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a fel ca şi Războiul de Independenţă din 1877-1878, nici războiul 
pentru unitate naţională nu a fost un război doar al românilor 

din graniţele de atunci ale statului, ci un război al tuturor românilor 
din provinciile aflate sub stăpânirea imperiilor vecine şi de pretutin-
deni. Intrarea armatei române în război pentru eliberarea pământu-
lui strămoşesc ocupat de Austro-Ungaria a declanşat un puternic 
entuziasm şi în rândurile românilor foşti soldaţi în armata dublei 
monarhii, aflaţi în prizonierat în Italia.  

În Memoriul trimis în iulie – august 1916 guvernelor italian şi 
francez, prizonierii români din Italia, considerând imperativă de-
strămarea dublei monarhii, scriau: „Lupta pentru libertate a poporu-
lui român din Austro-Ungaria e un fapt, o realitate. Această luptă e 
rezultatul vieţii însăşi, al conştiinţei şi demnităţii umane. Ea nu poa-
te fi făcută să dispară prin tratate, concesiuni ori alte forme abstrac-
te, ci numai prin realizarea fără rezerve a libertăţii naţionale. 
Legiunile formate de supuşii Austro-Ungariei contra fostei lor patrii 
sunt dovada cea mai vie că statul austro-ungar nu e numai un ana-
cronism istoric, ci o nedreptate omenească, o insultă socială. În ul-
tima ofensivă italiană, când toate regimentele româneşti au fost 
concentrate pe frontul italian, s-au făcut aproape 10.000 de prizoni-
eri. Noi credem că şi condiţiile de înrolare a prizonierilor români 
pentru legiune sunt foarte potrivite“1. Asemenea memorii sau iniţia-
tive ale prizonierilor români din Italia pentru constituirea unor bata-
lioane de voluntari au continuat pe tot parcursul anului 1917 şi în 
prima jumătate a anului următor. La 24 iulie/6 august 1917 repre-
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zentanţii Legaţiei române din Roma au intervenit personal pe lângă 
guvernul italian pentru a obţine permisiunea de a înfiinţa un birou 
destinat „a întreţine şi a dezvolta sentimentul naţional la aceşti pri-
zonieri“2. 

Un rol important în organizarea prizonierilor de origine ro-
mână din Italia l-au avut Simion Mândrescu, profesor transilvănean 
de limba şi literatura germană de la Universitatea din Bucureşti şi 
George G. Mironescu şi el profesor la Universitatea din Bucureşti, 
care au devenit principalii exponenţi ai intereselor româneşti. Profe-
sorul Simion Mândrescu, care a activat în Franţa şi Italia, a tipărit un 
articol dedicat drepturilor româneşti în numărul din decembrie 1917 
al revistei londoneze „America Latină“, în care, după ce a trecut în 
revistă luptele purtate de români pentru apărarea independenţei şi 
suveranităţii naţionale arătând sacrificiile enorme de ordin material 
şi uman pe care le-au făcut în anii 1916-1917 a evidenţiat ataşamentul 
României faţă de cauza aliaţilor3. 

La 2 ianuarie 1918 s-a constituit la Odessa, în locuinţa poetului 
Octavian Goga, „Comitetul Naţional al Românilor Subjugaţi din 
Monarhia Austro-Ungară“ alegându-l ca preşedinte pe doctorul      
G. Baiulescu (din Braşov) alături de alţi şapte membri: I. Menţianu, 
dr. I. Nistor, O. Goga, S. Bocu şi M. Popovici. Acesta din urmă a 
fost trimis în Italia în scopul organizării unui corp de voluntari din 
rândurile prizonierilor aflaţi aici4. 

La 19 februarie/3 martie 1918, primul ministru al Italiei, 
Vittorio Emanuele Orlando, a primit de la ministrul de externe, 
Sidney Sonnino, propunerea Comitetului Transilvănean pentru 
formarea de trupe „din rândurile prizonierilor de război austro-
ungari, de naţionalitate română, care se găsesc în Italia“. Informaţia 
provenea din Franţa, de la ambasadorul Italiei la Paris, contele 
Bonin, care arăta că premierul francez Clemenceau a „recomandat“ 
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acceptarea cererii românilor5. Răspunsul lui Orlando nu a satisfăcut 
întocmai dorinţele arzătoare ale românilor, deoarece el arăta că: „Italia 
este dispusă să susţină, prin toate mijloacele posibile, prizonierii de 
război austro-ungari de naţionalitate română, separându-i complet 
de prizonierii de naţionalitate germană sau maghiară şi alăturându-i, 
cum a şi făcut, celor cehoslovaci şi polonezi, în corpuri de armată 
speciale, cu drapel propriu. Nu va putea însă accepta folosirea lor ca 
luptători pe front, cum nu a acceptat acest lucru pentru italienii care 
sunt supuşi ai altui stat sau pentru alte naţionalităţi“6. 

De aceea, profesorul Simion Mândrescu şi fostul ministru al 
României în Italia din perioada 1913-1917, prinţul Dimitrie Ghika, 
au intervenit şi pe lângă subsecretarul de stat cu probleme de propa-
gandă şi tipărituri din Ministerul de Interne al Italiei, R. Gallenga, 
pentru a obţine sprijinul în vederea „constituirii, cât mai repede po-
sibil, a Legiunii Române“7. De asemenea, după ce a vizitat tabăra de 
la Cittaducale, la 8 martie 1917, profesorul Simion Mândrescu s-a 
adresat lui Orlando, arătând că prizonierii români cer favoarea de a 
lupta alături de glorioasa armată italiană contra inamicului comun. 
Ofiţerii de la Cittaducale l-au informat, la rândul lor, pe ministrul 
României la Roma, Alexandru Lahovary, exprimându-şi dorinţa „de 
a-şi face datoria de români faţă de neam“8. 

După încheierea armistiţiului României cu Puterile Centrale şi 
începerea discuţiilor cu privire la încheierea unei păci separate, acţi-
unile românilor aflaţi în Italia au crescut în intensitate. Cum acţiuni-
le cehoslovacilor, iugoslavilor şi polonezilor erau conduse de 
consiliile lor naţionale, recunoscute de aliaţi, care jucau rolul unor 
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guverne provizorii ale naţiunilor respective, iar românii nu aveau 
asemenea organisme (Consiliul Naţional Român a fost alcătuit mai 
târziu la Paris, la 3 octombrie 1918) s-a impus organizarea acţiunilor 
acestora în strânsă legătură cu celelalte naţionalităţi care luptau pen-
tru eliberarea de sub asuprirea austro-ungară9. 

Încă din vara anului 1917, naţionalităţile asuprite de Austro-
Ungaria au făcut proiecte de organizare a unui congres, mai întâi la 
Stockholm, apoi la Lausanne, dar pentru moment nu au avut succes. 
Pentru sensibilizarea guvernelor statelor Aliate şi Asociate şi a opi-
niei publice mondiale, liderii emigraţiilor cehoslovace, sârbe, române 
şi poloneze au desfăşurat numeroase acţiuni de prezentare a legitime-
lor lor aspiraţii naţionale. La întrunirea din februarie 1918 de la Pa-
ris, la care au luat parte liderii cehoslovaci (reprezentaţi de Eduard 
Beneş), polonezi (reprezentaţi de Dmowski), români (reprezentaţi 
de Jean Th. Florescu), francezi (reprezentaţi de Fr. Bouillon şi 
Fournell) şi italieni (reprezentaţi de deputaţii Galenga şi Amendda), 
s-a hotărât ca loc final de desfăşurare a lucrărilor congresului oraşul 
Roma, iar ca perioadă începutul lunii aprilie. Capitala Italiei a fost 
aleasă pentru a-l determina pe ministrul de externe italian, baronul 
Sidney Sonnino, să îşi schimbe atitudinea de rezistenţă la ideea de-
strămării totale a Austro-Ungariei10. Hotărârea reprezentanţilor na-
ţiunilor asuprite de dubla monarhie pentru a-l convinge pe şeful 
diplomaţiei italiene să accepte constituirea acestora în state naţionale 
era atât de mare, încât, la plecarea din Paris, reprezentantul cehoslo-
vacilor, Eduard Beneş, i-a replicat lui G.G. Mironescu: „Va trebui să 
spargem geamurile la Consulat“ (Ministerul de Externe Italian)“11. 

La comitetul de organizare al congresului au sosit numeroase 
mesaje de adeziune din partea unor oameni politici ai vremii, al unor 
asociaţii cu caracter politic şi patriotic aparţinând italienilor, sârbi-
lor, cehilor, mesaje de simpatie şi solidaritate ale prizonierilor de 
război cehi, polonezi, români şi sârbi din armata austro-ungară aflaţi 
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în diferite lagăre din Italia. Un astfel de mesaj, trimis la 6 aprilie 1918 
de ofiţerii români din armata austro-ungară aflaţi în prizonierat în 
lagărul de la Cassino din Italia, scria: „Fraţi români ! În izolarea cap-
tivităţii noastre, un curent electric vine să pătrundă în inimile noas-
tre: noua bucurie plină de promisiuni a congresului reprezentanţilor 
naţionalităţilor oprimate din Austro-Ungaria […]. Din ziua în care 
România a intrat în acest război, noi, românii din Transilvania,    
Banat, Crişana, Maramureş şi Bucovina – ofiţeri din armata austro-
ungară, toţi cu diferite prilejuri, am făcut nenumărate cereri pentru a 
putea fi primiţi în armata română ori în armatele aliaţilor României. 
Azi, când sărmana Românie, trădată şi umilită, zace sub ghearele 
bestiei feroce, ţinta noastră este să ne oferim sângele şi braţele noas-
tre pe altarul patriei. Voi, care îndemnaţi de sentimente nobile vă 
întruniţi la Roma eternă, mama rasei noastre latine, arătaţi lumii că 
noi suntem fii devotaţi ai României şi demni urmaşi ai lui Traian. 
Iar noi, credincioşi fii şi fraţi, batem plângând la porţile închisorilor 
noastre de prizonieri şi zicem: Deschideţi! Locul nostru este să ne 
urmăm apostolii! Destinul nostru, datoria şi voinţa noastră sunt ale 
voastre! Trăiască România Mare !“.12 

Lucrările Congresului naţionalităţilor asuprite din Austro-
Ungaria s-au deschis la data de 8 aprilie 1918, la Roma, pe Capitoliu, 
sub conducerea senatorului italian Francesco Ruffini. La şedinţă au 
luat parte toate naţionalităţile din Austro-Ungaria reprezentate prin 
comitetele lor naţionale de acţiune: cehoslovacii, avându-l ca lider pe 
E. Beneş, iugoslavii pe Trumbitch, polonezii pe Dmovski, italienii 
pe A. Torre, dar şi o numeroasă delegaţie parlamentară italiană şi 
reprezentanţi ai Franţei, Angliei şi Statelor Unite. Biroul ales la şe-
dinţa inaugurală a fost format din senatorul Ruffini ca preşedinte, A. 
Torre (Italia), Franklin Bouillon (Franţa), W. Steed (Anglia), Nelson 
Gay (S.U.A.), E. Beneş (Cehoslovacia), Dumitru Drăghicescu (Ro-
mânia), ca vicepreşedinţi şi Amendola ca secretar general. Cum Con-
siliul Naţional Românesc nu era încă constituit, delegaţia română a 
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fost compusă din senatorul G. G. Mironescu, Simion Mândrescu, 
preşedintele viitoarei Asociaţii a românilor din Transilvania, Banat 
şi Bucovina, dr. N. Lupu, deputat, D. Drăghicescu, senator şi 
Benedetto de Luca, profesor şi publicist13. 

Identificând în instrumentul de dominaţie reprezentat de Im-
periul Austro-Ungar principalul obstacol în calea împlinirii progra-
mului lor naţional, Congresul şi-a propus transferarea de la Paris şi 
Londra, la Roma a centrului de comandă a mişcărilor naţionale, sus-
ţinerea prin propagandă destabilizatoare în armata austro-ungară a 
efortului militar aliat şi determinarea guvernelor Antantei să accepte 
destrămarea totală a dublei monarhii14. În plus, Congresul şi-a pro-
pus să liniştească oamenii politici ai vremii, care se temeau de „inedi-
tul unor creaţii politice“, arătând că cele patru naţionalităţi din 
Austria aveau maturitate politică şi posedau organe de conducere şi 
„recunoşteau necesitatea unei politici comune“15. În ceea ce priveşte 
legăturile dintre aceste naţionalităţi trebuie menţionat că poziţia 
românilor era mai apropiată de cea a italienilor, deoarece, aşa cum se 
arăta într-o sinteză alcătuită la Quai d’Orsay, situaţia era diferită 
pentru românii transilvăneni şi pentru italieni pentru că „statutul lor 
a fost deja reglementat de Antanta în tratatele semnate cu statele su-
verane. Deci, în ceea ce priveşte Antanta nu mai are nimic de adău-
gat“. Documentul mai preciza că, dacă iugoslavii, cehoslovacii şi 
polonezii au fost reprezentaţi la Congresul de la Roma de către Co-
mitetele Naţionale constituite în străinătate, „românii şi italienii din 
Austria au fost reprezentaţi în special de români şi italieni din cele 
două regate“, ceea ce apropia poziţia celor două ţări latine16.  

Congresul şi-a desfăşurat lucrările pe comisii în zilele de 9 şi 10 
aprilie. Discuţiile se refereau la „acţiunea ce trebuie declanşată în ţă-
rile aliate şi inamice în scopul de a realiza aspiraţiile naţionale şi de a 
menţine vie uniunea consacrată atât de solemn la acest congres“17. În 
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şedinţa plenară din după-amiaza zilei de 10 aprilie, au luat cuvântul 
reprezentanţii diferitelor naţiuni participante la congres. Pentru de-
legaţia română, dr. N. Lupu, în limba italiană şi senatorul G.G. 
Mironescu, în limba franceză, şi-au declarat solidaritatea cu celelalte 
naţionalităţi supuse afirmând: „Animaţi de cele mai nobile senti-
mente de dreptate şi umanitate ne-am reunit în oraşul nemuritor, pe 
această colină antică a Capitoliului, pentru a pecetlui unirea naţiona-
lităţilor oprimate de către Austro-Ungaria şi decizia lor fermă de a 
lupta împreună până la capăt pentru eliberare“18. 

Preşedintele Congresului, senatorul italian Ruffini, în cuvântul 
de închidere a lucrărilor, a afirmat că „Italia, alături de celelalte naţi-
uni aliate, trebuie să asculte apelul naţiunilor asuprite de habsburgi“, 
să le apere şi să le sprijine. De asemenea, Congresul a adoptat o rezo-
luţie finală în care se arăta că reprezentanţii naţionalităţilor supuse 
total sau parţial dominaţiei austro-ungare: italiană, română, polonă, 
cehoslovacă, iugoslavă, erau de acord pentru a afirma principiile ac-
ţiunii lor comune după cum urmează: 1. fiecare din aceste popoare 
proclama dreptul său de a constitui propria sa naţionalitate şi unitate 
de stat sau de a le completa şi de a se ridica la deplina lor indepen-
denţă politică şi economică; 2. fiecare din aceste popoare vedea în 
monarhia austro-ungară instrumentul de dominaţie germană şi recu-
noştea în ea obstacolul fundamental la realizarea aspiraţiilor şi drep-
turilor sale; 3. adunarea mai recunoştea încă necesitatea luptei comune 
contra agresorilor comuni, deoarece fiecare popor avea în vedere li-
bertatea sa totală şi completa sa unitate naţională în libera sa unitate 
de stat19.  

În ziua următoare, la 11 aprilie 1918, însuşi primul ministru ita-
lian, V.E. Orlando, a primit delegaţiile naţiunilor participante la 
congres, ocazie cu care a precizat că „Italia consideră cauza lor ca pe 
a ei însăşi“20. Dar, aşa cum consemna reprezentantul României la 
congres, G.G. Mironescu, „dintre toate popoarele cari trebuiau libe-
rate de jugul austro-ungar, românii – în urma armistiţiului încheiat 
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de ţara noastră – nu mai participau la războiu, cu unităţi naţionale 
ale lor. Deşi păstram intima speranţă că România va relua armele, nu 
puteam lăsa să lipsească stindardul nostru de pe fronturile aliate, ci 
trebuia să menţinem situaţia noastră de combatanţi alături de aliaţi. 
De aici nevoia creării unor legiuni româneşti pe frontul occidental. 
Aceste legiuni nu se puteau alcătui decât din prizonieri români, arde-
leni, bănăţeni şi bucovineni ce se aflau în ţările aliate. În Anglia şi în 
Franţa erau foarte puţini. În Italia erau mulţi. De aceea, îndată ce lu-
crările congresului de la Roma s-au terminat (11 aprilie 1918), atenţia 
noastră a fost îndreptată spre prizonierii români din Italia“21. 

Numărul acestor prizonieri era, în aprilie 1918, de 108 ofiţeri, 
printre ei „erau cuprinşi şi câţiva plutonieri“ şi 26 aspiranţi (gradaţi) 
repartizaţi în 23 lagăre de concentrare şi 17 380 soldaţi repartizaţi în 
50 lagăre de concentrare, la care se adăugau alţi 124 soldaţi în Alba-
nia, deci în total 17 504 soldaţi22. Dintre lagărele de concentrare cele 
mai importante erau cele de la Cittaducale, Cavarzere şi Avezzano, 
unde, de altfel, s-a şi început organizarea unităţilor româneşti. Orga-
nizarea legiunii militare române era recomandată atât datorită nu-
mărului mare de prizonieri români, cât şi a spiritului antipacifist de 
care erau dominaţi. Înţelegând acest imperativ, în telegrama trimisă, 
la 27 aprilie 1918, preşedintele Consiliului de Miniştri al Italiei, V.E. 
Orlando, îi adresa comandantului suprem al armatei italiene, genera-
lul Armando Diaz, „o rugăminte specială în ceea ce priveşte organi-
zarea promptă a acelor forţe pe care le putem recruta dintre 
prizonierii austrieci aparţinând naţionalităţilor oprimate“23. 

În calitate de oaspete de onoare şi de coordonator al prizonieri-
lor de naţionalitate română din armata austro-ungară, profesorul 
G.G. Mironescu arăta că ei declarau că „nu au altă dorinţă decât a 
merge din nou pe front ca să lupte în rândurile aliaţilor pentru tri-
umful libertăţii în lume şi pentru întregirea neamului“24. La rândul 
său, Simion Mândrescu îi arăta primului ministru al Italiei, V.E. 
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Orlando, la 8 mai 1918, că prizonierii români „sunt hotărâţi să lupte 
alături de armata italiană pe câmpul de luptă pentru înlăturarea teri-
bilului jug austro-ungar“25. În răspunsul dat, trei zile mai târziu, lui 
Simion Mândrescu, V.E. Orlando declara că „nobilele aspiraţii către 
independenţa naţională“ ale românilor „au trezit cel mai profund 
ecou în sufletul“ său de italian26. 

Pentru a arăta cât de mult preţuieşte România sprijinul primit 
din partea Italiei, la 24 mai 1918, cu ocazia aniversării intrării aceste-
ia în război, o delegaţie de români, condusă de profesorul Simion 
Mândrescu, a aşezat steagul românesc la monumentul lui Victor 
Emanuel şi tot în aceeaşi zi a fost constituit un Comitet italian „Pro-
Romania“. Acest comitet i-a îndemnat pe cetăţeni să participe la 
manifestaţia organizată la 30 mai, în marea sală de la Augusteum. 
Guvernul italian, care a participat la manifestaţie în mod demonstra-
tiv, şi-a exprimat prin primul ministru, V.E. Orlando, „admiraţia 
pentru bravura armatei române, ca şi credinţa că România va uni 
curând, sub aceeaşi conducere, pe toţi fiii săi“27.  

În scurt timp, la 18 iunie 1918, s-a constituit la Cittaducale, 
Comitetul de acţiune al românilor din Transilvania, Banat şi Buco-
vina, cu sediul la Roma, cu scopul „de a uni într-un mănunchi pe 
toţi românii subjugaţi de Austro-Ungaria care se găsesc în ţările alia-
te, astfel încât să fie organizaţi în legiuni şi de a face propaganda ne-
cesară pentru realizarea unităţii noastre naţionale“28. În scrisoarea 
prin care aducea la cunoştinţa guvernului italian despre constituirea 
sa, Comitetul de acţiune al românilor încheia prin cuvintele: „Per-
miteţi-ne să considerăm Italia patria noastră până ce victoria Înţele-
gerii va recuceri pământurile noastre şi le vor elibera toţi fiii, 
reconstituind în Carpaţi şi la gurile Dunării Dacia Traiană, România 
tuturor românilor“29. Comitetul l-a ales ca preşedinte pe profesorul 
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 1918 la români…, p. 1108-1109, telegrama din 11 mai 1918, semnată Orlando către   

Simion Mândrescu. 
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Simion Mândrescu, care le-a adresat atât primului ministru italian, 
V.E. Orlando, cât şi ministrului de externe, Sonnino, rugămintea 
„de a prezenta Parlamentului un proiect de lege conform căruia toţi 
legionarii români vor fi declaraţi cetăţeni italieni“30.  

Aflând despre înfiinţarea Comitetului de acţiune al românilor 
din Transilvania, Banat şi Bucovina, preşedintele Consiliului de Mi-
niştri al Italiei, Orlando, îşi exprima „via simpatie cu care Guvernul 
italian priveşte activitatea pe care acest onorabil comitet îşi propune 
să o desfăşoare în favoarea propriilor conaţionali, supuşi austro-
ungari“31. Pe de altă parte, V. E. Orlando, aflând că profesorul 
Mândrescu avea un frate soldat printre prizonierii români din lagăre-
le italiene, îl înştiinţa pe preşedintele Comisiei de Prizonieri de răz-
boi, Paolo Spingardi, că „deşi el [Simion Mândrescu, n.a.] din 
delicateţe nu mi-a cerut acest lucru, consider că ar fi un act de simpa-
tică amabilitate să punem acest soldat la dispoziţia Comisiei de Ofi-
ţeri constituită la Roma“32. În aceeaşi lună, ambasada S.U.A. de la 
Roma a adresat o scrisoare Comitetului de acţiune, declarând că 
„guvernul S.U.A. observă cu simpatie şi interes progresul iredentei 
române în admirabila sa cooperare cu Italia şi cu alţi cobeligeranţi 
împotriva duşmanului comun“33. 

La 5 iulie 1918, primul ministru italian, V. E. Orlando, i-a răs-
puns profesorului Simion Mândrescu că aproba constituirea legiunii 
române, declarându-se încântat că dorinţa acestora „este grabnică şi 
arzătoare“34, iar la 18 iulie, ministrul apărării, Bissolati, dădea dispo-
ziţii ca toţi ofiţerii prizonieri români din Cittaducale, care au făcut 
cereri de a fi înrolaţi, să fie declaraţi liberi şi „să fie îmbrăcaţi în uni-
formă italiană cu insignele legiunii române – tricolorul român ori-
zontal“. Ei erau încorporaţi în armata italiană şi utilizaţi în 
                                                           
30

 Ibidem, scrisorile din mai şi iunie 1918, semnate Simion Mândrescu către Orlando, res-

pectiv Sonnino. 
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 C. Botoran, I. Calafeteanu, E. Campus, V. Moisuc, op. cit., p. 247. 
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 Arhiva Bibliotecii Naţionale, fondul Saint-Georges, pachetul V, dosarul 1, f. 65, scrisoa-

rea din 5 iulie 1918, semnată Orlando către Mândrescu. 
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subordinea serviciilor de informaţii35. Mai mult chiar, la observaţia 
făcută de ministrul de război italian, Bissolati, că guvernul Italiei nu 
ar trebui să interzică românilor din fostul regat „să protesteze, lup-
tând alături de noi [italienii, n.a.], împotriva strangulării patriei lor şi 
aceasta din cauza neutralităţii formale“36, ministrul afacerilor exter-
ne, Sidney Sonnino, îi răspundea, la 4 august 1914: „Nu mă opun să 
se primească voluntari români în legiunea de iredenţi“37. 

Ca semn de simpatie şi apreciere a Comitetului de acţiune al 
românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina, la 9 august 1918 
primul ministru italian, V.E. Orlando, a primit în audienţă o delega-
ţie a acestuia, declarând că „Italia a privit şi priveşte întotdeauna cu 
simpatie aspiraţiile juste ale surorii sale mai mici, România. Pe noi 
nimic nu ne desparte şi totul ne uneşte“38. 

La Roma, Torino, Neapole şi în alte oraşe italiene s-au înfiinţat 
noi comitete „Pro Romeni“. Ele au organizat manifestări în favoarea 
românilor, cum a fost cea din faţa Columnei lui Traian, din 25 au-
gust 1918, la care au participat şi delegaţi din 20 de oraşe şi 60 de 
asociaţii patriotice. Cu această ocazie au rostit discursuri primarul 
Romei, preşedintele comitetului Pro Rumeni din Capitală, Prosper 
Colonna, secretarul de stat, Francesco Ruffini, reprezentanta femei-
lor de origine română, Maria Ruggieri, profesorul Simion 
Mândrescu şi alţii, cu toţii subliniind lupta comună a celor două po-
poare pentru unitatea lor naţională, iar Ministerul de Război al     
Italiei a adresat o scrisoare de solidaritate39. De asemenea, pe adresa 
Comitetului de acţiune al românilor s-au primit peste 600 de tele-
grame de simpatie de la diverse societăţi şi comitete din Italia, dato-
rate şi faptului că tot la 25 august şi tot în faţa Columnei lui Traian 
s-au pus bazele legiunii române. O astfel de scrisoare de adeziune, 
trimisă de „Consiliul Directiv al Fasciei de rezistenţă internă“, la    

                                                           
35

 Ibidem, f. 62, telegrama nr. 19832 din 30 iunie 1918, semnată Giuppani către Mândrescu. 
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28 august 1918, declara: „Dovada sinceră care a fost manifestarea de 
la 25 august 1918 va fi simbolul şi o piatră de hotar a istoriei. Exilaţii 
români şi italienii îşi vor aminti că la Columna lui Traian s-a format 
şi de aici a plecat Legiunea Română, noua Legiune Română, nu pen-
tru cucerirea de regiuni sau supunerea popoarelor, ci pentru elibera-
rea fraţilor“40. 

După ce ministrul de război, Zupelli, a aprobat constituirea 
unei legiuni româneşti care „să lupte alături de trupele italiene pe 
teatrul nostru de război“41, la 15 octombrie 1918, guvernul italian a 
emis decretul oficial de înfiinţare, numindu-l în funcţia de coman-
dant al Legiunii pe generalul de brigadă cavaler Luciano Ferigo, fos-
tul ataşat militar al Italiei în România în timpul războiului. 
Militarilor înrolaţi în Legiunea Română li se acorda autoritatea sta-
bilită pentru gradul corespunzător în armata regală italiană42. Prin 
acest decret se organizau trei regimente complete, deşi pe frontul ita-
lian de la Piave intraseră mai de mult în luptă, alături de armata ita-
liană, un batalion şi trei companii române, aşa cum se arăta şi în 
manifestul comitetului de acţiune român, din luna octombrie, în ca-
re se preciza că: „de trei luni fâlfâie în zona de război steagul legiunii 
române iredente din Italia“43. Aceste subunităţi de voluntari români 
s-au format până în iunie 1918, sub directa subordonare a comanda-
mentului suprem italian, însumând un număr total de 830 de mili-
tari şi 13 ofiţeri, cunoscuţi sub denumirea de „Alpini“44. La 28 iulie, 
la Ponto di Brenta, lângă Padova, cea dintâi companie de alpini ro-
mâni a sărbătorit primirea drapelului, în sunetul fanfarei italiene, 
care, în mod simbolic, intona „Deşteaptă-te române“45. Ulterior, în-
cepând cu 13 noiembrie 1918, alpinii români au fost transportaţi la 
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Avezzano şi de acolo au fost înrolaţi în Legiunea Română pe cale de 
formare46.  

Aflând despre înfiinţarea Legiunii Române din Italia, Consiliul 
Naţional al Unităţii Române, creat la Paris, la 3 octombrie 1918, a 
trimis la Roma, la cererea comitetului de acţiune din Italia, doi dele-
gaţi: pe preotul Vasile Lucaciu şi pe I. Ursu, care au rămas la Roma 
în strânsă legătură atât cu comandantul legiunii, cât şi cu Comitetul 
de acţiune român47. La 22 noiembrie 1918, Consiliul Naţional al 
Unităţii Române i-a adresat o scrisoare semnată de Vasile Lucaciu, 
C. Angelescu, I. Ursu, C. Mille şi N. Titulescu primului ministru 
italian, V.E. Orlando, în care, informându-l despre recunoaşterea lui 
oficială din partea Franţei (la 12 octombrie), Angliei (la 12 noiem-
brie) şi Statelor Unite (la 6 noiembrie), solicita un gest asemănător 
făcut de guvernul italian: „Interesul pe care Guvernul şi Majestatea 
Sa regele Italiei l-au manifestat în mod statornic faţă de România, ca 
şi via simpatie cu care Excelenţa Voastră a încurajat întotdeauna 
eforturile românilor îndreptate spre realizarea unităţii lor naţionale, ne 
dau speranţa certă că veţi binevoi să recunoaşteţi Consiliul Naţional 
al Unităţii Române şi să-i facilitaţi în chip corespunzător, în Italia, 
misiunea căreia şi-a dedicat activitatea“48. 

În urma acestei cereri, Italia a recunoscut Consiliul Naţional al 
Unităţii Române, la 9 decembrie 1918, arătând că ea „nu a uitat en-
tuziasmul patriotic şi sacrificiile nobile pe care le-a implicat intrarea 
României într-o luptă sângeroasă, care a ajuns acum la un final vic-
torios, pentru eliberarea poporului român de sub jugul duşman şi 
pentru triumful comun al libertăţii şi dreptăţii în lume. Guvernul 
italian va da întregul său sprijin pentru dobândirea şi garantarea tu-
turor drepturilor politice şi teritoriale ale poporului şi naţiunii ro-
mâne, însufleţit de legăturile istorice care au unit întotdeauna cele 
două popoare şi de comunitarea de interese ale concetăţenilor fiecă-
ruia dintre noi, care au fost supuşi aceleiaşi dominaţii străine“. În 
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consecinţă, guvernul italian se declara „bucuros să recunoască Consi-
liul Naţional al Unităţii Române şi să stabilească relaţii cu acesta, 
asigurându-l de întreaga sa simpatie“49.  

Între timp, formarea Legiunii voluntarilor români din Italia se 
desfăşura într-un ritm alert, astfel că la mijlocul lunii octombrie 1918 
s-a constituit primul regiment al Legiunii, care a fost denumit în 
mod simbolic „Horea“. Activitatea pentru completarea Legiunii 
avea să continue şi după încetarea ostilităţilor şi în luna ianuarie a 
anului 1919 s-a format al doilea regiment român denumit „Cloşca“, 
având ca nucleu cei 830 de alpini care şi-au păstrat uniforma, iar o 
lună mai târziu, în februarie 1919, s-a format şi cel de-al treilea regi-
ment denumit „Crişan“50. Apreciind însemnătatea pe care a avut-o 
activitatea intensă dusă de românii din afara graniţelor ţării (de la 
aceea dată) pentru susţinerea luptei naţionale, guvernele Franţei, 
Angliei şi Statelor Unite au recunoscut cu respect şi admiraţie unită-
ţile formate din prizonierii români din Italia. 

După formare, primul detaşament al legiunii române a intrat în 
frontul de luptă, la 24 octombrie 1918. Între această dată şi 3 noiem-
brie 1918, ziua încheierii armistiţiului Antantei cu Imperiul Austro-
Ungar, s-a desfăşurat celebra bătălie de la Vittorio Veneto care a 
marcat încheierea operaţiunilor pe frontul italian. Şi pentru a de-
monstra că Legiunea voluntarilor români din Italia a avut nu numai 
un rol în sine rămas la nivel de simbol, ci şi o contribuţie efectivă în 
marele război, unităţi ale corpului de armată din care făceau parte şi 
militari români au atins Vittorio Veneto la 29 octombrie 1918. 
Referindu-se la acest aspect, comandantul unei companii din legiu-
nea română, locotenentul Emilian Piso, consemna în prima zi de 
după armistiţiu, la 4 noiembrie, zi sărbătorită de atunci de Italia ca 
ziua victoriei: „Am luat parte ca combatanţi în rândurile ardiţilor 
italieni în lupte. Am trecut prin clipe grele, dar şi frumoase. Pierde-
rile companiei sunt însemnate. Sunt morţi şi greu răniţi! Ne-am câş-
tigat stima şi iubirea fraţilor italieni şi cu jertfele ce le-am adus 
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pentru cauza noastră credem a fi dovedit tuturora dragostea noastră 
de neam“51. 

Sfârşitul rapid şi neaşteptat al războiului a împiedicat o partici-
pare mult mai importantă a Legiunii voluntarilor români, dar con-
tribuţia la victoriile armatelor italiene împotriva duşmanului comun 
de la Montello, Vittorio Veneto, Sisemolet, Piave, Cimone şi 
Grappa au avut un puternic ecou în rândurile opiniei publice din 
peninsulă „simbolizând continuitatea luptei pentru dezrobirea şi 
unitatea naţională a românilor. Aceasta a fost misiunea istorică a le-
giunii“52. Eroismul militarilor din Legiunea română a fost apreciat şi 
de generalul Casiglia, comandantul Armatei a 8-a, în care au fost în-
cadrate detaşamentele voluntarilor români, care, la 22 noiembrie 
1918, i-a decorat pe militarii Companiei 1 Române cu „Crucea de 
Merit de război“53, consemnând în ordinul de zi: „Viteaz detaşament 
de voluntari, pregătit cu neclintită credinţă în supremele probe, cu 
oţelită contopire de suflete, sosit în ceasul răzbunării, a dat măreţe 
dovezi de bravură, întrecându-se cu fraţii lor italieni, îndrăzneaţă 
mână de oameni, vie înfăţişare a dragostei de patrie…“54. 

În martie 1919, organizarea legiunii voluntarilor români a fost 
transformată în 4 batalioane de marş (19, 20, 21, 22), care au fiinţat 
în Italia până la 31 august 1919, când s-a produs dezintegrarea acesto-
ra55. Graţie renumelui câştigat în peninsulă, la 7 august 1919, minis-
trul de război italian, Albricci, a ţinut să adreseze un nou omagiu 
membrilor legiunii române prin cuvintele: „Mulţumesc ofiţerilor 
români şi italieni pe care i-am văzut, cu atâta satisfacţie, atât de uniţi 
în intenţii şi în realizarea faptelor pentru binele celor două mari po-
poare“56. 

Istoria legiunii formate din voluntarii români s-a încheiat în 
decembrie 1919, odată cu plecarea ultimelor batalioane din Italia57, 
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„pentru a se uni cu armatele Majestăţii Sale, regele Ferdinand al    
României“, spre a „duce fraţilor lor astăzi, în sfârşit liberi pentru 
totdeauna de jugul austriac şi maghiar, sărutul matern al Romei lati-
ne, leagănul etern al dreptăţii şi civilizaţiei“58. Ajunse în România la 
sfârşitul anului 1919, ultimele batalioane de voluntari români au fost 
trecute în revistă de regele Ferdinand I, „trezind entuziasmul tuturor 
autorităţilor şi al cetăţenilor pentru excelenta condiţie fizică a solda-
ţilor, pentru echipamentul complet şi pentru disciplina ireproşabi-
lă“. Ca un semn de sinceră recunoştinţă, regele României, Ferdinand 
I, prin intermediul comandantului Legiunii române din Italia, gene-
ralul Luciano Ferigo, a transmis mulţumirile sale „din toată inima 
acelora care cu atâta dragoste au redat patriei române splendizii sol-
daţi şi excelenţii cetăţeni“59.  
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