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Sibiul și monarhia 
în România Mare 

 100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand în județul Sibiu  Prima vizită a familiei 
regale a cuprins localitățile: Copșa Mică, Sibiu, Turnișor, Cristian, Săliște și Orlat

Datorită evenimentelor care 

au avut loc în Transilvania, 

ofensiva ungară din 15/16 aprilie 

1919 şi contraofensiva promptă 

a trupelor române, care la 1 mai 

atingeau cursul Tisei, Regele 

Ferdinand şi Regina Maria, 

însoţiţi de principesa Ileana şi 

membri ai guvernului, au făcut 

o vizită în Transilvania în luna 

mai, cu scopul unei „luări în 

stăpânire a noilor teritorii, a unei 

inspectări a hotarelor şi a 

asigurării întregirii neamului 

românesc”; trebuia să dea 

încredere populaţiei româneşti 

greu încercate şi să afirme 

fermitatea poziţiei României la 

Conferinţa de Pace.
Presa românească din Tran-

silvania şi lucrări memorialis-
tice au refl ectat pe larg şi au 
accentuat importanţa vizitei 
Familiei Regale, urmărindu-i 
traseul, care a cuprins nume-
roase localităţi, de la avanpos-
turile armatei române la Bi-
chiş-Ciaba (în Ungaria) până 
la Braşov, inclusiv Sibiu.

În aşteptarea Familiei Re-
gale la Sibiu, ziarul „Patria” 
dezvăluia febra pregătirilor re-
alizate de către autorităţi. În-
treg Sibiul s-a îmbrăcat în ha-
ine de sărbătoare. La ieşirea 
din edifi ciul gării, s-a ridicat 
un arc triumfal înconjurat de 
ghirlande şi lămpi multe. La 
îmbinarea străzilor Gen. Gh. 
Magheru şi Avram Iancu, lân-
gă mănăstirea Ursulinelor, a 
fost realizat un stâlp alegoric, 
ce reprezenta situaţia Bana-
tului încă nedesrobit. Pentru 
realizarea lucrărilor de împo-
dobire ale oraşului Sibiu, au 
fost aduşi arhitecţi de la Bu-
cureşti: Renard, şeful birou-
lui arhitecturii din Bucureşti, 
ce va transpune în practică 
planul elaborat de C-tin Na-
nescu, arhitectul oraşului Bu-
cureşti. Organizatorii defi lă-
rii cu character etnografi c au 
fost dr. Gh. Măcelariu, Vic-
tor Păcală. De-a lungul stră-
zilor urmau a fi  atârnate em-
blemele judeţelor şi oraşelor 
din Ardeal. Pe strada Bălces-
cu se ridicau două turnuri, cu 
foişoare deasupra, împodobi-
te cu pajura oraşului Sibiu şi 
culorile naţionale săseşti. Di-
neul dat seara de Consiliul Di-
rigent a avut loc în sala ma-
re de la „Unicum”.

În gara oraşului Sibiu, la 31 
mai, Familia Regală a fost aş-
teptată de trupe din Regimen-
tul 4 Vânători, membrii Consi-
liului Dirigent, generalul Măr-
dărescu, prefectul judeţului Si-

biu, Nicolae Comşa, prefectul 
oraşului, Albert Dör, comitele 
saşilor, Friedrich Walbaum, re-
prezentanţi ai confesiunilor: or-
todoxă – asesor Nicolae Ivan 
şi avocat Preda, unită – proto-
pop Nicolae Togan, luterană – 
episcopul Friedrich Teutsch, pa-
rohul evanghelic al Sibiului, 
Adolf Schullerus, calvină – J. 
Nagy, autorităţi militare, dele-
gaţii ale femeilor române din 
Sibiu, reprezentante ale reuni-
unilor săseşti. Prefectul judeţu-
lui, dr. Comşa, a salutat Fami-
lia Regală prin cuvinte entuzi-
aste. Regele a răspuns în ter-
meni călduroşi, dând asigurări 
că legătura între Suveranii ţă-
rii şi popor va fi  pe viitor tot 
mai strânsă. Prefectului Dör, 
Regele i-a declarat că saşii pu-
teau fi  siguri că vor trăi mulţu-
miţi în România. Lui Valeriu 
Branişte, şef al Resortului Cul-
te şi Instrucţiune Publică în ca-
drul Consiliului Dirigent, Rege-
le i-a declarat că era la curent 
cu munca uriaşă pe care o dez-
volta Consiliul Dirigent.

Suveranii s-au îndreptat 
spre catedrala ortodoxă, un-
de au fost aşteptaţi de episco-
pul Miron Cristea, asistat de 
arhimandritul dr. Eusebiu Roş-
ca, protopopul dr. Ioan Stro-
ia, asesorii consistoriali Lazăr 
Triteanu, dr. George Proca, dr. 
Vasile Bologa, profesor dr. Va-
sile Stan ş.a. Corul Reuniunii 
locale de muzică, condus cu 
măiestrie de George Dima, a 
cântat Irmosul Învierii. A ur-
mat slujba divină, în încheie-
rea căreia episcopul Miron 
Cristea a rostit o rugăciune 
special întocmită pentru acest 
moment istoric. El dădea glas 
mulţumirilor celor prezenţi fa-
ţă de îndurarea pe care Bunul 
Dumnezeu a arătat-o poporu-
lui român, întrucât, precum 
pe Moise l-a rânduit pentru 
a-şi elibera neamul său din 

robia Egiptului, aşa l-a învred-
nicit pe Regele românilor să 
surpe hotarele nefi reşti care 
despărţeau acest popor şi, dez-
robindu-l, să-i permită a crea 
„o patrie nouă şi încăpătoa-
re”. Episcopul implora Divini-
tatea să ia sub acoperirea ari-
pilor Sale dinastia şi armata 
română, să lumineze pe Su-
verani pentru a putea cârmui 
poporul cu dreptate, să îm-
prăştie pe duşmanii ce se ri-
dicau contra stăpânirii monar-
hului român şi să adune în-
treg poporul român într-o u-
nire nedespărţită.

După serviciul divin, Fa-
milia Regală s-a îndreptat spre 
Piaţa Mare, unde a asistat la 
defi larea trupelor şi a corte-
giului etnografi c, un cortegiu 
admirabil, având în frunte pe 
preoţii şi învăţătorii satelor 
româneşti din jurul Sibiului, 
şi care se încheia cu reprezen-
tanţi ai saşilor, „ce s-au pre-
zentat de asemenea cât se 
poate de bine”.

Suveranii au vizitat şi edifi -
ciul Asociaţiunii ASTRA. Fami-
liei Regale i s-a făcut o primire 
solemnă în sala festivă, fi ind 
prezenţi membrii Comitetului 
central, o parte a membrilor 
secţiilor ştiinţifi ce şi un public 
numeros. Preşedintele Asocia-
ţiunii, Andrei Bârseanu, expri-
ma bucuria membrilor acestei 
instituţii – ce constituia cea mai 
veche şi mai mare însoţire cul-
turală a românilor ardeleni – 
de a primi în edifi ciul înaltului 
for cultural pe cel căruia româ-
nii transilvăneni îi datorau eli-
berarea şi pe nobila Regină. 
Totodată, Bârseanu exprima în-
crederea membrilor Asociaţiu-
nii că sub sceptrul monarhului 
şi în colaborare cu fraţii din Ve-
chiul Regat, Asociaţiunea va 
înainta rapid spre înfăptuirea 
înaltei meniri pentru care a fost 
întemeiată. După realizarea 

unui scurt istoric a activităţii 
Astra, din care reieşea contri-
buţia importantă pe care aceas-
tă asociaţie şi-a adus-o la înfră-
ţirea românilor încă de la înte-
meierea sa, Bârseanu încheia 
evidenţiind faptul că un nou 
orizont se deschidea înaintea 
sa. Asociaţiunea putea deveni 
„însoţirea culturală a tuturor 
Românilor, lucrând împreună 
cu celelalte surori ale ei la înăl-
ţarea Neamului din întreg cu-
prinsul Daciei întregite”, iar edi-
fi ciul care o adăpostea, va fi  
într-adevăr „Casa Neamului, 
Casa naţională”. În fi nal, Suve-
ranul era rugat să accepte pre-
şedinţia de onoare a înaltului 
for cultural. Regele a primit şi 
s-a angajat că va proteja „no-
bilele năzuinţe” ale Astrei.

La banchetul de la Unicum, 
organizat seara, Iuliu Maniu a 
exprimat, în numele Consiliu-
lui Dirigent, recunoştinţa faţă 
de Suverani, faţă de fraţii ro-
mâni din Vechiul Regat şi ar-
mata română victorioasă care, 
prin sacrifi cii fără seamăn, ris-
când totul încă înainte de anul 
1918, a ridicat sabia pentru eli-
berarea acestor ţinuturi. Uni-
rea decretată, continua Maniu, 
se prezenta ca o necesitate in-
ternaţională absolută, naţiunea 
română fi ind „singura stâncă”, 
iar România unită fi ind singu-
ra „stavilă” în acest colţ de lu-
me, contra tendinţelor subver-
sive şbolşevismul – n.n.ţ care 
ameninţa cu distrugerea ordi-
nii sociale şi a tot ceea ce a pro-
dus civilizaţia omenirii. Româ-
nia fi ind astfel în serviciul o-
menirii întregi, pentru a-şi pu-
tea îndeplini această misiune, 
ea era îndreptăţită să ceară re-
cunoaşterea internaţională a 
deplinei uniri, aşa cum s-a ho-
tărât la Alba Iulia, aşa cum s-a 
decretat de către Maiestatea sa 
Regele şi cum s-a convenit prin 
tratatul încheiat cu Antanta în 

1916. Salutându-i pe Suveranii 
români, care pentru prima oa-
ră călcau pe pământul Ardea-
lului, Maniu le aducea un elo-
giu, afi rmând că celor două fi -
guri nemuritoare ale istoriei ro-
mânilor: împăratul Traian, ca-
re a arătat românilor calea de 
înfăptuire a Unirii prin pătrun-
derea legiunilor sale victorioa-
se în Transilvania, şi domnul 
Mihai Viteazul, care ne-a ară-
tat în ce direcţie trebuia să tin-
dă gândirea naţională, se ală-
tura Regele Ferdinand I, care a 
ştiut să canalizeze energiile po-
porului roman pentru îndepli-
nirea idealului naţional. Phe-
rekyde şi-a exprimat bucuria 
pe care o simţea văzând primi-
rea entuziastă de care au avut 
parte Suveranii în întreaga Tran-
silvanie, considerând-o o răs-
plată pentru momentele grele 
prin care au trecut Regele şi Re-
gina în timpul războiului. El îşi 
exprima încrederea că dorinţa 
românilor de a forma un întreg 
prin împreunarea tuturor fraţi-
lor nu va întâmpina nici un ob-
stacol şi recunoştea eforturile 
intense depuse în acest sens de 
către membrii Consiliului Diri-
gent. Regele i-a răspuns preşe-
dintelui Consiliului Dirigent, 
afi rmând că destinul şi scopu-
rile legiunilor romane venite în 
ţările dunărene şi în cele din 
cercul carpatic au fost atinse şi 
realizate. Legiunile au dorit să 
clădească pentru viitor o ceta-
te latină ca o forţă compactă în 
mijlocul neamurilor străine şi 
lucrul s-a realizat prin urmaşii 
lor. Prin vitalitatea sa, dăruită 
de Pronie, poporul român a re-
uşit să reziste vijeliilor dezlăn-
ţuite asupra sa de-a lungul vea-
curilor şi să-şi păstreze credin-
ţa nestrămutată că visul său se 
va împlini: înfăptuirea Româ-
niei Mari. Regele mulţumea 
Proniei cereşti că i-a fost dat 
nu numai să vadă, ci să înfăp-

tuiască acest ideal cu ajutorul 
ostaşului român. În călătoria 
întreprinsă în Ardeal, românii 
transilvăneni i-au arătat credin-
ţa pe care i-o poartă şi cea mai 
frumoasă răsplată pentru el „a 
fost dragostea cu care m-a în-
conjurat poporul acesta, care 
atât de amar a suferit aşa de 
multă vreme”. Din toate părţi-
le românii au venit să-şi arate 
sentimentele de credinţă: atât 
din Ardeal, cât şi din Banat. 
Regele îi asigura pe cei prezenţi 
că urma să facă tot ce-i stătea 
în puteri pentru ca şi dorinţa 
celor din urmă să fi e îndepli-
nită şcu alte cuvinte, obţinerea 
recunoaşterii din partea Con-
ferinţei de Pace a alipirii Bana-
tului – n.n.ţ. În fi nal, îşi expri-
ma convingerea că unirea „fă-
urită prin sângele vărsat pe 
câmpiile de luptă, credinţa a-
cestui popor” nu putea fi  de-
cât trainică.

Regele a dăruit la Sibiu su-
ma de 20.000 de coroane pen-
tru săracii oraşului, fără deo-
sebire de naţionalitate sau 
confesiune.

În 1 iunie, Suveranii s-au 
deplasat la mormintele eroi-
lor căzuţi în bătălia Sibiului 
din septembrie 1916, prin Tur-
nişor, Cristian, la Sălişte şi Or-
lat, unde Regina a depus un 
mănunchi de fl ori. Cu ocazia 
prezenţei Familiei Regale la 
Sălişte, doctorul Ioan Lupaş 
ţinea o cuvântare, prin care 
expunea marea bucurie a ro-
mânilor de a li se putea închi-
na, mai ales că acest fapt era 
întruchiparea unei mari şi 
vechi dorinţe a poporului de 
pe aceste plaiuri. „Poporul 
nostru – declara Lupaş – ar 
dori să rămână veşnică aceas-
tă clipă sfântă, şi dacă ar fi  
cu putinţă să se oprească 
acum curgerea timpului, atât 
de mult a aşteptat să vadă lu-
minatele feţe ale Maiestăţilor 
Voastre şi să se poată încăl-
zi de razele iubirii părinteşti 
pe care o revărsaţi cu dărni-
cie asupra tuturor fi ilor naţi-
unii române”. Totodată, isto-
ricul îl asigura că românii ar-
deleni îi vor fi  întotdeauna 
cei mai devotaţi, cei mai lo-
iali şi cei mai jertfi tori supuşi. 
În aceeaşi zi, Suveranii s-au 
reîntors la Bucureşti.

Daniel CREŢU
Departamentul de Istorie, 
Patrimoniu şi Teologie 
Protestantă Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu

(Extras din „Familia re-
gală la Sibiu în primii ani 
după Unire“, în Revista Tran-
silvania nr. 2/2019)

În luna mai 1919, Regele Ferdinand şi Regina Maria au întreprins o călătorie prin Ardealul dezrobit, pe traseul: Oradea Mare 
(23 mai), Carei (25 mai), Baia Mare, Jibou, Dej, Bistriţa (26 mai), Gherla, Cluj (27 mai), Turda, Câmpia Turzii, Câmpeni, 
Vidra (28 mai), Roşia Montană, Brad, Ţebea, Abrud (29 mai), Alba-Iulia, Blaj (30 mai), Copşa Mică, Sibiu (31 mai), Sălişte, 

Făgăraş, Braşov (1 iunie), cu întoarcere la Bucureşti în ziua de 2 iunie.

Regele Ferdinand la Sibiu
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„Şedinţa ASTREI din 20 mai 
1919 hotăreşte să se ia infor-
maţii de la Consiliul 
Dirigent pentru organizarea 
la Sibiu a vizitei regelui 
Ferdinand şi a reginei Maria.

Nicolae Ivan (semnează 

pentru preşedintele ASTREI) 

şi Romul Simu se adresează 

Prezidiului Consiliului Diri-

gent, domnului Dr. Silviu Dra-

gomir, secretar general, în da-

ta de 24 mai, arătând că Liga 

Culturală intenţionează să or-

ganizeze câteva încăperi cu 

obiecte din toate provinciile 

româneşti şi solicită ajutorul 

ASTREI, dar pentru că Muze-

ul ASTREI urmează să fi e vi-

zitat de regele Ferdinand, AS-

TRA propune, ca pe cheltuia-

la Consiliului Dirigent, Liga 

Culturală să fi e ajutată de an-

ticarul Ioan Candrea, poseso-

rul unei colecţii bogate.

Romul Simu se adresează, 

în data de 26 mai 1919, Prezi-

diului Consiliului Dirigent, lui 

Silviu Dragomir, solicitând 29 

de bilete pentru tribuna din 

piaţă, cu ocazia vizitei regale 

la expoziţia etnografi că, după 

cum urmează: Andrei Bârsea-

nu – 2, Ioan Agârbiceanu – 2, 

Nicolae Ivan – 1, Dr. Nicolae 

Bălan – 1, Dr. Ioan Lupaş – 2, 

Gavril Precup – 2, Dr. Ilarion 

Puşcariu – 1, Dr. Octavian Ru-

su – 2, Octavian Tăslăuoanu – 

3, Nicolae Togan – 2, Dr. Ilie 

Beu – 2, Dr. Vasile Bologa – 2, 

Dr. Lucian Borci – 2, Andrei 

Bunea – 1, Romul Simu – 2, 

Ioan Banciu – 2“

„Andrei Bârseanu solicită 

de urgenţă, în data de 29 au-

gust 1919, Resortului de Ali-

mentare, 20 de metri „cubici“ 

de scânduri din lemnele şi 

scândurile ce s-au folosit la 

decoraţiile din piaţă, cu oca-

zia vizitei regelui şi reginei, 

cu scopul de a face mai mul-

te dulapuri pentru Muzeul şi 

Biblioteca Asociaţiunii.

Consiliul Dirigent – Re-

sortul Comunicare, Alimen-

tare. Secţia Serviciu Edil, 

strada Schewis nr. 3a, prin 

şeful Secţiei edile, Eugen Ti-

lea, comunică în data de 3 

septembrie ASTREI, opinia 

că cei 20 metri cubici solici-

taţi par a fi  o cantitate prea 

mare – oricum această can-

titate nu se afl ă la dipoziţia 

Resortului – ASTRA să tri-

mită un meşter, pentru ca de 

comun acord să se stabileas-

că cantitatea şi dimensiuni-

le materialului.“

Informaţiile ne-au fost pu-
se la dispoziţie de Alexiu Ta-
tu, şeful Serviciului Judeţean 
Arhivele Naţionale Sibiu.

Mărturii ale vizitei regale 
în arhivele Sibiului

După vizita la Sălişte, membrii familiei regale au semnat în cartea de aur a biseri-
cii ortodoxe din Sălişte, document păstrat în Muzeul Parohial Sălişte din incinta 
Protopopiatului Ortodox Sălişte. Documentul ne-a fot pus la dispoziţie de Petru 

Toader Damian, protopopul Săliştei.

Din „Cronica oraşului Sibiu“ a lui Emil Sigerus
1919
1.I.  Este primit generalul francez Berthelot. Are loc în Pia-

ţa Mare un marş al ţăranilor români.

3.I. Este desfi inţată Garda săsească.

19. I.  Sărbătoarea ortodoxă a apei sfi nţite este celebrată cu 

mare fast în Piaţa Mare.

22. I. Desfi inţarea Gărzii cetăţeneşti (Burgenwehr).

24. I.  Consiliul Dirigent cu sediul în b-dul Victoriei, 8 (gu-

vernul provizoriu pentru Transilvania ales la Alba Iu-

lia la 1 decembrie 1918) numeşte Sibiul municipiu.

27. I. Ultima şedinţă a comunităţii oraşului.

6.II.  În Piaţa Mare se celebrează sărbătoarea naţională a 

românilor.

25. II. Adunare populară românească în Piaţa Mare.

1. III. Pe mai multe străzi îşi încep activitatea lustragii.

8. IV.  Prinţul moştenitor Carol (n. red. – viitorul rege Ca-

rol al II-lea) vine pentru o scurtă vizită de trei zile 

în oraş şi este primit festiv.

23.IV. Înfi inţarea Asociaţiei de teatru germane.

1.V.  Se încheie lucrările la noile corpuri de clădire ale spi-

talului orăşenesc. Poliţia de stat preia serviciul de se-

curitate. Ninsoare puternică.

31. V.  Perechea regală soseşte în oraş cu un alai mare şi este 

primită cu mare fast. În Piaţa Mare se desfăşoară un 

marş festiv al populaţiei rurale din comitatul Sibiu.

1.VI.  Plecarea perechii regale. Regele Ferdinand donează 

pentru săracii oraşului 20.000 de lei.

9. VI. Prima întrunire a germanilor din România Mare.

14.VI.  Sărbătoarea şcolilor săseşti are loc în pădure, orga-

nizată în colaborare cu vecinătăţile.

10. VII Furtună puternică.

30. VII.  Adunarea generală a Consiliului Dirigent. Sesiu-

nea durează până în 11. VIII.

Procesul verbal al acestei şedinţe festive arată cum 
preşedintele de atunci al „Astrei“ (răposatul Andreiu 
Bârseanu), dete expresiune bucuriei nemărginite, 
că membrii Asociaţiei văd în mijlocul lor pe primul 
Rege al României întregite, pe marele căpitan, 
care prin vitejie şi înţelepciune ne-a adus libertatea 
şi recâştigarea graniţelor Daciei străbune.

Arată apoi cât de mândri 

suntem, că putem saluta per-

soana Sa, sub modestul aco-

periş al clădirii, ridicate prin 

simţul de jertfă al publicu-

lui român şi că suntem în-

credinţaţi, că sub puternicul 

Său sceptru şi în legătură cu 

fraţii noştri din celelalte ţi-

nuturi româneşti, vom pros-

pera şi mai mult, pentru în-

făptuirea frumoaselor idea-

luri ce le urmărim.

Făcând un scurt istoric al 

Asociaţiei şi arătând scopu-

rile sale, presidentul rugă, în 

numele tuturor membrilor, 

pe Regele Ferdinand să ac-

cepte preşedinţia de onoare. 

La acest discurs Regele 

Ferdinand exprimă, în entu-

ziaste cuvinte, sincera Sa 

mulţumire faţă de salutul 

presidentului şi întări spe-

ranţele noastre, declarând, 

că nu numai că acceptă pre-

sidenţia de onoare, dar va 

proteja nobilele năsuinţe ale 

acestei instituţii“.

Această promisiune, ca 

toate promisiunile făcute ţă-

rii, a fost realizată pe deplin. 

Din acea zi Regele Ferdinand 

începe a urmări cu interes 

deosebit activitatea noastră 

şi nu întârzie a-Și manifesta 

mulţumirea sufl etească ori 

de câte ori vreo ocaziune pu-

ne în evidenţă meritul şi pro-

gresul nostru“.

Revista Transilvania, 
anul 59, nr. 7, 1927 

Întâlnirea regelui Ferdinand 
cu conducerea ASTREI

„Primul contact al regelui Ferdinand cu membrii Asociației noastre culturale 
a avut loc în ziua de 31 Mai 1919, ora 7 ½ p.m.
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În această perioadă, în ca-

re trupele române înaintau 

spre Tisa pentru a duce la 

îndepliniri misiune ce le-a 

fost acordată, are loc vizita 

suveranilor României în Tran-

silvania (22 mai – 2 iunie). 

Regele Ferdinand şi Regina 

Maria au fost primiţi cu ma-

re emoţie şi bucurie de că-

tre românii din Transilvania. 

Nichifor Crainic nota, pe mar-

ginea turneului regal prin 

Transilvania: „Suveranii erau 

prizonierii dragostei popula-

re. N-am crezut că admira-

ţia şi recunoştinţa pot lua 

vreodată înfăţişarea acestei 

forţe mistice, furios de entu-

ziaste, curgând în şiroaie de 

lăcrămi şi-n torente de su-

fl et. N-am crezut, dar am vă-

zut…”.

La Sibiu Regele Ferdi-

nand, Regina Maria şi Prin-

cipesa Ileana au ajuns la 31 

mai 1919. După ce au fost 

primiţi cu mare fast, în ga-

ră, aceştia au fost conduşi 

către Piaţa Mare a oraşului. 

Regele Ferdinand a primit 

onorul armatei române. Gar-

da care a prezentat onorul 

Suveranilor României a fost 

formată din trupe de vână-

tori şi artilerie care se aflau 

în oraş în acel moment şi 

care nu au fost dislocate 

pentru operaţiile militare de 

pe Tisa. După onorul pre-

zentat de armata română, a 

urmat un frumos conduct 

etnografic din care nu au 

lipsit reprezentanţii locali-

tăţilor din jurul Sibiului.

După încheierea festivită-

ţilor din Piaţa Mare a Sibiu-

lui a urmat apoi prânzul la 

sediul Comandamentului Tru-

pelor din Transilvania şi vi-

zitarea oraşului. Seara, la ora 

9, o companie de soldaţi cu 

torţe au străbătut principale-

le străzi ale oraşului pe su-

netul muzicii militare şi acom-

paniaţi de un număr foarte 

mare de oameni. Astfel, mi-

litarii, dar şi sibienii, şi-au 

arătat încă o dată dragostea 

şi respectul pentru Regele Fer-

dinand şi Regina Maria.

dr. Toma-Cosmin ROMAN
muzeograf Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu

„Suveranii erau prizonierii 
dragostei populare”

Şcoala Gimnazială „Re-

gele Ferdinand“ din Si-

biu îl are ca patron spi-

ritual pe Întregitorul Nea-

mului Românesc, sub al 

cărui sceptru s-a înfăp-

tuit Marea Unire din 1918. 

De 10 ani, această insti-

tuţie de învăţământ mi-

litează pentru memoria 

Regelui Ferdinand, sub 

cel mai frumos slogan 

dedicat învăţământului: 

„Nu zidurile fac o şcoa-

lă, ci spiritul ce domneş-

te întrînsa.“ Trecerea şco-

lii de la un nr .24 la un 

nume monarhic a fost 

posibilă după primire 

Acordului Regal semnat 

de Regele Mihai. De fie-

care dată când corul şco-

lii intonează Imnul Re-

gal – „Trăiască Regele“, 

cu prilejul momentelor 

festive din viaţa unei şco-

li, spiritul Regelui Ferdi-

nand învie în sufletele 

celor care formează co-

munitatea şcolii – elevi, 

părinţi şi profesori.

În cadrul curriculumu-

lui la decizia şcolii, se re-

găseşte opţionalul „Mo-

narhia în România“, în 

cadrul căruia elevii reali-

zează proiecte şi mache-

te despre Regii României 

şi, evident, despre Ferdi-

nand Întregitorul.

prof. Mihai FRÎNCU
director
Şcoala „Regele Ferdinand“ Sibiu

Educaţie în spiritul Regelui

Filmul vizitei regelui Ferdi-

nand şi reginei Maria în ora-

şele transilvane în luna mai a 

anului 1919, cu imaginile sur-

prinse de către Merl La Voy, 

cameramanul şi fotograful ofi -

cial al turneului făcut de cu-

plul regal în această parte a 

ţării va fi  proiectat în 11 iunie, 

la Sibiu. Sub genericul „Salu-

tul Suveranilor – rememora-

rea unui entuziasm de acum 

100 de ani“, programul propu-

ne, pe lângă proiecţia fi lmului 

documentar în baza imagini-

lor de arhivă, lansarea unui 

mini-album fotografi c şi o ex-

poziţie de fotografi i.

„Turneul regal din Tran-

silvania s-a înscris în proce-

sul practic de unifi care a pro-

vinciilor româneşti. Regina 

Maria a vrut să treacă mun-

ţii în Transilvania încă din 

toamna anului 1916, chiar 

în timp ce se duceau lupte-

le de aici – însă a trebuit să 

abandoneze această idee pen-

tru aproape trei ani“, a de-

clarat istoricul George Dami-

an, iniţiator al proiectului.

„Prin acest proiect se în-

cearcă să se păstreze viu mo-

mentul fundamental de când 

majoritatea românilor au in-

trat în cadrul aceluiaşi stat“, 

se arată în comunicatul re-

mis. Evenimentul face parte 

din proiectul „Saecularia – 

Centenar România“.

Merl La Voy a devenit ce-

lebru înainte de Primul Răz-

boi Mondial, prin perseve-

renţa şi tenacitatea sa, reu-

şind să fi e singurul camera-

man civil care a fi lmat pe 

frontul francez – fi lmul său 

„Heroic France“ (1917) fi ind 

folosit intens în SUA în tim-

pul propagandei pentru in-

trarea în război de partea 

Franţei şi Marii Britanii. În 

afară de Franţa, La Voy a fi l-

mat luptele din Serbia şi Ma-

cedonia din 1918 şi pe cele 

din Transilvania din 1919.

Turneul regal din Transilvania, în imagini
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Familia regală la Sibiu în primii ani după Unire
Prin rosturile majore pe care le-a îndeplinit în mișcarea națională a românilor ardeleni în epoca modernă, prin excepționalul aport pe care și 
l-a adus, prin instituții și mari cărturari, la apărarea și dezvoltarea culturii naționale, Sibiul s-a individualizat puternic și pentru totdeauna în 
istoria românilor. Prin urmare, el nu putea fi ocolit de familia regală în vizitele acesteia prin Transilvania din primul deceniu interbelic, și, 

într-adevăr, consemnăm prezența în repetate rânduri a suveranilor români la Sibiu. (…)

Continuare din pagina I

După Marea Unire, înfi inţarea 
armatei ardelene a constituit 
una dintre preocupările princi-
pale ale Consiliului Dirigent şi 
guvernului regal de la Bucureşti. 
În şedinţele Consiliului Dirigent 
se discuta despre necesitatea 
constituirii unor mari unităţi 
ardelene. Se impunea ca o nece-
sitate stringentă, întrucât la înce-
putul anului 1919 raporturile 
dintre România şi Ungaria con-
tinuau să fi e deosebit de tensi-
onate. La baza înfi inţării arma-
tei ardelene au stat acte norma-
tive emanate la Bucureşti sau 
Sibiu. În 18 ianuarie 1919 era 
înfiinţat Comandamentul 
General Teritorial Sibiu. În frun-
tea acestuia a fost desemnat 
generalul Ioan Boeriu, având ca 
şef de stat major pe colonelul 
Dănilă Papp.

Interesul pentru armata ar-
deleană, în curs de constitu-
ire, s-a manifestat în cele mai 
înalte corpuri politice, inclu-
siv în rândul Casei Regale. La 
începutul lunii aprilie 1919, 
prinţul Carol întreprindea o 
vizită în Ardeal, în teritoriile 
afl ate sub administraţia Con-
siliului Dirigent, inspectând 
regimentele de la Sibiu, Alba 
Iulia, Orăştie şi Braşov. În 8 
aprilie, principele sosea la Si-
biu, fi ind aşteptat în gara îm-
podobită cu crengi de brad, 
steaguri şi covoare de urmă-
toarele ofi cialităţi: membri ai 
Consiliului Dirigent – Iuliu 
Maniu, Valeriu Branişte, Au-
rel Lazăr, Victor Bontescu, dr. 
Emil Haţieganu; din partea ar-
matei – gen. Moşoiu şi Panai-
tescu, prefectul judeţului – N. 
Comşa, episcopul săsesc Te-
utsch ş.a. Comandamentul 
Trupelor din Transilvania a or-
ganizat o masă în onoarea 
Prinţului moştenitor, la care 
au fost invitate toate persona-
lităţile. Gen. Moşoiu a salutat 
prezenţa principelui, relevând 
statornicia cu care Carol era 
întotdeauna prezent în mij-
locul armatei române. Carol 
a declarat că este a treia oa-
ră în mijlocul unui Stat Ma-
jor comandat de gen. Moşo-
iu. Întâia oară la Mărăşti, a 
doua oară la Mărăşeşti şi a 
treia oară în Sibiul Ardealu-
lui eliberat. Se simţea fericit 
că era cel dintâi din familia 
regală care călca pământul 
sfânt al Ardealului. Sfârşea 
prin a închina pentru solda-
tul român căruia i se datora 
faptul că avea loc acea adu-
nare. După ce masa a luat 
sfârşit, A.S.R. s-a deplasat la 
sediul Comandamentului tru-
pelor române din Transilva-
nia unde a trecut în inspecţie 
serviciile de acolo. De la ora 
5 a primit vizita tuturor ofi ci-
ilor şi corporaţiunilor, stând 
şi ascultând fi ecare delegaţie. 
Au venit în audienţă membrii 
Consiliului Dirigent în frunte 
cu Iuliu Maniu, apoi repre-
zentanţii Bisericii ortodoxe în 
frunte cu episcopul Cristea, 
ai Bisericii greco-catolice con-
duşi de protopopul Togan, ai 
celei evanghelice în frunte cu 
episcopul Teutsch şi reprezen-
tanţii Bisericii romano-catoli-
ce conduşi de decanul Dobor-
dan. Andrei Bârseanu a vor-
bit în numele şcolilor, în nu-
mele locuitorilor oraşului Si-
biu a vorbit prefectul Dőrr, în 
româneşte, iar în numelor din 
întregul judeţ, prefectul Com-
şia. În numele judecătorilor a 
vorbit Iuliu Muntean. În ziua 
de miercuri, prinţul a vizitat 

bisericile şi muzeele oraşului. 
A fost la biserica evanghelică 
şi greco-catolică, la aceasta 
din urmă vizitând şi cimiti-
rul unde îşi dormeau somnul 
de veci aleşi bărbaţi ai nea-
mului (George Bariţ, Ioan Ra-
ţiu, Alexandru Papiu Ilarian 
ş.a). A mai vizitat biserica 
romano-catolică, muzeul 
Asociaţiunii ASTRA şi mu-
zeul Brukenthal. Pretutin-
deni s-a interesat de toate 
dând dovadă de cunoştinţe 
înalte. Joi, Alteţa sa – înso-
ţit de Iuliu Maniu şi o parte 
din fruntaşii Sibiului – a ple-
cat la Alba-Iulia, Blaj (10 
aprilie) şi Orăştie (11 apri-
lie). În toate gările au fost în-
tâmpinaţi de oameni în stra-
ie de sărbătoare. În urma in-
specţiei regimentelor ardele-
ne de la Alba Iulia, Orăştie, 
Sibiu, Braşov principele a avut 
numai cuvinte de laudă şi de 
recunoştinţă. (…)

Parcă pentru a suplini lip-
sa vizitelor din anul 1920, în 
anul următor reprezentanţi ai 
Casei Regale se grăbesc să vi-
ziteze Sibiul în repetate rân-
duri. Astfel, încă din martie, 
sosea la Sibiu principele Ni-
colae, care, timp de două zi-
le, a fost găzduit la reşedinţa 
mitropolitului N. Bălan. În 
timpul şederii, a vizitat şcoa-
la militară, unde a asistat la 
exerciţiile efectuate de elevi 
pe lunca Poplăcii. După ace-
ea a vizitat muzeul Asociaţi-
unii şi Brukenthal împreună 
cu Mitropolitul Nicolae. Pe 
timpul şederii, oraşul a fost 
împodobit cu steaguri, iar pu-
blicul i-a făcut o primire căl-
duroasă. În 23 iunie, regele şi 
regina au sosit din nou la Si-
biu. Au vizitat Şcoala de Tra-
gere şi Specialităţi a Cavaleri-
ei. De altfel, prezenţa suvera-
nului la examenele de absol-
vire ale studenţilor acestei şco-
li va devein o tradiţie, întru-
cât – aşa cum menţiona su-
veranul în discursul rostit cu 
prilejul acestei vizite – Sibiul 
fusese ales intenţionat ca cen-
tru pentru instruirea cavale-
riei, deoarece trebuia să re-
prezinte „un focar de unire 
sufl etească între elementele 
vechii ţări şi noile provincii”. 
Tot acum, regele a acordat 
şcolii înalta sa favoare decla-
rând ziua de 23 iunie, ziua de 
sărbătoare a cavaleriei. Suve-
ranii au asistat împreună cu 
ofi ţerii şcolii la lecţia ţinută 
de profesorul de psihologie, 
dr. Nicolae Regnan, căpitani-
lor de cavalerie. După inspec-

tarea diferitelor spaţii ale şco-
lii, au mers în manej unde au 
asistat la reprezentaţia dată 
de ofi ţerii şi elevii şcolii. M. 
S. Regina a premiat pe elevii 
care s-au remarcat în mod de-
osebit. După-amiază a fost or-
ganizat un concurs hipic pe 
platoul din faţa cazărmii, iar 
la ora 17 a fost vizitată şcoa-
la de infanterie. De la ora 19, 
Regele a participat la catedra-
lă la serviciul divin, în timp 
ce Regina a vizitat comuna 
Cisnădie. În timpul slujbei, 
Regele a îngenunchiat în faţa 
altarului, iar arhiereul a citit 
rugăciunea cea mare pentru 
sănătatea şi biruinţa lui. Mo-
mentul a fost atât de emoţio-
nant pentru cei prezenţi încât 
a doua zi un ţăran, care asis-
tase la slujbă, declara cu la-
crimi în ochi că „Niciodată 
n-am să uit ce am văzut ieri. 
Şi eu nu m-am cuminecat de 
patru ani, păcatele mele.” Ple-
carea s-a făcut diferit, Regina 
părăsind Sibiul la ora 22 cu 
destinaţia Sinaia, în timp ce 
Regele a plecat dimineaţa cu 
automobilul la Bucureşti.

În anul 1921, se consem-
nează şi prezenţa Prinţului 
moştenitor Carol, care a fost 
din 13 până în 15 august oas-
petele Sibiului, unde a venit 
cu mai mulţi generali să vizi-
teze Tabăra Cercetaşilor din 
pădurea Dumbrava. Primirea 
ofi cială a avut loc sâmbătă 13 
august, în sala festivă a Aso-
ciaţiunii Astra, în prezenţa 
Preşedintelui A. Bârseanu. Du-
minică au avut loc exerciţiile 
cercetaşilor; tot duminică, cer-
cetaşii au organizat în onoa-
rea Prinţului, o Şezătoare ar-
tistică la Teatrul orăşenesc. Pe 
parcursul şederii la Sibiu, Prin-
ţul a fost punctul de atracţie 
al publicului, care mereu îl 
aplauda cu orice ocazie.

În 21 iunie 1922, cu prile-
jul zilei cavaleriei, Regele şi 
Regina, însoţiţi de principesa 
Elena moştenitoare a Români-
ei (soţia prinţului Carol), prin-
cipesa Irina a Greciei, infante-
le Alfons şi infanta Beatrice ai 
Spaniei au sosit la Sibiu. La 
gară au fost aşteptaţi de dom-
nul general şi Ministru de Răz-
boi Mărdărescu şi de gen. Ci-
hoschi, comandantul corpului 
de armată Sibiu. M.S. a fost 
întâmpinat de primarul oraşu-
lui, dr. W. Goritz, cu pâine şi 
sare. M.S. Regina s-a întreţi-
nut cu doamnele care i-au dat 
fl ori şi cu mai mulţi orfani de 
la orfelinatul „Principele Mir-
cea” al societăţii Ocrotirea Or-

fanilor din Război. De la gară 
au pornit spre Şcoala de Ca-
valerie unde au participat la 
examenul ofi ţerilor. După exa-
men s-a dat un banchet, iar la 
ora 4 s-au reîntors la gară, iar 
de aici la Sinaia unde petre-
ceau perioada de vară.

În anul 1923 se împlineau 
50 de ani de la trecerea în ne-
fi inţă a marelui mitropolit An-
drei Şaguna, precum şi de la 
înfi inţarea Şcolii de Cavalerie 
de la Târgovişte, precursoare 
a celei de la Sibiu. Ca urma-
re, în ziua de joi 12 iulie 1923 
urma să aibă loc vizita M.S 
Regele şi Regina. La ora 8, du-
pă primirea din gara Sibiu, 
plecau la Şcoala specială de 
Cavalerie din Sibiu. La ora 11 
erau primiţi la Răşinari unde 
participau la parastasul mi-
tropolitului Şaguna, iar seara 
se organiza un banchet în cin-
stea lor la sala Urania. La pe-
lerinajul de la Răşinari parti-
cipau şi delegaţii străine, po-
porul din satele din jurul Si-
biului, dar şi toţi fruntaşii Par-
tidului Naţional. În fruntea 
Comitetului Central se afl a Iu-
liu Maniu – care va şi vorbi 
în numele Partidului – asistat 
de vicepreşedinţii Alexandru 
Vaida Voevod, Vasile Goldiş 
şi Ştefan C. Pop, apoi dr. Va-
ler Branişte, Aurel Vlad, dr. 
Aurel Lazăr de la Oradea, pre-
cum şi mulţi alţi reprezentanţi 
ai partidului din Ardeal, Ba-
nat şi vechiul regat. Odată cu 
familia regală veneau la Sibiu 
şi Prinţul Moştenitor Carol şi 
Prinţesa Moştenitoare Elena, 
Prinţul Nicolae şi Prinţesa Iri-
na a Greciei (sora prinţesei 
Elena), precum şi primul mi-
nistru Ionel Brătianu, minis-
trul de externe I.G. Duca, mi-
nistrul de interne Văitoianu, 
ministrul Bucovinei – Ion Nis-
tor şi ministrul Basarabiei – 
Ion Inculeţ. În aceeaşi zi de 
joi, după cursul festiv la care 
au luat parte dl. Maniu cu dl. 
Vaida şi toţi ceilalţi conducă-
tori ai Partidului Naţional, s-au 
întrunit la masa comună de 
la Hotelul Bulevard. La ban-
chetul care a urmat nu a luat 
parte niciunul din fruntaşii 
Partidului Naţional Român. Ei 
au motivat că nu stau la ma-
să cu cei care au patronat în 
1922 furtul urnelor şi alte fă-
rădelegi (adică liberalii).

În „Foaia Poporului”, ziar 
apărut la Sibiu, în numărul 
din 22 iulie – sub titlul „Ce 
a observat un vizitator stră-
in” – se aducea la cunoştin-
ţa publicului că, deşi oraşul 

era destul de frumos decorat 
cu drapele şi covoare, publi-
cul pe străzi era destul de pu-
ţin, iar aplauze la adresa ma-
estăţilor sale mai deloc când 
treceau pe stradă. Aşa expli-
că unii împrejurarea că la Ră-
şinari, Maiestatea Sa Regele 
s-a uitat după fruntaşii P. Na-
ţional pe care i-a chemat în 
loja regală.

În 1924, în 28 iunie, fami-
lia regală revenea la Sibiu, tot 
cu ocazia serbărilor de sfârşit 
de an ale Şcolilor de Cavale-
rie. Ei au fost însoţiţi de data 
aceasta de principesa Ileana, 
o nepoată a reginei (Maria Ky-
rilovna) şi un nepot al rege-
lui (principele de Hohenlohe). 
Au fost întâmpinaţi de prefec-
tul Boiu, primarul Goritz, re-
prezentanţii bisericilor şi ofi -
ţerii superiori din garnizoana 
Sibiu. Mai erau de faţă dame 
din societatea românească a 
Sibiului, o companie de onoa-
re a Şcolii de infanterie, mu-
zica militară a Regimentului 
90 şi o clasă de copii de la o 
şcoală din Sibiu. În timpul vi-
zitei, suveranii au asistat şi la 
un concurs hipic, regina Ma-
ria mărturisind că „fetele” sa-
le au fost încântate şi bucu-
roase că au fost înconjurate 
şi întreţinute de atât de mul-
ţi ofi ţeri. „Amândouă se tem 
să nu fi e acuzate că au fl irtat, 
dar trebuie spus că nici n-au 
fost indiferente la prezenţa 
domnilor”. Străzile erau fru-
mos împodobite, iar atmosfe-
ra una de sărbătoare. Deşi vi-
zita a fost una scurtă, Regele 
şi Regina părăsind oraşul cu 
destinaţia Sinaia în jurul orei 
6, familia regală a fost încân-
tată de primirea făcută. Tot 
regina menţiona că regele e-
ra întotdeauna foarte bine dis-
pus când se afl a în mijlocul 
ofi ţerilor săi. Se simţea real-
mente fericit, „simte o mare 
relaxare după atât de multă 
politică”.

În 1925 nu este consemna-
tă prezenţa niciunui membru 
al Casei Regale la Sibiu, pen-
tru ca, în anul 1926, oraşul să 
se bucure de prezenţa succe-
sivă a regelui şi a reginei. În 
cadrul Şcolii Militare de In-
fanterie de la Sibiu, în ziua 
de 1 iulie 1926, în prezenţa 
M. S. Regele şi a 30 de gene-
rali, elevii din ultimul an din 
cele 8 şcoli militare din toată 
ţara au fost ridicaţi la gradul 
de sublocotenent. După sluj-
ba religioasă ofi ciată de mi-
tropolitul Bălan, a urmat dis-
cursul regelui care le cerea ti-
nerilor militari să se pregă-
tească continuu pentru fru-
moasa carieră militară. Meni-
rea lor era pe lângă apărarea 
ţării, şi educarea soldatului 
român ca bun cetăţean, ca 
bun român. Cu prilejul aces-
tei vizite s-a dezvelit şi un mo-
nument închinat soldaţilor că-
zuţi pe front în Primul Răz-
boi Mondial. Monumentul de 
bronz înalt de 2 ½ m repre-
zenta o ţărancă (România) la 
picioarele căreia se afl a doro-
banţul român pregătit de lup-
tă. După solemnitatea de dez-
velire a monumentului a avut 
loc o masă specială la care au 
participat M.S. Regele, alături 
de toţi generalii prezenţi, dar 
şi de noii sublocotenenţi.

În august M.S. Regina Ma-
ria, însoţită de prinţesa Ilea-
na şi adjutantul regal, colo-
nelul Bădescu, asistau la Si-
biu la un concurs hipic, dar 
şi la examenul fi nal de la 

Şcoala de Cavalerie. Seara, 
M.S. Regina a plecat la Bran 
spre a vedea castelul, iar de 
acolo la Sinaia.

Aşa cum cu deplin temei 
argumentează dl. Daniel Bo-
roş într-un studiu dedicat vi-
zitei regelui Ferdinand I în Bu-
covina şi Basarabia (în 1920), 
vizitele întreprinse în perioa-
da interbelică de reprezentanţi 
ai familiei regale în provinci-
ile unite cu Ţara în 1918 aveau 
o anumită semnifi caţie. Pre-
zenţa fi zică a membrilor di-
nastiei din România constitu-
ia un act de afi rmare a legiti-
mităţii şi suzeranităţii asupra 
teritoriului dobândit în 1918. 
În ce priveşte Transilvania, a-
ceasta era cu atât mai nece-
sar în condiţiile în care, după 
Primul Război Mondial, o cam-
panie bruscă, de o vehemen-
ţă şi amploare fără precedent, 
a fost lansată de cercurile po-
litice din Ungaria, cerându-se 
sprijinul opiniei publice inter-
naţionale şi a guvernelor ţă-
rilor occidentale pentru revi-
zuirea Tratatului de la Tria-
non, care a „mutilat” graniţe-
le statului ungar, urmărindu-se 
retrocedarea Ardealului, 
„smuls” pe nedrept din tru-
pul Ungariei.

Utilizarea unor registre sim-
bolice cu conotaţii grandiloc-
vente era o practică destul de 
frecventă în epocă la aseme-
nea evenimente. Era afi rmat 
printr-un gest simbolic pre-
zenţa autorităţii regale în Tran-
silvania. Figura emblematică 
a lui Mihai Viteazul, cel care 
a realizat pentru prima oară 
unirea teritoriilor româneşti 
şi reîntruparea calităţilor sale 
în persoana regelui Ferdinand 
I, sau a moştenitorului său, 
principele Carol, au fost le-
it-motivul simbolic al tuturor 
călătoriilor.

De asemenea, trebuie avut 
în vedere că principalele mi-
norităţi naţionale din Transil-
vania, saşii şi maghiarii, re-
prezentau o proporţie impre-
sionantă şi nu toate manifes-
tau entuziasm faţă de unirea 
cu România. Totuşi, saşii şi 
reprezentanţi ai comunităţii 
lor erau prezenţi la fi ecare vi-
zită a familiei regale.

Primirea regelui presupu-
nea un ritual ales cu grijă. 
Regele era întâmpinat cu pâi-
ne şi sare, era salutat de ce-
le mai importante ofi cialităţi 
locale, care rosteau discur-
suri în cinstea iluştrilor oas-
peţi. După vizitarea locurilor 
simbolice ale identităţii naţi-
onale româneşti – biserici, 
cetăţi, câmpuri de luptă etc., 
regele trecea în revistă trupe-
le – element simbolic al pre-
rogativelor monarhice -, de-
cora drapele şi vizita diferite 
şcoli sau instituţii de cultură 
din localitate.

Totuşi, gestica regală nu 
s-a oprit doar la elementele 
de identitate naţională. Pre-
zenţa unor grupuri minorita-
re însemnate în Sibiu l-a con-
vins pe rege că în cadrul că-
lătoriei anumite gesturi sim-
bolice trebuiau făcute la adre-
sa lor. Astfel, în Sibiu, regale 
vizita lăcaşurile de cult ale tu-
turor confesiunilor.

Indubitabil, vizitele fami-
liei regale în Sibiu au fost un 
succes. Oamenii s-au adunat 
de fi ecare dată în număr foar-
te mare şi şi-au exprimat en-
tuziasmul. Ea a afi rmat suve-
ranitatea şi legitimitatea mo-
narhică în aceste teritorii.
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