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Berthelot în Transilvania
Anul 1919 a început la 

Sibiu sub auspiciile misi-
unii generalului francez 

Henri Mathias Berthelot.
Odată cu înfrângerea Bulgari-

ei, România a reapărut în planu-
rile strategice ale Aliaţilor. Pe 30 
septembrie 1918, la o zi după ar-
mistiţiul cu Bulgaria, Clemenceau 
l-a rechemat pe generalul Berthe-
lot de la comanda Armatei a V-a 
de pe frontul de vest. Acesta a pri-
mit misiunea de a conduce o no-
ua Armată a Dunării, la Salonic, 
care să ocupe Bulgaria şi să în-
demne România la acţiune. Arma-
ta română trebuia să joace un rol 
central în îngenuncherea forţelor 
lui Mackensen, ocuparea Transil-
vaniei şi cooperarea cu contingen-
tele aliate care interveneau în su-
dul Rusiei împotriva bolşevicilor.

În colaborare cu Franchet 
d’Espery, Berthelot a redactat o 
scrisoare către Saint Aulaire, ca-
re a fost dusă la Iaşi, pe 22 octom-
brie 1918, cu un avion francez, de 
Victor Antonescu, fostul ambasa-
dor român de la Paris. În scrisoa-
re era dezvăluit planul lui Bert-
helot de a trece Dunărea pe la mij-
locul lui noiembrie 1918. În ace-
laşi timp, Berthelot solicita lua-
rea în calcul a posibilităţii ca ar-
mata română să fi e din nou mobi-
lizată şi să răspundă nevoilor sa-
le de acţiune. Solicitarea a provo-
cat o vie dispută în modul de apli-
care a unui astfel de plan între 
Regele Ferdinand, generalul Con-
stantin Prezan, generalul Con-
stantin Christescu, şeful Marelui 
Stat Major Român, generalului 
Constantin Hîrjeu, ministrul de 
război şi primul ministru Alexan-
dru Marghiloman.

Ezitările românilor l-a deter-
minat pe Berhelot să transmită, 
pe 8 noiembrie 1918, un mesaj 
foarte clar guvernului de la Iaşi: 
„Cer într-un mod foarte serios ca 
Armata Română să fi e mobiliza-
tă imediat. Mai târziu va fi  prea 
târziu!”. Acest ultimatum dat de 
Berthelot conducerii României a 
pus capăt ezitărilor şi discuţiilor 
inutile. Aproape imediat i-a fost 
transmis lui Mackensen ultima-
tum ca în 24 de ore să părăseas-
că teritoriile româneşti ocupate, 
altfel urmând a fi  dezarmate. Cum 
nu s-a dat curs ultimatumului, 
Guvernul României a declarat 
război Germaniei, cu mai puţin 
de 24 de ore înainte ca armisti-
ţiul din Vest să intre în vigoare 
pe 11 noiembrie 1918, la ora 11.00.

Mesagerul unirii

Între timp, trecerea Dunării, 
atât de importantă ca simbol, s-a 
dovedit a fi  o operaţiune milita-
ră minoră. Numai 6 batalione ale 
Armatei Dunării conduse de ge-
neralul Mathias Berthelot au 
ajuns la fl uviu înainte de semna-
rea armistiţiului. Abia pe 10 no-
iembrie, primul detaşament ali-
at ajunge la Giurgiu fi ind de al-
tfel, singura unitate aliată care 

ajunge pe pământ românesc îna-
inte de semnarea armistiţiului. 
Vestea semnării acestuia a ajuns 
pe 12 noiembrie fapt care va du-
ce la suspendarea operaţiunilor 
militare. Doar Armata Română 
continua mobilizarea în vederea 
restabilirii suveranităţii în teri-
toriile ocupate şi asigurarea apli-
cării cererilor românilor din Bu-
covina şi Transilvania de a se u-
ni cu România. De altfel, aduna-
rea românilor de la Alba Iulia in-
tra şi ea în linie dreaptă, din punct 
de vedere organizatoric.

Mobilizarea Armatei Româ-
ne se desfăşura anevoios, în-
tâmpinând dificultăţi serioase 
provocate de vremea nefavora-
bilă, starea proastă a căilor fe-
rate, lipsa echipamentului şi a 
informaţiilor precise cu privire 
la locurile în care se aflau sol-
daţii demobilizaţi. Deoarece 
foarte mulţi soldaţi şi ofiţeri au 
trecut în teritoriile ocupate, au 
putut fi mobilizate la început 
numai 4 divizii de infanterie cu 
aproximativ 10.000 de oameni 
fiecare. Acestea s-au adăugat 
celor 4 divizii existente deja în 
Basarabia şi a celei din Buco-
vina, slăbite şi ele.

În acest context, generalul Bert-
helot vine în Transilvania cu sco-
pul precis al popularizării ideii de 
unire a tuturor românilor. Prin a-
ceasta se dorea şi susţinerea re-
facerii armatei române prin inter-
mediul noilor recrutări ale tineri-
lor, dar şi încorporarea românilor 
transilvăneni care au luptat în ar-
mata austro-ungară. De aseme-
nea, generalul francez încearcă să 
susţină efortul organizatoric de 
refacere a armatei române prin 
sprijinul acordat Consiliului Diri-
gent pentru formarea noilor divi-
zii româneşti. Nu în ultimul rând, 
Berthelot vine să se asigure că 
prevederile actului de armistiţiu 
semnat de aliaţi cu Puterile Cen-
trale se aplicau şi în Transilvania. 
Retragerea armatei germane, co-
mandate de Mackensen, prin te-

ritoriile româneşti, a provocat o 
mare agitaţie în rândul conduce-
rii României, datorită jafurilor şi 
rechiziţiilor făcute din teritoriile 
ocupate anterior.

Punct strategic

Vizita acestuia la Sibiu nu es-
te întâmplătoare şi ea se produce 
ca urmare a faptului că în urbea 
de pe Cibin funcţiona Consiliul Di-
rigent, mutat aici la scurt timp 
după adunarea românilor de la Al-
ba Iulia. Practic, guvernul provi-
zoriu al Transilvaniei îşi începe 
activitatea, la Sibiu, pe data de 9 
decembrie 1918 şi va funcţiona 
aici până în 18 noiembrie 1919. 
De asemenea, cu începere din 11/24 
decembrie 1918 se instala la Si-
biu generalul Traian Moşoiu cu 
statul său major, preluând noua 
funcţie care i-a fost încredinţată 
de conducerea României, cea de 
comandant al Comandamentului 
Trupelor din Transilvania.

Noii structuri îi revenea difi ci-
la misiune de a reface trupele ro-
mâne prin constituirea de noi di-
vizii formate din transilvănenii 
care au luptat în armata austro-un-
gară sau din tineri recruţi. Toto-
dată, Comandamentul trebuia să 
ocupe întreaga Transilvanie şi să 
se asigure de aplicarea condiţiilor 
armistiţiului la solicitarea expre-
să a generalului Henri Berthelot.

Referitor la vizita generalului 
Berthelot la Sibiu, presa de lim-
bă română, ca şi cea de limbă ger-
mană, a acordat un larg spaţiu. 
Telegraful Român titra, pe prima 
pagină: „Glorifi carea sorei ocroti-
toare: Franţa!“. Din rândurile ar-
ticolului, afl ăm că generalul Bert-
helot a fost întâmpinat în Gara 
Sibiu, pe 1 ianuarie 1919, ora 
14.00, de către o gardă militară, 
fanfara militară, preşedintele Con-
siliului Dirigent, dr. Iuliu Maniu, 
Ştefan Cicio Pop, ministrul Sigu-
ranţei naţionale cu statul său ma-
jor în frunte cu generalul Ioan ba-
ron de Boeriu, comandantul tru-

pelor din Transilvania, generalul 
Traian Moşoiu cu al său stat ma-
jor şi o mare mulţime de oameni.

Cu această ocazie, Iuliu Ma-
niu l-a întâmpinat pe generalul 
Berthelot cu următoarele cuvin-
te: „În momentul când păşiţi pe 
teritoriul oraşului Sibiu, care es-
te reşedinţa Consiliului Dirigent 
Român, îmi iau voie ca în nume-
le acestui Consiliu să vă zic din 
inima plină de bucurie un bine 
aţi venit! Noi nu vă putem face 
primiri pompoase ca în mândre-
le capitale occidentale, dar vă dăm 
mai mult, vă dăm toată inima şi 
tot sufl etul nostru românesc. De 
aceea daţi-mi voie ca în numele 
poporului român din Transilva-
nia şi Ungaria să strig: «Să tră-
iască Franţa! Trăiască armata 
franceză, trăiţi d-le general!».”

Berthelot a rostit următoare-
le cuvinte: „Adânc mişcat de pri-
mirea care mi-o faceţi şi câşti-
gând, în călătoria făcută prin ţi-
nuturile româneşti neclintita în-
credere în viitorul acestui ne-
am, rog primiţi din partea mea 
cele mai calde expresiuni de mul-
ţumire şi admiraţie. Ştiu şi am 
văzut cum viteaza armată româ-
nă s-a distins într-un mod ex-
traordinar în luptele grele ale 
răsboiului. Deci, daţi-mi voie să 
strig din adâncul inimii cu dum-
neavoastră împreună: Trăiască 
viteaza armată română! Petre-
când în mijlocul poporului ro-
mân multe luni de zile de grele 
suferinţe şi de glorie, daţi-mi vo-
ie ca adânc convins de îndrep-
tăţirea aspiraţiunilor naţionale 
ale Românilor să strig: Trăias-
că România Mare!”

Generalul Berthelot a fost 
condus apoi către palatul resor-
tului Siguranţei naţionale, nu 
înainte ca preşedintele ASTREI, 
Andrei Bârsan, să-l întâmpine 
cu un cuvânt de bun venit în 
limba franceză.

La ora 15.00, Berthelot a în-
ceput o serie de întâlniri cu re-
prezentanţii bisericii ortodoxe 

din Sibiu, ai primăriei oraşului, 
ai saşilor, ungurilor şi evreilor 
din oraş, ai Asociaţiunii ASTRA, 
Consiliului Femeilor Române, ai 
medicilor, inginerilor şi avocaţi-
lor români sau cu membrii Con-
siliului Dirigent.

A doua zi de dimineaţă, pe 2 
ianuarie 1919, generalul, însoţit 
de membrii Consiliului Dirigent 
şi generalul Traian Moşoiu, a vi-
zitat Săliştea Sibiului, după cum 
relatează ziarul Siebenburgische 
Deutsches Tageblatt. La Sălişte, 
Berthelot a fost întâmpinat de 
istoricul şi protopopul localită-
ţii, dr. Ioan Lupaş, cu un discurs 
în limba latină şi care i-a dat în 
numele Săliştei o prescure, do-
uă ploşti cu vin, un burduşel cu 
brânză şi ţesături săliştene. Du-
pă ce a jucat hora cu localnicii 
în centrul Săliştei, la ora 10.30 
s-a înapoiat în Sibiu.

În Piaţa Mare a oraşului, la 
ora 11.00, a fost primit cu ono-
ruri militare. În cinstea vizitei 
generalului francez s-a realizat 
un mare conduct etnografic. Prin 
faţa foişorului amplasat în Pia-
ţa Mare, în faţa bisericii catoli-
ce, au defilat, în port popular, 
membrii comunităţilor din zona 
Sibiului şi trupe ale armatei ro-
mâne aparţinând Diviziei 2 Vâ-
nători şi Diviziei 7 Infanterie 
care se aflau atunci în oraş. Au 
defilat reprezentanţii a peste 70 
de comunităţi, în Piaţa Mare fi-
ind prezenţi peste 10.000 de par-
ticipanţi şi cam tot atâţia privi-
tori, după cum au descris Tele-
graful Român şi Siebenburgis-
che Deutsches Tageblatt. Fieca-
re grup a fost condus de preo-
tul, învăţătorul şi alţi fruntaşi 
ai comunităţii, toţi cântând me-
lodii populare. Nu au lipsit ca-
rele împodobite trase de câte pa-
tru boi sau căluşerii.

S-a remarcat buna organizare 
a evenimentului de către Consi-
liul Dirigent şi Asociaţiunea AS-
TRA. De la eveniment nu au lip-
sit membrii Consiliului Dirigent 
precum Iuliu Maniu, Ştefan Cicio 
Pop, Alexandru Vaida Voevod, ge-
neralul Traian Moşoiu sau gene-
ralul Ioan baron de Boeriu.

La ora 12.30, conductul etno-
grafi c s-a încheiat, înaltul oaspe-
te fi ind condus la gară. De la Si-
biu, generalul francez s-a îndrep-
tat spre vestul Transilvaniei.

Evenimentul a fost deosebit de 
important pentru acea perioadă. 
Vizita lui Berthelot confi rma ro-
lul Sibiului ca important centru 
al susţinerii idealurilor românilor 
de unitate naţională.

Detaliile vizitei 
generalului Berthelot la 
Sibiu şi Sălişte le puteţi 
aprofunda în lucrarea 

„Românii în Primul 
Război Mondial“, de 
Bogdan Andriescu, 

Adrian Georgescu şi 
Cosmin Roman (Ed. 

Armanis & Mega, Sibiu 
– Cluj Napoca, 2018).

În cinstea vizitei generalului francez s-a realizat un mare conduct etnografi c în Piaţa Mare
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Ideea acestui subiect a apărut 
în urma cercetării informaţii-

lor referitoare la festivităţile 
dedicate generalului Berthelot 
venit la Sibiu, în 1-2 ianuarie 
1919, festivităţi care se presupu-
neau, la data respectivei cerce-
tării (2018), că au avut loc în 
clădirea afl ată pe str. Tribunei 
nr. 6, sediul Direcţiei Judeţene 
pentru Cultură Sibiu, loc unde 
se dorea amplasarea unei plăcu-
ţe aniversare dedicate eveni-
mentelor mai sus amintite. 
Ne-au atras atenţia puţinele 
imagini păstrate de la acest eve-
niment de mare amploare. 

Cercetarea fotografi ilor a devenit 
şi mai interesantă în momentul în 
care am văzut cartoanele pe care au 
fost lipite imaginile imprimate pe 
hârtie fotografi că subţire şi care 
aveau, în colţul din dreapta jos, în-
semnul fotografului, în limba ger-
mană: „Emil Fischer, Fotograful Cur-
ţii Regale, Sibiu“. Preocupările lega-
te de istoria fotografi ei sibiene ne-au 
deschis drumul în cunoaşterea vie-
ţii şi activităţii lui Emil Fischer.

Referinţe biografi ce
Emil Fischer s-a născut în anul 

1873 în Philipopoli, azi Plovdiv 
(Bulgaria), în familia unui capel-
maistru de origine germană din Bo-
emia. Şi-a început ucenicia în arta 
fotografi că în atelierul lui Gustav 
Weber, din Bucureşti (1887-1889). 
Între anii 1891-1897 a lucrat în 
atelierul lui Carl Muschalek, ves-
tit fotograf braşovean. S-a perfec-
ţionat la Şcoala fotografi că din Mag-
deburg şi a fost angajat în atelie-
rul fotografului curţii regale de la 
Berlin. Spre sfârşitul veacului al 
XIX-lea, s-a stabilit la Sibiu unde, 
în 1897, a cumpărat atelierul din 
Piaţa Mare nr. 16, deţinut de Ka-
milla Asboth, nepoata lui Theodor 
Glatz (pictor şi fotograf celebru, în 
timpul său, pentru frumuseţea ima-
ginilor cu români, saşi, maghiari 
şi ţigani, majoritatea aparţinând 
lumii rurale transilvane). La 1 sep-
tembrie 1900, a preluat atelierul 
fotografi c construit de Societatea 
de Asigurări Transsylvania (înfi in-
ţată în anul 1868), din strada Hel-
tauergasse nr. 5 (azi N. Bălcescu), 
în care a lucrat până la pensiona-
re. În anul 1903 a fost cursant la 
Lehranstalt für Photographie din 
München. Între 1904 şi 1906 a des-
chis o fi lială pe Elisabethgasse, nr. 
9 (azi strada 9 Mai), cândva ateli-
erul lui Wilhelm Wagner. A prelu-
at şi fi liala de pe Fleischergasse, 
nr. 6 (azi strada Mitropoliei), când-

va atelierul lui Victor Mysz, în ca-
re i-a urmat Rudolf Kunte. S-a nu-
mărat printre fondatorii cluburilor 
de fotografi e din Transilvania, iar 
pe la 1930 a fost preşedinte al U-
niunii Fotografi lor din România. 
Atelierul fotografi c Fischer a fost 
naţionalizat în anul 1959. S-a stins 
din viaţă la 9 mai 1965, la Sibiu, 
în vârstă de 92 ani.

De-a lungul carierei sale, Emil 
Fischer a desfăşurat o activitate 
deosebit de laborioasă, fi ind con-
siderat cel mai prolifi c fotograf si-
bian. A fost apreciat şi răsplătit 
cu numeroase diplome care ates-
tă înalta sa măiestrie artistică. A 
obţinut titlul de fotograf al Curţii 
Regale de două ori: prima dată în 
1904, de la Arhiducele Josef al Aus-
tro-Ungariei, a doua oară, în 1920, 
de la Curtea Regală a României. 
A primit premii la München – 1903, 
Sibiu – 1903, Bucureşti – 1906, 
Brno – 1907 şi i s-a decernat ordi-
nul „Crucea României” în grad de 
cavaler, în 1910, pentru fotografi -
ile cu Palatul Peleş.

Datorită măiestriei sale unanim 
recunoscute, Emil Fischer s-a nu-
mărat printre colaboratorii de sea-
mă ai Asociaţiunii Transilvane pen-
tru Literatura Română şi Cultura 
Poporului Român (ASTRA). Asoci-
aţiunea a constituit un factor esen-
ţial în procesul de afi rmare a naţi-
unii române, în lupta ardelenilor 

pentru apărarea propriei identităţi. 
Înfi inţarea ASTREI la Sibiu, în anul 
1861, se numără printre evenimen-
tele de mare însemnătate care au 
marcat istoria românilor din Tran-
silvania acelei epoci: organizarea 
învăţământului în limba română, 
crearea şi consolidarea celor două 
mitropolii româneşti ortodoxă şi u-
nită, înfi inţarea primelor instituţii 
fi nanciare şi economice româneşti, 
realizarea primului muzeu al româ-
nilor ardeleni, crearea Partidului 
Naţional Român din Transilvania.

Emil Fischer a colaborat, în ca-
litate de fotograf ofi cial, la urmă-
toarele manifestări organizate de 
Asociaţiunea ASTRA:

- 1902 – Expoziţia industrială or-
ganizată de Reuniunea Română de 
Agricultură şi Reuniunea Sodalilor 
din Sibiu, sub patronajul Asociaţi-
unii Transilvane; a fotografi at cele 
trei interioare tradiţionale; fotogra-
fi ile au fost donate Muzeului „Aso-
ciaţiunii” şi ele au fi gurat atât în 
expoziţia prilejuită de inaugurarea 
muzeului naţional al românilor – 
vernisată în Palatul Asociaţiunii, la 
19 august 1905 – cât şi în pavilio-
nul ardelenilor, la Expoziţia jubili-
ară regală de la Bucureşti, amena-
jat pe Câmpia Filaretului, cu prile-
jul aniversării a 40 de ani de la ur-
carea pe tron a regelui Carol I.

- 1905 – 19 august 1905 are loc in-
augurarea Muzeului „Asociaţiunii” 

printr-o expoziţie etnografi că şi isto-
rico-culturală; printre cei nominali-
zaţi în catalogul expoziţiei se numă-
ra şi Emil Fischer, care a donat mu-
zeului o serie de fotografi i de interes 
etnografi c, ilustrând: vederi genera-
le ale aşezărilor, case şi interioare tra-
diţionale din localităţi ardelene, in-
teriorul unei stâne şi o strungă, porţi 
şi cruci străvechi, biserici, obiceiuri 
din ciclul vieţii şi de peste an.

- 1906 – în şedinţa Comitetu-
lui Central al Asociaţiunii s-a dis-
cutat propunerea de a se înzestra 
muzeul cu un aparat de proiecţie, 
iar Corneliu Diaconovici a fost au-
torizat să comande fotografului 
Emil Fischer diapozitive cu por-
trete ale tuturor preşedinţilor Aso-
ciaţiunii, precum şi 11 vederi din 
expoziţia inaugurată în august 
1905, două fotografii ale Şcolii ci-
vile de fete, trei imagini ale clă-
dirii muzeului şi să cumpere apa-
ratul de proiecţie.

- 1908, 1912 – a fotografi at pre-
mianţii expoziţiilor de copii de la Po-
iana Sibiului (1908) şi Răşinari (1912)

- 1911 – a fotografi at zborurile 
demonstrative ale lui Aurel Vlaicu 
făcute la Blaj, pe Câmpul Libertă-
ţii, la 16/29 august, cu prilejul ani-
versării semicentenarului ASTREI

- 1919 – a fotografi at conductul 
etnografi c organizat în 2 ianuarie 
cu ocazia vizitei generalului Bert-
helot la Sibiu

Defi lare în port popular 
de sărbătoare

Nu ne vom opri asupra eveni-
mentelor din ziua de 1 ianuarie 
1919, când generalul Berthelot ajun-
ge la Sibiu. Ne vom rezuma la cele 
întâmplate în 2 ianuarie, reconsti-
tuind şirul evenimentelor zilei, cu 
ajutorul fotografi ilor semnate de 
Emil Fischer şi a consemnărilor din 
presa locală (Telegraful Român, Lu-
ceafărul şi Foaia Poporului) şi Ro-
mânul (apărut la Arad) privind con-
ductul etnografi c.

Joi dimineaţa, orele 8, generalul 
Berthelot împreună cu generalul Mo-
şoiu şi membri ai Consiliului Diri-
gent au făcut o excursie la Sălişte; 
au fost primiţi de ofi cialităţile loca-
le şi de protopopul dr. I. Lupaş (ce 
le-a vorbit în limba latină şi i-a dă-
ruit cadouri constând în: o prescu-
ră, două ploşti de vin, un burduşel 
de brânză şi ţesături sălişteneşti); 
generalul s-a prins în horă alături 
de „două cruci de fete”, cele mai fru-
moase din Sălişte; la orele 10 jumă-
tate, au plecat înapoi spre Sibiu.

La orele 11 ajunge în Sibiu, în 
Piaţa Mare, unde sunt primiţi, în 
sunetele Marsiliezei şi de aclamări 
puternice: Trăiască Franţa!, Tră-
iască Berthelot. Generalul a dat 
onorul şi a salutat trupele de vâ-
nători prezente în Piaţa Mare, s-a 
îndreptat apoi spre pavilionul, clă-
dit sub îngrijirea ing. Niga, afl at 

Cronica fotografică a

Aspecte din timpul viziti generalului francez Henri Mathias Berthelot la Sălişte – fotografi e din colecţia Muzeului Culturii Sălişte
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în faţa Bisericii (Iezuiţilor) şi de 
unde s-a pregătit să privească con-
ductul etnografi c al ţăranilor ro-
mâni din ţinuturile sibiene. Pre-
gătirea conductului a fost anunţa-
tă cu câteva zile înainte de orga-
nizatorii conduşi de preş. Asocia-
ţiunii Andrei Bârseanu. Condiţia 
principală a fost aceea ca toţi cei 
care vor lua parte la defi lare să fi e 
îmbrăcaţi în port popular „nefal-
sifi cat” românesc, specifi c localită-
ţii de provenienţă. Cel mai târziu 
la orele 9 (joi dimineaţă) partici-
panţii trebuiau să fi e prezenţi în 
Piaţa Gării de unde au şi pornit, 
în ordinea stabilită de comitetul 
de organizare, spre Piaţa Mare. 
Fiecare grup avea în frunte preo-
tul, învăţătorul şi alţi fruntaşi ai 
satului. Tot în frunte erau purta-
te, cu mândrie, tăbliţele cu nume-
le localităţilor, steaguri localităţii, 
ale României şi Franţei şi pancar-
te cu „Trăiască Franţa!”, „Trăias-
că generalul Berthelot!”, în limba 
franceză. Urmau bărbaţii, feciorii 
cu tricolor la braţe şi peste piept, 
nevestele şi fetele, cu veselie în 
inimi. Toţi îmbrăcaţi în port popu-
lar românesc de sărbătoare. De-
plasarea grupurilor în conduct s-a 
făcut într-o ordine şi disciplină de-
săvârşită. La cortegiul etnografi c 
au participat 60 localităţi, peste 
10.000 de ţărani, bărbaţi şi femei, 
care au parcurs traseul pe jos, că-
lare sau în căruţe trase de boi sau 
cai şi peste 10.000 de spectatori.

Au defi lat:
- din Sibiu – 95 de călăreţi împo-

dobiţi cu minunate ţesături româ-
neşti în culori deschise, elegante, mai 
ales primele şiruri de călăreţi, pe cai 
albi; carul, reconstituind claca – con-
voi ce aducea snopi de grâu, cântând 
„Dealul Mohului, umbra snopului”); 
carul copiilor – aranjat de doamna 
preoteasă Boiu, soţia preotului Bo-
iu din suburbia iosefi nă, din care fe-
tiţa Lucia Apolzan a coborât şi a ros-
tit următoarele versuri în limba fran-
ceză: „Din carul nostru frumos îm-
podobit cu fl ori şi cu copii, am cobo-
rât pentru a striga: Trăiască Bert-
helot! şi Trăiască Franţa!“; genera-
lul profund emoţionat a sărutat de 
două ori pe copilă;

- din Veştem – 4 călăreţi în pa-
tru colţuri ale grupului ce a reunit 
peste 300 de persoane;

- din Săcădate – carul cu patru 
cai al miresei (Maria Măharu, năs-
cută Pavel) împreună cu tovarăşe-
le ei, fetele tinere ce o însoţeau, ur-
mat de carul cu lada de zestre a mi-
resei; şi acest grup a avut peste 300 
de persoane;

- din Marpod – un grup de 
peste 200 de peroane;

- din Poplaca – peste 20 de călă-
reţi şi peste 100 de peroane;

- din Răşinari – 65 de călăreţi, 
în frunte cu notarul comunal Vale-
rie Prie; corul din localitate: 50 de 
bărbaţi şi de femei cu furci de tors 
în mâini; 12 căluşari, conduşi de vă-
taful Dan Ţincu, vătaf care, înain-
te de a începe dansul, a păşit cu ma-
re îndrăzneală spre generalul Bert-
helot şi-a ridicat pălăria, a salutat 
milităreşte şi i-a spus: „Trăiţi dom-
nule general! Sunt Dan Ţincu, vă-
taful căluşarilor din Răşinari!”; ca-
rul cu nunta tradiţională (miri şi 
prietenii mirilor, în car tras de boi, 
cu steag de nuntă, urmat de carul 
cu zestrea miresei – din păcate, aces-
ta lipsind din imagine); numărul to-
tal al celor din Răşinari a fost de 
1.000 de persoane;

- din Cut (judeţul Alba) – 70 de 
fl ăcăi, îmbrăcaţi cu zeghii de lână 
albă, curată;

- din Ocna Sibiului – o ceată de 
mineri (băieşi) îmbrăcaţi în portul 
lor alb, „înarmaţi” cu ciocane şi al-
te unelte pentru crăpat sarea (din 
păcate confuzie în imaginea cu ex-
plicaţie din expoziţie: defi larea cor-
pului de sanitari); 16 căluşari, acla-
maţi de general văzându-le jocul 
frumos; car tras de şase boi ilus-
trând nunta tradiţională;

- din Cornăţel – 12 călăreţi şi 200 
de persoane;

- din Cristian – peste 200 de per-
soane;

- din Orăştie (judeţul Hunedoa-
ra) – un grup de căluşari, recrutaţi 
din rândul Reuniunii zidarilor, con-
duşi de vătaful Ioan Jurca.

Evenimentele s-au încheiat du-
pă orele 12 şi trei sferturi cu defi -
larea corpului de vânători (care au 
dat onorul) şi cu plecarea generalu-
lui spre gară, unde îl aştepta trenul 
spre Bucureşti. Străzile Sibiului au 
continuat, şi după plecarea genera-
lului, să răsune de cântecele grupu-
rilor care se îndreptau, în ordine, 
spre porţile din afară ale oraşului.

Cei prezenţi la conduct, din sa-
tele Sibiului, au arătat ceea ce aveau 
mai frumos: portul popular de săr-
bătoare şi tradiţiile, cel mai uşor de 
reconstituit fi ind nunta tradiţiona-
lă (Răşinari, Ocna Sibiului, Săcă-
date). Pentru Fischer a fost impor-
tant pitorescul evenimentului. Pri-
vind cadrele şi unghiurile de unde 
au fost realizate, am constatat că 
cele mai multe imagini au fost imor-
talizate din centrul Pieţei Mari. Nu 
am descoperit imagini de pe trase-
ul conductului (care a străbătut stră-

zile Cisnădiei – azi N. Bălcescu -, 
Şaguna – azi tot Şaguna – şi Schiwis 
– azi Bulevardul Victoriei). Emil 
Fischer a fotografi at doar grupuri 
afl ate în defi lare în momentul tre-
cerii prin faţa generalului Berthe-
lot şi a ofi cialităţilor. S-au păstrat 
doar câteva imagini cu grupuri de 
săteni afl ate la intrarea în piaţă, în 
timpul pregătirii pentru defi larea 
propriu-zisă. Probabil, era mai di-
fi cil pentru fotograf să-şi mute apa-
ratul în alte locaţii, având nevoie 
de timp mai îndelungat pentru a-şi 
pregăti cele necesare în obţinerea 
unei fotografi i cât mai clare şi cât 
mai sugestive.

Delia VOINA
muzeograf
Muzeul Naţional Brukenthal

a lui Emil Fischer

La câteva zile după conduct, în ziarul Foaia Poporului (anul 27, nr. 1, 1/14 
ianuarie 1919, p. 7) apărea un anunţ: „Defi larea noastră pe dinaintea 

generalului francez a fost fotografi ată în mai multe feluri. Aceste 
fotografi i se isprăvesc zilele acestea, le vom pune spre vedere în vitrina 
Librăriei noastre (strada Măcelarilor, nr. 12) de unde se pot cumpăra. 
Ceice doresc să aibă astfel de fotografi i ale diferitelor sate, căluşeri, 

călăraşi etc. să poftească ocazional a le vedea.”

Anunţul a fost ulterior simplifi cat ca text şi a crescut frecvenţa apariţiei 
acestuia în presa locală: „Fotografi i dela primirea generalului Berthelot 

în Sibiu şi la Sălişte se afl ă spre vânzare în mare alegere la Librăria 
«Foaia Poporului». Sunt diferite grupuri de pe satele noastre, fotografi ate 

foarte frumos.”

Generalul francez Henri Mathias Berthelot şi Ioan Lupaş, protopopul Săliştei - 
fotografi e din colecţia Muzeului Culturii Sălişte

100 DE ANI DE RECUNOŞTINŢĂ 
MARELUI PRIETEN AL ROMÂNIEI

Iată cum a decurs anul 1918 
pentru comunitatea sibiană 
din punct de vedere social şi 
administrativ, cumulat cu sta-
rea de război.

Comunitatea sibiană a reuşit mai 
ales prin intermediul structurilor 
administrative să treacă şi peste 
lipsurile provocate de război, având 
un nou primar din luna februarie, 
în persoana dr. Wilhelm Göritz. Tot-
odată, Poliţia a fost cea mai prezen-
tă instituţie, mai ales în presă, prin 
anunţurile şi ordonanţele necesare 
pentru asigurarea liniştii publice. 
Conţinutul lor a fost foarte diferit, 
dar au urmărit mai ales atragerea 
atenţiei locuitorilor să nu achiziţi-
oneze echipament militar sau să 
ajute dezertorii şi prizonierii de răz-
boi. Altele au abordat inclusiv su-
biecte domestice, cum ar fi : amen-
darea comportamentului supărător 
al servitorilor în zilele de sărbătoa-
re, care în zilele menţionate numai 
au voie să circule în Piaţa Mare, pe 
Promenada Bretter şi Calea Cisnă-
diei. Mai mult, se interzice „împie-
decarea circulaţiei pe trotuar, prin 
grupuri de mai mult de 3 persoa-
ne“. S-au stabilit amenzi mari pen-
tru care nu îşi curăţau trotuarul din 
faţa casei de zăpadă şi gheaţă de 2 
ori pe zi. Restaurantele şi cafenele-
le se închid seara la orele 9,00, iar 
berea ajunge singura băutură alco-
olică admisă.

Rutina zilnică a lipsurilor ali-
mentare a fost însă cea mai pre-
santă. Existau deja cartele pentru 
distribuirea făinii de diferite tipuri, 
untură, slănină, zahăr, cartofi  sau 
săpun. Ca urmare a unei cereri ve-
nite din partea Ministerului Ali-
mentaţiei Publice, s-a stabilit că 
Sibiul avea: 26.200 de locuitori, 
10.212 bărbaţi, 15.978 femei, fără 
a se lua în calcul numărul milita-
rilor, 381 de cai, 421 de vite, 934 
de porci, 145 de oi şi miei.

Preoţii, învăţătorii şi notarii sunt 
chemaţi să îi ajute pe ţărani prin 
comenzile pentru seminţele nece-
sare în agricultură, care se puteau 
cumpăra de la Înfrăţirea (Federa-
ţia sau centrala însoţirilor de cre-
dit de tip Raiffeissen).

Poliţia a verifi cat şi existenţa în 
gospodăriile cetăţenilor a unor can-
tităţi suplimentare de: grâu, po-
rumb, făină sau păstăioase, acolo 
unde există nu se mai eliberau car-
tele pentru făină şi cereale. Pentru 
anul 1918, cei care aveau „cărtice-
le de făină” au primit în medie: 2 
kg făină de grâu şi 1 kg de făină 
de porumb. Pentru că făina era de 
mai multe tipuri: pentru copt, pră-
jeală, pâine, din porumb şi secară, 
preţurile erau diferite şi au cres-
cut în luna august, pentru că din 
septembrie, „cărticele noi pentru 
făină şi pâine”, împărţite în ordi-
nea alfabetică a străzilor, înainte 
de a fi  date la brutării, urmau să 
fi e semnate de proprietarii caselor.

Odată cu data de 19 septem-
brie, comerţul cu porumb a fost 
interzis, iar calitatea făinii a fost 
tot mai criticată. Astfel, conform 
unei notiţe din ziarul german Süd-
deutsche Tagesblatt, făina de pâi-
ne era probabil amestecată cu cas-
tane sălbatice sau tărâţe.

Ca urmare a situaţiei critice în da-
ta de 22 iulie a fost convocată de ur-
genţă o adunare generală extraordi-
nară a comitatului Sibiu pentru vo-
tarea unui nou împrumut de 3 mili-
oane de coroane necesar pentru pro-
curarea de grâne. Alte două produse 
necesare, zahărul şi petrolul erau ob-
ţinute tot pe baza unor cartele elibe-
rate de brutari şi respectiv de magis-
tratul oraşului. Cantitatea de cartofi  
primită de o familie a variat de la 13 
kg pentru mai mult de 3 membri la 
o cotă unică de 5 kg, kilogramul cos-
ta 42 de fi leri şi se puteau vinde doar 
la anumite magazine.

Sunt anunţate, pentru a se re-
zolva, mai ales nevoia de alimen-
te din oraş şi târguri de animale, 
aşa cum a fost cel din 3 mai, când 
la Sibiu se puteau aduce orice ani-
male. În ceea ce priveşte carnea 
de porc, ea a fost admisă spre vân-
zare doar sub o strictă respectare 
a preţurilor. Cine vindea mai scump 
primea o amendă de 2.000 de co-
roane sau 6 luni de închisoare. Ma-
gistratul anunţă, la sfârşitul lunii 
martie, ajutoare în: unsoare şi slă-
nină pentru cei care nu aveau acest 
tip de provizii. Din luna iunie, ma-
gistratul oraşului distribuie car-
tele pentru încălţăminte, iar din 
20 octombrie, s-a introdus un im-
pozit pe articolele de lux, iar cota 
de săpun s-a distribuit de la fabri-
ca sibiană de lumânări de pe stra-
da Turnului.

Saşii şi-au văzut de viaţă

Pentru comunitatea germană a 
oraşului, prima parte a anului 1918 
s-a derulat sub semnul întăririi sen-
timentului de comunitate. Nu în-
semnă că nu sunt urmărite în con-
tinuare proiecte importante pentru 
oraş, şi mă refer aici mai ales la con-
struirea unui sanatoriu pentru bol-
navii de tuberculoză, donaţiile fi ind 
adunate de Direcţia Casei de Asi-
gurare a Muncitorilor din Cercul Si-
biu, sau pentru grija necesară de a 
fi  acordată tineretului, prin inter-
mediul aşa numitei Reuniuni de Pa-
tronaj organizate la nivelul comita-
tului Sibiu. În adunarea din luna 
martie, preşedintele ei, dr. Adolf 
Wiedorn, afi rma că reuniunea tre-
buie să se pregătească încă din acest 
timp de război pentru a înfrânge 
factorii care corup tinerii, aspect cu 
care a fost de acord şi preotul roma-
no-catolic al oraşului, principele Ca-
rol Egon von Hohenlohe.
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Organizată sub patronajul îm-
părătesei Zita şi a Reuniunii „Ste-
fania” a fost şi încercarea de a re-
duce mortalitatea infantilă din 
statul dualist, care şi înainte de 
război fusese considerată mare, 
200 de decese la 1.000 de nou năs-
cuţi. Conform adresei ministrului 
de interne Ugron din 1917, cauze-
le erau neştiinţa şi sărăcia, care 
urmau să fi e combătute prin cali-
fi carea la nivelul fi ecărui comitat 
a unui număr de persoane numi-
te patronese, plătite de stat, care 
să ajute medical şi igienic famili-
ile care aveau nevoie. Ulterior, sec-
ţia din Sibiu a Reuniunii pentru 
Patronaj a fuzionat cu Secţia pen-
tru Ajutorarea Robilor (Infracto-
rilor) din comitatul Sibiu, ultima 
fi ind cea care a predat fondul.

De fapt se observă din primă-
vara anului 1918, comasarea unor 
societăţi de ajutorare, patronate 
de obicei de către membrii ai ca-
sei de Habsburg, astfel apariţia 
unei noi societăţi de ajutorare sub 
patronajul arhiducelui Iosif, care 
conducea şi trupele de honvezi 
din Ungaria, destinată protejării 
copiilor orfani ardeleni, a dus la 
desfiinţarea Reuniunii Pro 
Transylvania, ale cărei fonduri de 
7,30 milioane de coroane urmau 
să fi e folosite pentru: reconstruc-
ţia satelor distruse de război, pen-
tru spitalul de copii „Zita“ din Cluj 
şi pentru fondul societăţii „Pen-
tru copii“. În general, locuitorii 
din oraşul Sibiu şi din comitat au 
fost lăudaţi de dr. Pataki Janos, 
inspector regal al comitatului Si-
biu pentru sumele de bani dona-
te pentru Fondul regnicolar al vă-
duvelor şi orfanilor după învăţă-
torii căzuţi în război, în 1918 pes-
te 5.000 de coroane.

Comunitatea românească 
îşi croia singură drumul

Comunitatea românească a în-
cercat şi ea să treacă fără mari 
pierderi, cel puţin ofi cial după anii 
1916-1917. În anul 1918, în cadrul 
adunării comitatului Sibiu, ca şi 
deputaţi au fost menţionaţi urmă-
torii: Ioan Herţia, negustor din Să-
lişte, dr. Octavian Russu, avocat 
în Sibiu, D. Herţia, tot negustor 
în Sălişte, dr. Vasile Preda, parti-
cular din Sibiu, dr. Ilie Beu, me-
dic, Alexandru Lebu, particular în 
Sibiu, D. Popovici, proprietar în 
Sibiu, Ilie Piso, preot în Tălmăcel, 
dr. Ioan Elekes, medic în Sebeşul 
săsesc, George Imbăruş, inginer 
în Sibiu, Marcu Jantea, profesor 
în Sibiu şi Samuil Gangolea, fa-
bricant de cărămizi.

Principala instituţie reprezen-
tativă a rămas Mitropolia ortodo-
xă, condusă de cel mai disputat 
mitropolit pe care l-a avut, Vasile 
Mangra. Pe parcursul anului 1918 
şi până la tragicul sfârşit din 14 
noiembrie, a încercat cel puţin în 
Sibiu să nu atragă atenţia autori-
tăţilor în sens negativ, oricum ac-
tivitatea sa politică anterioară ca-
re l-a legat pe personalitatea lui 
Tisza Istvan au fost sufi ciente pen-
tru a-l îndepărta atât de vechea, 
cât şi de noua elită politică româ-
nească. Conştient de această rea-

litate, Alexandru Vaida-Voevod re-
cunoştea că oraşul Sibiu nu a fost 
o alegere politică bună, mai ales 
în ultimii ani ai războiului, deoa-
rece nu se dorea expunerea unor 
instituţii cu care românii se iden-
tifi cau: Mitropolia ortodoxă, Ban-
ca Albina sau Asociaţiunea ASTRA 
şi mai ales nu doreau sa îi ofere 
lui Mangra „şansa de a face pe pa-
triotardul”.

Biserica Ortodoxă a fost ală-
turi de credincioşii săi în fi ecare 
zi, dar mai ales cu ocazia marilor 
sărbători, atunci când românii se 
întâlneau în catedrală, astfel în 
1918, Botezul Domnului s-a făcut 
în curtea catedralei, în faţa unei 
mulţimi mari de soldaţi şi ofi ţeri, 
în prezenţa generalului Nicolae 
Lugojan. La fel, cu ocazia serbă-
rilor ofi ciale ale perechii domni-
toare, acestea au fost respectate 
conform cutumei. Putem menţio-
na în acest sens serbarea zilei 
onomastice a împărătesei Zita în 
data de 14/27 aprilie 1918, la ca-
re au participat elevii seminaru-
lui şi mulţi soldaţi, alături de pre-
otul lor militar Miron Bucşa şi zi-
ua de naştere a împăratului şi re-
gelui Carol din 17 august. În sea-
ra zilei de 16 august, muzica mi-
litară anunţa deja festivitatea din 
ziua următoare. În Piaţa Mare 
s-a intonat imnul Casei domni-
toare şi imnul maghiar, apoi s-au 
tras 24 de salve de tun şi au ur-
mat slujbele religioase din bise-
ricile sibiene. În catedrala orto-
doxă în prezenţa soldaţilor, sluj-
ba a fost ofi ciată de preotul mili-
tar Marcu Joantea, iar la sfârşit 
mitropolitul Vasilie a citit o ru-
găciune de mulţumire. Şi totuşi 
realitatea era mult mai severă, 
autorităţile de la Budapesta au 
încercat să obţină prin fals şi in-
timidare deplina autoritate în a 
desfi inţa toate şcolile confesiona-
le ortodoxe în cadrul sinodului ar-
hidiecezan din luna mai a anului 
1918. Numirea de către ministrul 
de Culte şi Instrucţiune publică 
Appony Albert a lui Emil Petri-
cevich Horvath ca şi comisar pen-
tru sinodul arhidiecezei sibiene 
nu a făcut decât să demonstreze 
acest lucru.

În ceea ce priveşte activitatea 
Astrei, au fost încurajatoare efor-
turile pe care atât persoane sin-
gure, cât şi alte reuniuni româ-
neşti le-au făcut pentru ca ea să 
reziste războiului, donaţiile, ori-
cât de modeste au ajutat-o mult.

La fel ca şi în timp de pace, spri-
jinul fi nanciar al comunităţii ro-
mâneşti, mai ales la nivelul aso-
ciaţional a fost asigurat de Banca 
„Albina” şi de directorul ei, avoca-
tul Partenie Cosma. În cursul anu-
lui 1918, banca a contribuit pen-
tru al 8-lea împrumut de război 
cu suma de 1.100.000 de coroane. 
Tot acum, în clădirea băncii „Al-
bina” a funcţionat Banca Genera-
lă de Asigurare, care a fost iniţia-
tă în scopul realizării celui de-al 
8-lea împrumut de război, ea a în-
cercat să îmbine atât dorinţa au-
torităţilor de a aduna bani nece-
sari pentru război, dar şi de a atra-
ge un număr cât mai mare de con-

tribuitori, astfel pentru cei care 
doreau să împrumute statul cu 
1.000 de coroane, dar nu aveau a-
ceastă sumă, banca elibera o asi-
gurare de viaţă şi subscria pentru 
o parte din împrumut obligaţiuni 
de aceeaşi valoare, adică „făceai o 
faptă patriotică şi te ocupai şi de 
viitorul propriei familii”.

În pofi da greutăţilor materia-
le, s-a observat în cursul anului 
1918 o activitate deosebită şi în 
cadrul Reuniunii Meseriaşilor Ro-
mâni, care a avut în persoana lui 
Victor Tordăşianu, un preşedinte 
energic, care adusese averea re-
uniunii la suma de 40.000 de co-
roane. Cea mai bună dovadă a 
fost dată de ajutoarele oferite fa-
miliilor de meseriaşi români, ca-
re numai aveau sprijinul celor 
plecaţi pe front.

La şcoala civilă de fete a Asoci-
aţiunii au fost susţinute o serie de 
prelegeri despre mersul războiu-
lui de către directorul şcolii, dr. 
Vasile Bologa – „Începutul războ-
iului mondial până după lupta de 
la Marna” şi profesoarele Eugenia 
Tordăşianu – „Războiul mondial 
la frontul ostic” şi Eleonora Le-
meny – „Războiul mondial la fron-
tul sudic”, taxa de intrare de 1 co-
roană fi ind folosită pentru consti-
tuirea unui fond fi lantropic al şco-
lii. Reuniunea Femeilor Române 
din Sibiu a continuat să susţină o 
bucătărie poporală, pentru cei mai 
săraci cetăţeni, la care s-au făcut 
donaţii, inclusiv din partea prima-
rului şi poliţiei oraşului.

După Marea Unire
Chiar înainte de stabilirea în 

oraş a Consiliului Dirigent, s-au 
pus bazele unui Club al Tehni-
cienilor Români, care a colabo-
rat cu Legiunea Română din Si-
biu. Clubul a organizat un con-
gres al inginerilor, motivul fiind 
unul foarte stringent şi anume 
dorinţa de modernizare şi de de-
clanşare a unei adevărate lupte 
de transformare a „modestei 
noastre industrii naţionale”. Ce-
le mai importante hotărâri lua-
te au fost următoarele: s-a cerut 
Consiliului Dirigent să pune ba-
zele unui Birou Tehnic Superi-
or, format din experţi, cursuri 
pentru noii funcţionari, care să 
suplinească pe cei care şi-au dat 
demisia, gravitarea căilor fera-
te spre Constanţa, transfer de 
funcţionari români şi străini, re-
forma agrară (împărţirea unui 
număr de 2.740 de moşii), înfi-
inţarea de şcoli industriale şi 
naţionalizarea celor existente, 
scutirea industriaşilor de servi-
ciul militar, industriaşii străini 
să primească cel puţin 50% mun-
citori români, exploatarea lem-
nului cu metode moderne pen-
tru comercializarea produselor 
finite, o atenţie mai mare acor-
dată minelor, zăcămintele de căr-
buni s-a estimat că ajung pen-
tru 230 de ani, dar era mai con-
venabilă exploatarea gazele na-
turale din Ardeal, capital, inclu-
siv de stat pentru exploatarea 
aurului, la fel ca şi pentru alte 
exploatări miniere, iar Şcoala de 

Poduri şi Şosele de la Bucureşti 
urma să se transforme într-o Po-
litehnică. Legătura cu Consiliul 
Dirigent se făcea prin interme-
diul Biroului Tehnic Superior 
din care făceau parte: Bohăţiel 
– căi ferate, M.Ottu – silvanis-
tică, V. Lazăr – căi ferate, C. Me-
saroşiu – mecanică, R. Oprean 
– ape, Augustin Maior – Poştă 
şi telegraf, Negruţiu – statisti-
că şi A. Stroia – parcelări.

Paşi spre administraţia 
românească

Din punct de vedere adminis-
trativ, la propunerea şefului re-
sortului de Interne, în cele 15 ju-
deţe din Ardeal unde Consiliul 
Dirigent avea competenţe au fost 
numiţi, în data de 29 decembrie, 
15 prefecţi. La Sibiu, Nicolae Com-
şa. Pentru că oraşele cu drept de 
municipiu aveau şi ele dreptul la 
un prefect diferit de cel al jude-
ţului, prefect a fost numit Albre-
cht Dörr, care până în 1918 înde-
plinise funcţia de primar al ora-
şului. Noul prefect al judeţului a 
fost instalat în data de 11 ianua-
rie 1919, când a preluat actele 
prefecturii de la fostul comite 
Wallbaum. Prezent la această ac-
ţiune, în numele Comitetului Na-
ţional Român din Sibiu al cărui 
preşedinte era, Andrei Bârseanu, 
a mulţumit fostului comite pen-
tru activitatea depusă. Funcţio-
narii care au acceptat să depună 
jurământul de credinţă faţă de 
statul român şi-au continuat ac-
tivitatea, inclusiv fostul vice-co-
mite Johann Schöpp, care a de-
venit subprefect. Despărţirea de 
vechea lume şi de structura ei a 
fost văzută diferit de participan-
ţii la ea, astfel dacă mulţi au ales 
să accepte şi să îşi continue via-
ţa ca şi înainte, aşteptând intra-
rea ei într-o anumită normalita-
te, asesorul consistorial Nicolae 
Ivan, membru timp de 21 de ani 
în comitetul municipal şi în re-
prezentanţa oraşului, îi adresea-
ză vice-comitetului Iohann Schöpp 
o scrisoare deschisă, publicată în 
mai multe numere din Telegraful 
Român. Deşi a lăudat activitatea 
depusă de vice-comite în anii răz-
boiului, nu poate uita nedreptă-
ţile suferite de comunitatea ro-
mânească de-a lungul anilor atât 
în oraş, dar şi în cadrul comita-
tului. În oraş, a observat ani la 
rând cum se nega dreptul româ-
nilor de a avea în mod proporţio-
nal un anumit număr de funcţio-
nari, cum au fost reintroduse im-
pozite culturale sau a fost inter-
zis pentru români dreptul de a se 
aşeza sau cel de păşunat în Tăl-
maciu şi Guşteriţa.

Membrii elitei româneşti au fost 
acuzaţi de faptul că prin interme-
diul băncii „Albina” doresc să îi 
dezmoştenească pe unguri, deşi de 
fapt saşii sunt în posesia celui mai 
roditor pământ din Ardeal. Elec-
toral, lucrurile au stat la fel de 
rău, în număr de 7.000 în oraş, ro-
mânii ar fi  meritat poate să aibă 
un singur cerc electoral format din 
zonele unde locuiesc cu predilec-
ţie: Poarta Turnului, a Ocnei, Poar-

ta Guşteriţei şi suburbiul Iosefi n, 
dar au fost împrăştiaţi peste tot.

Pentru autor, două au fost mo-
mentele defi nitorii: primul a fost 
legat de sărbătorirea în 1909 a 
Centenarului lui Şaguna, când la 
rugămintea lui Liviu de Lemeny, 
dar şi cu ajutorul primarului Al-
brecht Dörr, strada Muhlgasse a 
primit numele mitropolitului, deşi 
în anii războiului s-au făcut ce-
reri la minister pentru revenirea 
la vechea denumire. Al doilea mo-
ment a fost cel referitor la şcoa-
la românească primară din oraş 
care nu a benefi ciat niciodată de 
nimic din bugetul de 1 milion de 
coroane al oraşului, urmarea fi -
ind aceea că peste 500 de copii nu 
au putut fi  şcolarizaţi deoarece 
lipseau banii pentru susţinerea 
unui număr mai mare de posturi 
de învăţători. La nivel de comi-
tat, chiar dacă românii erau ma-
joritari, vice-comitele a fost lău-
dat şi de superiorii săi pentru ta-
lentul de a organiza cercurile elec-
torale, deoarece unui candidat ro-
mân i-ar trebui un aeroplan ca să 
se întâlnească cu alegătorii săi. 
Atunci când dr. Ioan Raţiu a fost 
ales în cercul Miercurea a fost îm-
piedecat să intre în sala comita-
tului, iar alegerea sa a fost anu-
lată direct de la Budapesta.

O altă eră
Acestea au fost doar o parte din 

schimbările prin care oraşul Sibiu 
a trecut, reuşind o metamorfoză de 
la imaginea burgului german la cea 
ofi cială de parte integrantă a admi-
nistraţiei româneşti. Este foarte evi-
dent faptul că acceptarea invadării 
oraşului de către românii din sate-
le din jur numai era un exerciţiu de 
imagine care se termina seara, când 
porţile oraşului se închideau. Aces-
te porţi erau deja demult, mai mult 
sau mai puţin imaginare, dar Legi-
unea Română, acţiunile elitei româ-
neşti, schimbarea situaţiei de pe 
front a principalului aliat al statu-
lui dualist, Germania, a adus comu-
nitatea germană a oraşului în pra-
gul unui colaps emoţional, la fel de 
intens ca şi al populaţiei româneşti 
a oraşului.

În afară de inerentele ciocniri 
ca urmare a unor acte de furt şi 
vandalizare a magazinelor din cen-
trul oraşului, acesta a fost scutit, 
spre deosebire de alte oraşe şi zo-
ne de violenţa extremă a celor ca-
re nu au înţeles că războiul a fost 
pierdut. Cele două comunităţi im-
portante au ales calea înţelegerii, 
singura raţională şi este adevărat 
cea pe care saşii au perfecţionat-o 
în diversele etape ale existenţei lor.

Bucuria românilor pentru îm-
plinirea unui vis de veacuri a ieşit 
mult mai mult în evidenţă tocmai 
datorită imobilismului de empatie 
din partea saşilor, dar poate că toc-
mai această permisivitate contro-
lată a saşilor a făcut generaţia U-
nirii să urmeze ceea ce scria mai 
ales pentru cei care veneau după 
ei. D.D. Roşca: „Grija pentru păs-
trarea unităţii naţionale să ne fi e 
o grijă de fi ecare clipă”.

conf. univ. dr. Valeria SOROŞTINEANU

Sibiul la finalul Marelui Război

100 DE ANI DE RECUNOŞTINŢĂ MARELUI PRIETEN AL ROMÂNIEI
 Consultanţi ştiinţifi ci: istoric Dan NANU; dr. Toma-Cosmin ROMAN, muzeograf, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu; conf. univ. dr. 
Valeria SOROŞTINEANU, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, Universitatea „ Lucian Blaga” 
din Sibiu; Silviu BORŞ, director Biblioteca Judeţeană ASTRA; Bogdan ANDRIESCU, bibliotecar Biblioteca ASTRA
Editori: Mihai COLIBABA, Cosmin PAL
Fotografi i de Emil Fischer din colecţia Răzvan POP

100 DE ANI DE RECUNOŞTINŢĂ 
MARELUI PRIETEN AL ROMÂNIEI


	s05
	s06
	s07
	s08

