Cei ce vor ceti aceste impresii să nu caute în ele distracții 

și artă, căci n-am avut asemenea intenții când le-am așternut 
pe hârtie. Am voit numai să redau chinurile, mizeriile, înfrân-
gerile, demoralizarea și monotonia zilelor trăite, în cele dintâi 
trei luni ale răsboiului, de oștirea austro-ungară compusă din 
români.

Sper că cei ce se pregătesc de luptă pentru întruparea idea-
lului nostru național vor învăța din aceste pagini. Experiențele 
cuprinse în ele sunt plătite cu mult sânge românesc și cu amare 
suferințe, cari trebuesc răsbunate.

Mai 1915

❧❧❧
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Mobilizarea
 

Atentatul din Saraievo — Luptele sufletești de acasă — Plecarea la Fă-
găraș  — Controlul și echiparea soldaților — Înjurăturile ofițerilor un-
guri  — Indignarea țăranilor — Formarea companiilor  — Planul unei 
revoluții — Exercițiile — Credința țăranilor români — Soldații și cama-
razii — Așteptarea României — Babilonia limbilor — Camaraderia între 
ofițeri — Plecarea batalionului de honvezi — Jurământul — Neutrali-
tatea României — Prăbu șirea visurilor noastre — Importanța unei răs-
coale a armatei românești din Ardeal — Trecerea Principelui Carol prin 
Făgăraș — Armata fără suflet — Datoria blestemată 

1-25 august

Bombele ce-au explodat, la 28 iunie 1914, în Saraievo 
au căzut ca un trăsnet, izbit de fanatismul poporului 

sârbesc în inima monarhiei habsburgice. Revolverul tână-
rului Gavro Princip a ucis, deodată cu Principele moștenitor 
Francisc Ferdinand, singura nădejde într-un viitor mai bun al 
popoarelor din împărăția dualistă. Moartea acestui sfinx al vii-
torului de aceea a și stârnit valuri adânci de durere în sufletele 
credincioșilor casei de Habsburg. Ei au bocit o nenorocire, pră-
bușirea unei iluzii ce făgăduia multora o soartă mai dreaptă. 
Lângă catafalcul lui au îngenunchiat toate popoarele monar-
hiei, preoții lor s-au rugat pentru odihna de veci a marelui său 
suflet, presa i-a cântat osanale în toate limbile și deputații din 
toate colțurile împărăției i-au acoperit cu cununi sicriul. Cele 
mai multe lacrimi erau sincere, izvorâte din inimă, căci erau 
egoiste. Nu jeleau nenorocirea monarhiei, ci soarta lor proprie, 
legată de viitoarea lui domnie.
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catastrofă e numai solia altora, ce fatal trebuiau să urmeze. 
Popoarele care îngenunchiau la căpătâiul împrejmuit de făclii al 
viitorului împărat simțeau că se clatină însăși temeliile monar-
hiei și că coroana Habsburgilor, purtată de pacinicul și bătrânul 
împărat, e amenințată de vijelii care-i vor jumuli multe pene 
vulturului cu două capete. Printre boabele de lacrămi ce udau 
groapa unui viitor mare, întrezăreau vijelia unor zile de pier-
zare... Toți așteptau enervați desfășurarea evenimentelor...

Urile dintre popoare au început să-și ascută colții răzbu-
nării, zvonurile cele mai înspăimântătoare zburau pe aripile 
minciunei, ca stolurile de cioare cobitoare în preajma furtunii. 
Toți întrebau, știriceau1 și spionau chiar și pe cei mai pașnici 
oameni din lume. Noi, românii din Ardeal, eram bănuiți, ame-
nințați și urmăriți de jandarmi și de detectivi.

Atmosfera aceasta otrăvitoare ne-a înădușit o lună de zile, 
până am cetit nota Austro-Ungariei adresată Serbiei. Pentru 
gestul îndrăzneț al unui băiat fanatic, se pedepsea o țară 
întreagă. Diplomația austriacă încerca o operație grea: voia 
să-și asigure liniștea graniței de sud și domnia în provinciile 
de curând anexate prin desfiin țarea Serbiei ca stat independent.

După cetirea acestei note, numai naivii credeau în pace. 
Furtuna se deslănțuise. Ceasul răfuelilor sosise. În lumina flăcă-
rilor ce amenințau să învălue pământul, figura Principelui Moș-
tenitor Francisc Ferdinand creștea. Lua proporțiile unui erou 
ce apărase cu vieața lui pacea: părea un Atlas pe umerii căruia 
se odihniseră dușmăniile dintre popoare. A căzut, și în urma 
lui s-au descătușat furiile răsboiului în toate părțile. A devenit 
cu adevărat om mare! Mai mare de cum ar fi putut ajunge cu 
coroana habsburgică pe cap.

Lumea întreagă aștepta cu răsuflarea oprită răspunsul Ser-
biei. L-a dat. A urmat, firește, mai întâi mobilizarea parțială, 
apoi cea generală a armatei austro-ungare. 

Bătrânul împărat făcea apel „către popoarele mele“, de astă 
dată grăindu-le pe toate în limba lor și chemându-le să-i apere 
țările de potopul slavismului. Afișele care vesteau mobilizarea 
erau și ele tipărite în toate limbile. Noi, cetățenii Ungariei, nu 
mai trebuia să știm limba oficială a statului. Ni s-a îngăduit 
chiar și purtarea de cocarde și de steaguri tricolore. Capii noștri 

1 Comunicau, vesteau. (n. red.) 
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obștea românească să-și facă datoria.

În români totuși n-avea nimenea încredere. Prin cabinetele 
statului major din Viena se temeau că valahii nu se vor prezenta 
sub steaguri și că cel mai bun corp de armată, cel din Ardeal, 
se va pierde. În Budapesta țâțâiau de spectrul unei revoluții în 
Ardeal. Contele Tisza1 a și spus șefilor noștri politici că va face 
un lac de sânge întreg Ardealul de vom îndrăzni să ne împo-
trivim. Prin Sibiu și prin satele învecinate furnicau detectivii 
trimiși din Budapesta, cari căutau pretutindeni conspirații și 
agitatori, dar nu reușeau să găsească.

Poporul nostru, la brutalitățile și amenințările guvernului 
unguresc, a răspuns prezentându-se sub steaguri înainte de 
termen și într-un număr mai mare de cum a fost așteptat. În 
primele zile ale lunei august, comandantul corpului al XII-lea 
de armată din Sibiu a raportat Vienei că valahii au rămas loiali 
și credincioși casei de Habsburg. Da, au rămas credincioși și 
elemente de ordine și în epoca persecuțiunilor ungurești, pe 
cari le-au primit de la dinastie ca o răsplată pentru vitejia lor 
de la ’48. Înainte cu câțiva ani, guvernul unguresc ne închisese 
peste 400 de școale poporale, ne scosese deputații din Cameră 
și ne împușcase alegătorii, iar de curând ne înființase Episcopia 
de Hajdudorogh și ne dăruise o adorabilă arondare a cercurilor 
electorale pe baza votului universal. Cu toate acestea, românii 
și-au făcut datoria. Însuși contele Tisza, într-un articol, s-a 
pocăit; a avut curajul să spună că s-a înșelat, deoarece românii 
s-au dovedit buni patrioți. Nenorocitul de el n-a simțit ce clo-
cotea în sufletele celor ce se duceau să îmbrace hainele împără-
tești, n-a priceput că numai porunca împărătesacă și sila i-au 
îndreptat pe toți spre cazărmi.

*
În seara în care am cetit nota monarhiei adresată Serbiei, 

am avut clipe grele. Toată noaptea n-am închis un ochi. Îmi 
dădeam seama că neamul nostru a ajuns la o răspântie. Ce va 
face România? E oare destul de înarmată? Cum se va strecura 
biruitoare și prin vremurile de grea cumpănă ce vor urma? Răs-
punsul la aceste întrebări m-a chinuit toată noaptea. Simțiam 

1 István Tisza de Borosjenő și Szeged (1861-1918) a fost prim-ministrul 
Monarhiei Austro-Ungare în momentul intrării acesteia în Primul Război 
Mondial. (n. red.)
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vor face neașteptat de actuale și că numai de la puterea și înțe-
lepciunea noastră va atârna fapta de multă vreme visată. Mă 
temeam că vom fi surprinși și că vom ajunge la o mare strâm-
torare. Mă frământam în așternut și-mi venia să alerg în toate 
părțile, să spun ce presimțiam și ce prevedeam; să îndemn pe 
toți să se pregătească repede ca să săvârșim în câteva zile ce 
n-am făcut atâția amar de ani. Îmi fulgerau prin minte planurile 
unei organizații strașnice, a unei acțiuni mari și precise, care, la 
un semn dat, să facă o volbură de răzvrătiți din întreg poporul 
nostru. Blestemam pe toți eroii vorbelor, cari au furat vremea și 
în pasivitate, și în activitate. Ce n-am fi putut face noi în atâția 
ani de zile? Ce?

Dimineața m-a alungat o ucigătoare durere de cap în 
pădure. Căutam cele mai ferite col țuri, înconjuram oamenii, 
mai ales pe români: mi se părea că în fiecare văd un vinovat 
și, departe de oraș, într-o poiană, m-am trântit în iarbă și am 
adormit. M-am visat în fruntea unei cete de români, luptând 
pentru întruparea idealului ce-mi încălzise sufletul din tine-
rețe; m-am trezit târziu și, cu ochii roșii, m-am furișat în oraș. 
Vedeam că răzvrătirea mea e o imposibilitate, o nebunie!

În acele câteva zile cât am mai stat în Sibiu, am ascultat 
chiotele de stradă, cântecele patriotice din cafenele și svonu-
rile din oraș. Mă enervau. Din România nu primeam nimic 
demn de crezare. Scrisorile din Țară mi se pierdeau pe drum, 
iar eu nu știam cum să ajung peste Carpați fiindcă detectivii se 
țineau ca umbra după mine. Eram ofițer în rezervă. În urma 
ordinului de mobilizare, trebuia să iau o hotărâre. După multe 
lupte sufletești – numai cu un browning1 în buzunar –, petrecut 
de un detectiv până la gară, am plecat spre Făgăraș, unde eram 
chemat. Sâmbătă după prânz, la 1  august n. Prin urmare, la 
termen, nu ca mulți patrioți, cu întârzieri de zile.

La gară lume multă, răcnete, suspinuri și plânsete. Despăr-
țirea unui țăran de nevastă m-a făcut și pe mine să plâng. E 
de necrezut ce greu se despart doi oameni cari se iubesc, mai 
ales când presimt că despărțirea poate e pentru vecie. Țăranca 
tânără plângea de i se rupea pieptul plin, ce-i sălta ca niște valuri 

1 Revolver automat. (n. red.)
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13biciuite de furtună. Bărbatul voinic se uita la ea și, cu o furie săl-
batecă, se scobora mereu din tren, o lua pe după cap și plângeau 
amândoi ca niște copii. La plecare l-au ținut cu puterea în tren 
tovarășii de suferință. Voia să se dea jos la nevastă, care acum se 
bocea îngenunchiată, cu fața în pământ, ca după un mort.

Trenul porni greu, oftând și el. Chiote, răcnete, cântece din 
frunză, din fluer, din clarinet și din gură umpleau văzduhul, 
iar din gară s-auzia un cor de suspine, care slăbea, pierea din 
ce ne depărtam. Un ultim șuerat al sirenei de la locomotiva 
ce ne ducea „Sub steagu ’mpăratului/ În pierzarea capului“ 
(cum cânta unul dintr-un vagon vecin) și toți se liniștiră ca la 
poruncă. Fiecare se scoborâse în sufletul lui și se lăsa sfâșiat de 
durerea plecării.

Dinspre apus soarele revărsa o purpură de foc peste Sibiul 
nostru, în care lăsam atâtea planuri și atâtea visuri. Mă uitam 
la turnurile bisericilor, ce dispăreau în zarea aprinsă de lumină. 
Îmi păreau niște brațe uriașe ce se rugau pentru nenorociții de 
noi, cari ne duceam să ne înrolăm sub flamuri străine.

Planul unei revoluții îmi încolțise în suflet. Era singura rază 
de lumină ce-mi mai putea însenina sufletul turburat de batjo-
cura sorții. Să mă lupt și poate să mor, ca soldat ungur, cine 
știe pe unde... Mă cutremuram de indignare. Mă vedeam mort, 
cu o cocardă tricoloră ungurească pe piept, și auziam cum îmi 
cântă Szózat-ul în loc de Odihnește, Doamne... Ce batjocură! 
Toată vieața mi se părea o enormă neghiobie. Mă pomeneam 
strângând browningul în buzunar și eram chinuit de cele mai 
urâte gânduri...

Suferința te face mai bun și mai blând. În fiecare sat, la gări, 
auziam tânguirile și suspinurile femeilor. Nu-mi mai scoteam 
capul pe geam, fiindcă nu mai puteam suporta atâta nenorocire. 
Dar durerea mulțimii m-a potolit. Răsboiul e ca o catastrofă a 
naturii: nu alege victimele. Mă simțiam și eu om, ca toți ceilalți, 
peste care a dat năpasta răsboiului. Cum vor îndura ei, de ce să 
nu îndur și eu blestemul sorții? La fiecare stație ne înmulțiam, 
trenul gemea și scârțâia de povară. Tot mai e ceva de încercat cu 
atâția români. Nădejdea asta îmi mângâia sufletul.

Așa ne-am dus până la Făgăraș, ca un convoi de morți, 
petrecuți de lacrămile și de bocetele celor rămași acasă.
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slugi, de robi ai datoriei, mergeam la porunca stăpânului... să 
murim. Dar în sufletele noastre de slugi mijea nădejdea unei 
răzbunări înfricoșate. Și Dumnezeu va plânge de mila stă-
pânilor când va lovi brațul descătușat al robilor... Pe cei slabi 
numai speranța-i mai ține.

*
În Făgăraș am sosit noaptea, cu o întârziere de câteva cea-

suri. Nu știu cum s-a nimerit de-am ajuns tot pe întuneric în 
acest oraș. Mai fusesem de două ori pentru niște împăcări. 
Ceapa și împăcările sunt specialitatea făgărășenilor. Dar acum 
nu mă interesa Făgărașul. Aveam alte gânduri, cari abia s-au 
odihnit într-o cameră – mobilată cu gust ovreesc, a hotelului 
„Mercur“. 

Dimineața m-am trezit, împotriva obiceiului meu, deodată 
cu răsăritul soarelui. Cineva dintr-o odae vecină cânta, ca un 
bou pe care-l strânge ștreangul de gât, „Megállj, megállj, kutya 
Szerbia“.1 Cânta – sau mai bine răgea – și bătea tactul. Am fugit 
din odae fără să mă spăl. Era primul urlet al bestiei răsboinice 
pe care-l auziam și mă făcea să sufăr. Cum bătea tactul cânte-
cului, parcă mă isbea în cap...

Pe afară era lume îmbrăcată în haine de sărbătoare, țărani 
de prin împrejurimi. Toți mergeau spre cetate. M-am dus și 
eu cu ei. La poarta cetății întâlnesc un căpitan. Îi spun ce caut. 
„Mâine, mâine“... și a fugit ca mânat de iele. Din „mâine“ s-a 
făcut poimâine și tot nu eram încă anunțat.

Venisem prea devreme. Cunoscuții se mirau de graba mea. 
Eu nu le spuneam nimic de detectivi, ca să nu-i speriu și ca să 
am cu cine sta de vorbă... Îmbrăcat în haine de turist, mergeam 
în fiecare zi în cetate, care era cazarma noastră. Într-o cance-
larie se adunau livretele oamenilor și vreo trei doctori cercetau 
pe cei bolnavi. Lumea ieșia și intra ca la târg. Nu era nicio rân-
duială militărească. După multă trudă, s-a făcut selecțiunea. 
Am venit noi, ofițerii, la rând. Un sublocotenent ne-a trecut 
și pe noi într-un conspect, întrebându-ne de sănătate. Cei mai 
mulți eram cu defecte.

A sosit și ziua organizării batalionului. M-am îmbrăcat în 
uniforma mea nouă de sublocotenent și mi-am început slujba 

1 „Așteaptă, așteaptă, Serbie cățea“... Era un cântec pe care-l produsese mo-
bilizarea. (n. aut.)
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15ostășească. Curtea cazărmii era numai capete de țărani, între ei 
haine nemțești presărate ca neghina într-un lan de grâu curat. 
Fețele tuturora erau posomorâte. Cei mai mulți dormiseră în 
cazarmă, numai cei cu protecție și cei isteți au putut mânea în 
oraș. Învățați cu libertatea și cu tihna lor de acasă, nu se puteau 
împrieteni cu noua lor situație de soldați. Bănuiau ce-i așteaptă, 
dar niciunul nu credea serios că vor fi îmbrăcați. Țăranii glo-
tași credeau că pe ei i-a chemat așa, de formă, pentru control. 
Numai când au văzut sosind hainele și întreg echipamentul 
militar din magazie au început să clatine, oftând, din cap.

Acum îi împărțiau în companii. Vedeau deci că nici pe 
jumătate nu-i glumă. Durerea lor din suflet se prefăcuse într-o 
groază. Se cetea din privirile, din atitudinea lor, că se gândeau 
cum ar putea scăpa. Mișunau în toate părțile, șopteau cete-cete, 
intrau în cantină să-și potolească necazul, se îndreptau spre 
poartă, de unde-i întorceau străjile, se trăgeau spre colțuri... ca 
o turmă adusă de la pășune și închisă într-un ocol.

Deodată răsună comanda căpitanului Patakfalvi. Se făcu o 
liniște de mormânt. S-au început lucrările. S-au ales pionierii 
și ceilalți soldați cu pregătiri speciale, apoi gradele și, pe urmă, 
s-au format 4 companii, iar restul a rămas pentru compania 
suplinitoare. Erau peste două mii de oameni; se prezentaseră 
peste număr.

Erau trei ofițeri activi, încredințați cu organizarea bata-
lionului. Noi, glotașii, stam și ne uitam, numai adiutantul 
batalionului și comandanții de companii aveau de lucru. Ei 
făceau listele. Era firesc ca ofițerii activi – ei înșiși fără expe-
riență – să întâmpine greutăți la organizare. Doi dintre ofițeri, 
fiind unguri, nu știau nici românește, iar al treilea – mi se pare 
român  – ajungea foarte rar la vorbă. Căpitanul Patakfalvi de 
la batalionul de honvezi1 23/III, din Făgăraș, care conducea, 
vorbea ungurește sau dădea porunci într-o limbă românească 
greu de priceput. Oamenii nu-l înțelegeau și încurcătura era 
gata. Nervos cum era, și-a pierdut repede răbdarea; a început 
să lucreze cu palmele, cu picioarele și cu înjurăturile ungurești: 
„Disznó, oláh, büdös oláh“2 și așa mai departe. 

1 Infanterist în armata austro-ungară. (n. red.)
2 „Porc de valah, valah puturos!“ E înjurătura cea mai obișnuită a ungurilor 
la adresa noastră. (n. aut.)
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16 Între ofițeri eram și câțiva români. Când l-am văzut cum 

tratează oamenii și l-am auzit înjurându-ne neamul, am încre-
menit. Al doilea ofițer ungur, sublocotenentul Gödri, pe urma 
lui. Mi se suise sângele la cap. Indignat, am spus unui camarad că 
asta nu merge: să fie batjocoriți și insultați niște oameni bătrâni, 
niște cetățeni cari au venit să-și facă datoria față de patrie. Ofi-
țerul, și el ungur, îmi dădu dreptate și umflă din umeri. Cu sfor-
țări uriașe, m-am stă pânit și am plecat în curtea vecină. Acolo 
am zărit doi țărani din Bran, cari nu știu ce rost aveau. Nu mă 
cunoșteau dacă sunt român ori străin. Mi-am aprins o țigară și 
mă plimbam adânc mâhnit. În treacăt am prins crâmpeie din 
vorbele lor șoptite:

— Or vedea ei cine-i olahul, numai de-ar da Dumnezeu să 
vie...

— Câinii, și acum ne batjocoresc.
— Doamne, Doamne...
N-am mai înțeles ce-a spus țăranul. L-am văzut numai 

întorcându-se cu fața spre Carpați și făcându-și cruce.
M-am dus iarăși la organizatori, hotărât să îi ajut. Spu-

neam oamenilor ce trebuie să facă. Mă pricepeau, simțeau că 
sunt român și îndată mergeau lucrurile altfel. S-au domolit și 
ofițerii unguri, încercând să repete, după mine, vorbele româ-
nești. Când se poticneau lucrările, mai strecurau, printre dinți, 
câte o sudalmă de surugii. Am terminat. Fiecare companie avea 
267 de oameni, iar la cea suplinitoare au rămas peste 800.

Din această zi, din indignat și disperat cum eram, m-am 
făcut un revoluționar.

*
Revoluționar! Ce vorbă mare și înspăimântătoare! Noroc 

că nu-i tot așa de primejdioasă când o rostești în Ardeal. Aici 
asemenea planuri se îneacă în vin și încălzesc sufletele până țin 
cântecele. A doua zi revoluționarii devin iarăși oameni cuminți 
și prevăzători.

De astă dată părea însă că sufletele sunt mai hotărâte și mai 
aprinse. În jurul nostru se încingea hora morții, în care trebuia 
să intrăm și noi. Eram prea tineri ca să nu ne însuflețim sincer 
pentru idealul național, vrednic de orice jertfe. Acest ideal ne 
chema la fapte. Nu mai aveam multă vreme de pierdut.
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„Dacă n-ar fi fost pâinile, cred că s-ar fi făcut un măcel 
straşnic. Aşa ruşii, când au zărit pâinea albă cu coaja rumenită, 
flămânzi şi îngheţaţi de frig cum erau, au năvălit asupra ei. Ai 
noştri, văzând că duşmanul le ia pâinea, au ieşit repede din şan-
ţuri, să o mântuie sau să o împartă cu duşmanii. 

Iată cum pâinea, sfânta pâine, nu împacă pe oameni numai 
în formă de cuminicătură la altarul Domnului, ci şi pe câmpul de 
luptă.“ (Octavian C. Tăslăuanu)

Asasinarea Arhiducelui Franz Ferdinand și a soției sale, Ducesa 
Sofia, la 28 iunie 1914, a determinat Austro-Ungaria să declare 
ultimatum Serbiei, declanșând astfel Primul Război Mondial. 
Mobilizați printre primii, glotașii români din Ardeal, pe atunci 
parte a Austro-Ungariei, sunt trimiși pe front în Galiția și ne-
voiți să lupte în cele mai grele condiții, uneori chiar cu frați de 
aceeași limbă. Memoriile de război ale locotenentului Octavian 
Tăslăuanu, publicate în 1915 în Regat, înregistrează faptele așa 
cum au fost. O privire onestă, cu bune și cu rele, asupra unui 
război în care românii, deși nu aveau ce căuta, și-au făcut datoria 
cum au știut mai bine, păstrând vie în tot acest timp speranța 
reîntregirii României Mari.
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