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Luni, 24 decembrie, se împli-
nesc 100 de ani de la înfi inţa-
rea Comandamentului 
Trupelor din Transilvania, cu 
sediul la Sibiu, de către Marele 
Cartier General al Armatei 
Române. În fruntea comanda-
mentului a fost numit genera-
lul Traian Moşoiu.

Intrarea Armatei Române 
în Sibiu – decembrie 1918

Victoria armatei aliate de Orient 
în sudul continentului avea ca re-
zultat ruperea frontului bulgar şi 
semnarea armistiţiului de la Salo-
nic, din 16/29 septembrie 1918. Vic-
toria aliaţilor în Peninsula Balcani-
că a lăsat deschis drumul spre Du-
năre, şi, implicit, spre teritoriile ro-
mâneşti. Înfrângerea armatelor aus-
tro-ungare, la 27 octombrie/10 no-
iembrie 1918, pe frontul italian s-a 
soldat cu ieşirea Austro-Ungariei 
din război prin semnarea armisti-
ţiului de la Villa Giusti, lângă Pa-
dova, la 3/16 noiembrie 1918. Se cre-
au, astfel, condiţiile necesare rein-
trării României în război.

Benefi ciind de susţinerea aliaţi-
lor, guvernul român a solicitat, la 
27 octombrie/9 noiembrie 1918, în 
mod ultimativ, feldmareşalului Au-
gust von Mackensen, să părăseas-
că teritoriile româneşti în 24 de ore. 
Se dorea astfel evitarea situaţiei în 
care teritoriul României devenea 
teatru al confruntărilor, cu atât mai 
mult cu cât armata aliată de Orient 
sub comanda generalul Henry Mathi-
as Berthelot se afl a la sudul Dună-
rii. Refuzul feldmareşalului Macken-
sen a determinat decretarea mobi-
lizării Armatei Române, la 28 oc-
tombrie/10 noiembrie 1918.

Mobilizarea s-a efectuat cu ma-
ri greutăţi de ordin material şi uman 
care au provocat serioase întârzi-
eri faţă de grafi cul iniţial al Mare-
lui Cartier General. De asemenea, 
semnarea armistiţiului dintre ali-
aţi cu Germania, din 29 octom-
brie/11 noiembrie 1918, a determi-
nat Marele Cartier General Român 
să treacă la o reorganizare parţia-
lă a trupelor române.

Contextul de atunci
Reintrarea României în război şi 

pregătirile aliate de la sudul Dună-
rii determină retragerea precipita-
tă a armatei comandate de feldma-
reşalul Mackensen. Chiar acesta, 
împreună cu statul său major, pă-
răseşte Bucureştiul, în noaptea de 
11 spre 12 noiembrie 1918. Între 13 
şi 30 noiembrie 1918, acesta popo-
seşte la Sibiu. Retragerea Grupului 
de Armate Mackensen de pe terito-
riul ocupat s-a realizat pe două di-
recţii principale, astfel: Grupul de 
Est (general von Schoch) format din 
trupele de pe Siret, a fost dirijat prin 
localităţile Predeal, Bran şi Buzău 
spre Braşov, continuând drumul spre 
Sighişoara; Grupul de Vest (coman-
damentul Scholtz), în care au intrat 
şi trupele retrase din Macedonia şi 
Bulgaria, s-a îndreptat pe Valea Ol-
tului prin pasul Turnu Roşu spre 
Sibiu şi continuând drumul spre Al-
ba Iulia, Deva, Arad. În retragerea 
sa, Armata Mackensen nu a respec-
tat prevederile impuse de armisti-
ţiu provocând numeroase distrugeri 
sau avarierea unor lucrări de artă, 
de cale ferată şi şosele, a unor cas-
tele de apă, a aparaturii şi instala-

ţiilor telegrafi ce şi telefonice, va lua 
cu ea o mare cantitate de material 
rulant, inclusiv locomotive ceea ce 
va duce la îngreunarea restabilirii 
comunicaţiilor. Nu lipseau actele de 
jaf şi crimele fapt care determină 
guvernul şi Marele Cartier General 
Român să intervină pe lângă Co-
mandamentul Berthelot şi cel al Ar-
matei aliate de Orient, încă din 11 
noiembrie 1918, solicitând sprijin 
pentru ca starea de lucruri creată 
prin comportamentul armatei ger-
mane în retragere să înceteze.

Ca rezultat al acestor demersuri, 
generalul Berthelot trimitea o soma-
ţie feldmareşalului Mackensen, la 
18 noiembrie 1918, pentru ca, la 20 

noiembrie, mareşalul Foch, coman-
dantul suprem al armatelor aliate, 
să intervină sancţionând sever ati-
tudinea trupelor germane.

Mai mult, încă de la începutul lu-
nii decembrie 1918, la Cluj, sub con-
ducerea lui Apathy Istvan, s-a con-
stituit un Comisariat guvernamen-
tal pentru aşa-numita Ungarie de 
Răsărit, ca un organ de conducere 
opus celui românesc. Comisariatul 
a fost sprijinit de noul guvern de la 
Budapesta care, în loc să realizeze 
demobilizarea trupelor conform pre-
vederilor armistiţiului, a luat mă-
suri de reorganizare şi concentrare 
a trupelor înapoia liniei Mureşului 
şi de chemare sub arme a noi con-
tingente de recruţi. Unităţi impor-
tante erau concentrate, încă de la 
sfârşitul lunii noiembrie, în regiu-
nea Cluj-Dej-Oradea. Sub o formă 
mascată, ele au dat concurs Arma-
tei Mackensen pentru a se sustrage 
clauzelor armistiţiului.

Pericolul reprezentat de agita-
ţiile noului guvern ungar Karolyi, 
a concentrării unor forţe militare 
care puneau în pericol hotărârile 
de unire luate de români la Alba 
Iulia, dar şi de problemele provo-

cate de retragerea armatei german 
prin Transilvania, va determina gu-
vernul român, cu acordul şi spriji-
nul generalului Berthelot, să ia de-
cizia de a trimite trupe în această 
provincie românească.

Marele Cartier General Român a 
decretat mobilizarea armatei. Din 
cele 15 divizii de infanterie de care 
dispunea Armata Română au putut 
fi  mobilizate abia 5 (Diviziile 6, 7, 8, 
13 şi 14). La acestea se adăugau Di-
viziile 9 şi 10 Infanterie, respectiv 1 
şi 2 Cavalerie care se afl au deja în 
stare operativă în Basarabia. Una 
dintre cele 5 divizii mobilizate, Divi-
zia 8 Infanterie, a trebuit trimisă în 
regim de urgenţă în Bucovina, sub 

comanda generalului de divizie Ia-
cob Zadic, pentru a asigura liniştea 
şi aplicarea hotărârilor luate de Sfa-
tul Ţării şi Consiliul Naţional pri-
vind unirea cu România. Rămâneau 
disponibile pentru operaţiunile din 
Transilvania Diviziile 6, 7, 13 şi 14 
Infanterie, respectiv 1 şi 2 Vânători.

La 18 noiembrie/1 decembrie 1918, 
trupele române se afl au în zona Re-
ghin-Deda (Divizia 7 Infanterie), re-
spectiv Odorhei-Miercurea Ciuc (Di-
vizia 1 Vânători). Ulterior trupele ro-
mâne au înaintat spre zona Dej-Cluj, 
intrând în cel din urmă oraş la 24 
decembrie 1918.

Pentru ajutorul celor două divizii 
mai sus menţionate au mai fost tri-
mise Divizia 2 Vânători care va ac-
ţiona în zona Sibiu-Orăştie-Deva-Pe-
troşani şi Divizia 6 Infanterie în zo-
na Braşovului unde se mai găseau 
concentrate încă trupe germane.

La Sibiu se înfi inţează 
Comandamentul Trupelor 
din Transilvania

În primele zilele ale lunii decem-
brie pătrund în Transilvania şi se 
opresc la Sibiu trupe ale Diviziei 2 
Vânători. Primele trupe sunt cele ale 

Regimentului 2 Vânători care intră 
în Sibiu, ocupând clădirile fostei şco-
li de cadeţi austro-ungare. Odată cu 
aceştia intră în oraş şi generalul Ghe-
orghe Dabija, comandantul diviziei, 
alături de statul său major.

De asemenea, Marele Cartier Ge-
neral Român hotărăşte, la 28 no-
iembrie/10 decembrie 1918, înfi in-
ţarea, la Sibiu, a Comandamentu-
lui Trupelor din Transilvania. Înfi -
inţarea acestui centru de comandă 
la Sibiu era necesar pentru coordo-
narea efi cientă a trupelor române 
care urmau să intre în Transilva-
nia. De asemenea, un rol important 
avea în coordonarea înfi inţării a 6 
noi divizii de infanterie, organizate 
în Corpurile 6 şi 7 Armata, din no-
ii recruţi la care se adăugau milita-
rii care au luptat în armata aus-
tro-ungară şi care erau din Transil-
vania. Acest ultim aspect organiza-
toric era foarte important datorită 
greutăţilor întâmpinate la mobili-
zarea vechilor divizii din România.

La conducerea comandamentului 
a fost numit generalul de brigadă 
Traian Moşoiu, până atunci coman-
dantul Diviziei 7 Infanterie, iar ca 
şef de stat stat major generalul de 
brigadă Ştefan Panaitescu, până 
atunci comandantul Brigăzii 40, din 
Divizia 15 Infanterie. Comandamen-
tul Trupelor din Transilvania va în-
cepe să funcţioneze efectiv la 11/24 
decembrie 1918 odată cu venirea la 
Sibiu a generalului de brigadă Tra-
ian Moşoiu. Comandamentul va func-
ţiona în strânsă legătură cu Consi-
liul Dirigent ajuns la Sibiu cu câte-
va zile înainte.

Numirea generalului Moşoiu la 
conducerea comandamentului nu e-
ra întâmplătoare. Acesta era unul 
dintre puţinii comandanţi care a re-
uşit să se remarce pe timpul campa-
niei din anul 1916, începută cu ma-
ri speranţe pentru români şi înche-
iată dezastruos la fi nele anului. Tra-
ian Moşoiu este unul dintre coman-
danţii care participă la luptele din 
cadrul Bătăliei Sibiului, din au-
gust-septembrie 1916, reuşind prin 
acţiunile sale să salveze mare parte 
din trupele române de la dezastru şi 
evitând capitularea defi nitivă a Gru-
pului Lotru. A condus cu multă te-
nacitate şi măiestrie trupele din sub-
ordine în luptele de la Muntele Zidu 
Mare, Poiana Arsă, Muntele Negova-
nul Mare, Fundul Râului, Răşinari, 
Valea Sadului, Poplaca şi Sălişte.

A deţinut pe rând funcţiile de co-
mandant al Brigăzii 3 Infanterie, 
Rezervei Corpului 1 Armată, Divi-
ziei 23 Infanterie cu care a dus lup-
te grele pe Valea Oltului pe care le 
numeşte „Termopilele neamului ro-
mânesc”, la fel ca şi cele de pe cu-
loarul Timiş-Cerna, Valea Jiului, 
Bran-Câmpulung Muscel, Valea Pra-
hovei, Oituz, ş.a.

Telegraful Român din decembrie 
1918 îi scoate în evidenţă calităţile, 
în articolul „Generalul Moşoiu”: „Ma-
jestatea Sa, Regele Ferdinand (…) a 
cunoscut aptitudinile acestui fi u al 
Ardealului şi i-a încredinţat coman-
da tuturor trupelor, cari vin să ne 
mântuie, să desrobească olaturile lo-
cuite de Români. (…) ce mărturie 
mai grăitoare că Regele nostru ne 
iubeşte, că ne cunoaşte durerile, de 
cât aceasta, dându-ne de comandant 
suprem pe acela, care-i mândria Ar-
dealului şi care prin faptele eroice a 
ştiut să înalţe la atâta glorie nume-
le deTelegraful Român Ardelean.”

Zi istorică pentru Sibiu
La 11/24 decembrie 1918, genera-

lul Traian Moşoiu intră în Sibiu, îm-
preună cu statul său major, pentru 
a prelua misiunea care i-a fost încre-
dinţată de Marele Cartier General. 
Consiliul Dirigent a organizat o pri-
mire călduroasă generalului Moşo-
iu. Peste o sută de mii de români au 
participat la primirea generalului şi 
a statului său major la Sibiu, după 
cum relatează presa sibiană a epo-
cii. La ora 12.30 ajungea în gara Si-
biu trenul cu generalul Traian Mo-
şoiu şi statul său major. Onorul a fost 
dat de militarii Regimentului 2 Vâ-
nători, comandaţi de maiorul V. Di-
mitriu, Regimentului 4 Artilerie, co-
mandaţi de căpitanul M. Crucian, 
Escadronul 24 Cavalerie comandaţi 
de locotenentul Iliescu şi fanfara, toţi 
sosiţi la Sibiu cu câteva zile înainte.

Generalul Traian Moşoiu a fost 
întâmpinat de Ştefan Cicio Pop, şe-
ful apărării şi siguranţei publice din 
Consiliul Dirigent împreună cu în-
treg statul major şi corpul ofi ţerilor 
Legiunii române. Cu această ocazie, 
Stefan Ciceo Pop a spus: „Domnule 
general! În numele neamului româ-
nesc, în numele tuturor românilor 
din Ardeal, Banat şi Ţara ungureas-
că, estaziaţi de însufl eţire curată şi 
de fericire necunoscută până acum, 
vă zic din adâncul inimii: Bine aţi 
venit! (…) Acum doi ani marele nos-
tru Rege şi înţelepţii săi sfetnici au 
hotărât să înscrie cu sânge dreptu-
rile noastre de veacuri asupra pă-
mântului strămoşesc. Şi aţi venit! 
A trebuit însă să faceţi şi voi Golgo-
ta jertfelor de sânge a neamurilor. 
Munţii şi colinele, câmpiile şi văile 
Ardealului au cerut să fi e împodo-
bite cu fl orile sângelui, râurile şi iz-
voarele şi Oltul nost bătrânul să-şi 
îmbujoreze undele cu sângele româ-
nesc. Da, toate au cerut multe jert-
fe dureroase. (…) Veniţi în numele 
sfânt al idealului. Veniţi în numele 
marelui rege pentru a desăvârşi ope-
ra noastră de biruinţă dela Alba Ar-
hanghelului Mihail. Fiţi bineveniţi! 
(…) Trăiască armata glorioasă! Tră-
iască România Mare!”.

Comandamentul Trupelor din Tran-
silvania îşi începea munca de reorga-
nizare a armatei române pentru cam-
pania din anul 1919 din Ungaria.

dr. Toma-Cosmin ROMAN

Înfi orat de sfi nte emoţii 
păşesc în Sibiu, în centrul 
acesta românesc, unde s-a 
lucrat atât de mult şi atât 

de însufl eţit pentru 
înfăptuirea idealului sfânt 
şi mare al unirii tuturor 

Românilor. Vin stăpânit de 
nestrămutata voinţă de a 

desăvârşi şi înveşnici fapta 
măreaţă a visului de veacuri. 
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Sibiul anului 1918
Şi pentru anul 1918, oraşul Sibiu 

a mai păstrat din imaginea celei im-
portante garnizoane din Transilva-
nia, presa locală înregistrând numi-
rea fi ecărui nou comandant. Chiar 
de la începutul anului 1918, Sibiul 
are un nou comandant militar, în 
persoana generalului de infanterie 
Teodor de Holt, ridicat ulterior la 
rangul de baron de către împăratul 
Carol, înlocuit apoi cu generalul Go-
iginger şi feldmareşalul Eduard 
Plank de Uzsak. Secundul lor a fost 
surprinzător de origine română, Ni-
colae Lugojan, general-maior, înno-
bilat şi el cavaler de Caransebeş.

Importanţa unor victorii trebuia 
reiterată mereu în memoria comuni-
tăţii, astfel înţelegem de ce s-a acor-
dat importanţă inaugurării pietrei 
comemorative de pe dealul Guşteri-
ţei, aşezată în data de 29 septembrie 
„ în amintirea invaziei române şi a 
eliberării satului”, Guşteriţa nu fă-
cea atunci parte din oraşul Sibiu.

În oraş au fost aduşi mii de pri-
zonieri, se pare că cei mai mulţi au 
fost ruşi, iar în data de 7/20 iulie 
1918 a fost inaugurat un monument 
al împăratului Carol, operă a pri-
zonierului italian Sapelsa în lagă-
rul de la spitalul de garnizoană al 
oraşului Sibiu. După discursurile 
ofi ciale, prizonierii ruşi, români şi 
italieni au cântat în „coruri mixte”.

În vreme de război
Anii lungi ai războiului au lăsat 

urme adânci şi în Ardeal, astfel se 
explică constituirea la nivelul pro-
vinciei a unei comisii mixte forma-
tă din ofi ţeri din „statul ingineresc”, 
care s-au ocupat cu organizarea ci-
mitirelor militare pentru toţi cei ca-
re au murit în luptele de aici. Comi-
sia a reuşit din 1917 să deshumeze 
un număr de 30.000 de soldaţi, cei 
mai mulţi fi ind „soldaţi duşmani, 
dar care vor fi  trataţi cu aceeaşi pi-
etate”. A fost nevoie de procurarea 
listelor cu cei căzuţi şi cei dispăruţi, 
deoarece exista bănuiala că românii 
au predat ruşilor foarte mulţi prizo-
nieri. Au fost stabilite 8 cimitire mi-
litare, cele mai importante fi ind ce-
le din: Petroşani, Sibiu, Braşov, Chez-
di-Oşorhei şi Ciuc-Sereda.

După încheierea păcii de la Buf-
tea-Bucureşti, la Sibiu a sosit o co-
misie condusă de căpitanul dr. An-
ton Faching din Regimentul 19 de 
honvezi, cu misiunea de a marca 
noua graniţă între statul dualist şi 
cel român, un număr de 964 kmp 
urmând să intre în componenţa co-
mitatului Sibiu.

Dovadă a speranţelor legate de în-
cheierea confl ictelor pe frontul de est, 

mai ales după pacea de la Brest-Li-
tovsk şi cea de la Buftea-Bucureşti, 
au fost stabilite la nivelul comitate-
lor comisii însărcinate cu stabilirea 
pagubelor de război, în Sibiu ea a fost 
alcătuită din: vice-comite, un expert 
din partea ministerului de comerţ, fi -
nanţe şi agricultură, un trimis al co-
mandei militare din Sibiu şi 4 mem-
brii din comisia comitatensă, printre 
ei se afl ă şi dr. V. Preda.

Nu au lipsit nici problemele de 
ordin medical, deşi oraşul avea cel 
puţin două spitale importante: spi-
talul de garnizoană nr. 22 „Franz 
Iosif” şi spitalul public, numit tot 
după numele longevivului împărat. 
O mare grijă a fost legată de cali-
tatea apei, în lunile de vară au fost 
semnalaţi viruşi în apeductul ora-
şului, nu a existat pericolul tifosu-
lui exantematic dar locuitorii au 
fost sfătuiţi să o fi arbă. A doua po-
sibilă mare problema a fost gripa 
spaniolă, care nu a ocolit oraşul, în-
să deşi au fost mulţi bolnavi, de 
exemplu în luna august au fost în-
registraţi 2000, s-au înregistrat doar 
2 decese, spre deosebire de perioa-
da anterioară. Din ordinul vice-co-
mitelui Sibiului, deoarece epidemia 
de gripă spaniolă nu trecuse, şcoli-
le au fost închise în intervalul 25 
octombrie – 9 noiembrie 1918.

Pentru comunitatea germană a 

oraşului, prima parte a anului 1918 
s-a derulat sub semnul întăririi sen-
timentului de comunitate, astfel în 
24 ianuarie a fost deschis Căminul 
evanghelic de fete iar fi rma Misel-
bacher, cu ocazia centenarului, a do-
nat oraşului pentru ajutorarea celor 
loviţi de război suma de 100.000 de 
coroane, instituţiilor evanghelice de 
învăţământ 50.000 de coroane, alte 
100.000 de coroane erau destinate 
construirii unei şcoli superioare de 
comerţ. La 3 septembrie a fost săr-
bătorită de către magistratul oraşu-
lui 100 de ani de la moartea lui G.A. 
von Reissenfels, iar noul primar al 
oraşului, dr. Wilhelm Goritz primeş-
te de la împăratul Germaniei, 
Wilhelm al II-lea, în amintirea vizi-
tei sale din anul precedent, o vază 
uriaşă de porţelan. Tot acum dispa-
re însă şi unul dintre cei mai repre-
zentativi industriaşi ai oraşului, Tho-
mas Rieger, iar doi funcţionari de la 
tribunalul regal sunt decoraţi de îm-
părat, drept recunoştinţă pentru ze-
lul depus: dr. Iuliu Kemny, preşedin-
tele Tribunalului regal din Sibiu, ju-
decător cercual şi dr. Adolf Wiedorn, 
prim-procuror cu Crucea de război 
pentru merite civile.

În anul menţionat, au fost aleşi 
noi funcţionari în cadrul Magistra-
tului oraşului, alături de noul pri-
mar: vice-comitele, Iohann Schöpp, 

fost notar în Sebeşul săsesc, un prim 
proto-notar, Gustav Herbert, al doi-
lea proto-notar, Mihaly Arpad şi un 
vice-notar, dr. Zintz Ricard, iar de la 
Budapesta, comisar al guvernului 
pentru chestiunile de alimentare de 
pe teritoriul comitatelor: Sibiu, Al-
ba, Bistriţa, Solnoc, Cluj, Cojocna 
Hunedoara, Sălaj, Truda-Arieş a fost 
numit Ferdinand Jackmann-Inczedy.

Sibiul contribuise în continuare 
cu sume consistente pentru cele 7 
împrumuturi de război (la al 4-lea 
împrumut a contribuit cu 27,3 mi-
lioane de coroane iar la al 7-lea, cu 
21,3 milioane de coroane), iar în pri-
ma parte a anului 1918 a subscris 
suma de 250.000 de coroane prin 
intermediul consiliului local.

Mackensen în Sibiu
În 13 noiembrie, mareşalul 

Mackensen soseşte în oraş şi pleacă 
doar în 30 noiembrie. O serie de con-
fl icte, mai ales cele din Mohu şi Avrig, 
au demonstrat că liniştea era totuşi 
departe. Tentativele soldaţilor ger-
mani de a se încartirui cu forţa şi de 
a jefui tot ceea ce se putea a impus 
o primă intervenţie hotărâtă a Le-
giunii române din Sibiu condusă de 
maiorul Valeriu Liuba, care a resta-
bilit ordinea. Impresia pe care o a-
re asupra sa trupele germane o de-
scrie profesorul de la Cernăuţi, Ale-

xe Procopovici, care se îndrepta spre 
Bucureşti în acel moment: „în drum 
spre Bucureşti, la Sibiu ne-a trezit 
un zgomot crud în zori de zi. Arma-
ta lui Mackensen părăsea pământul 
românesc, trecând în coloane lungi 
pe străzile oraşului”.

Cele mai mari realizări ale Sfa-
tului Naţional român şi ale Legiu-
nii Române din Sibiu au fost asigu-
rarea ordinii şi siguranţei publice 
alături de organizarea alegerilor de 
deputaţi pentru adunarea de la Al-
ba-Iulia. Deputaţii din Sibiu au fost 
aleşi în 2 cercuri electorale, cercul 
I era sub conducerea asesorului Ni-
colae Ivan iar cercul al II-lea sub 
cea a dr. Ilie Beu şi aici au fost a-
leşi: dr. Ilie Beu, dr. Silviu Drago-
mir, Lucian Borcia, Nicolae Ivan, 
dr. Ioan Fruma, Victor Tordăşianu, 
Dimitrie Comşa şi Teodor Doboi. 
Din celelalte cercuri au fost aleşi: 
dr. Vasile Stan, dr. Nicolae Bălan, 
dr. Nicolae Regman, Nicolae Ştefl ea 
şi dr. Petra în cercul Săliştei, Cis-
nădiei, Nocrichului şi care valorifi -
când documentele afl ate la Colecţii 
speciale, prezintă alegerile din 19 
localităţi din comitatul Sibiu, inclu-
siv din Sibiu şi suburbiul Iosefi n.

Pentru sibieni s-a pus la dispozi-
ţie un tren cu 200 de locuri şi s-a 
anunţat în acelaşi timp că Legiunea 
română din Sibiu a luat sub protec-

100 de ani de la intrarea a

Mulţumim pentru colaborare următorilor specialişti:
• Dan NANU – istoric
• dr. Toma-Cosmin ROMAN – muzeograf, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu
• Marian ŢIPLIC – pro-rector Programe Academice ULBS
•  conf. univ.dr. Valeria SOROŞTINEANU – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, 

Patrimoniu şi Teologie Protestantă, ULBS
• Alexiu TATU – director Arhivele Naţionale Sibiu
• Silviu BORŞ – director Biblioteca Judeţeană ASTRA
• Bogdan ANDRIESCU – bibliotecar, Biblioteca Judeţeană ASTRA
• Alexandru BUCUR – colonel în rezervă
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ţia ei căile ferate cu plecare din Si-
biu cu tot ce aveau în dotare iar ro-
mânii erau îndemnaţi să aibă grijă 
de aceste bunuri. Pentru „sfi nţirea“ 
actului de unire, în ziua adunării de 
la Alba-Iulia s-au tras clopotele în-
tre orele 10-12 pentru a sărbători o 
victorie, dar şi pentru a comemora 
pe cei care nu au ajuns să o vadă.

Oraşul nu a fost scutit nici în pe-
rioada imediat următoare Marii 
Adunări Naţionale de ameninţări. 
Astfel, în 7 decembrie, un tren blin-
dat condus de un pluton de soldaţi 
unguri a deschis foc de mitraliere 
în localitatea Porceşti, dar locuito-
rii s-au adăpostit şi apoi a intrat în 
gara din Sibiu, cu scopul de a fura 
din vagoane alimente şi muniţie. 
Au fost respinşi de legionarii ro-
mâni, dar cel mai tânăr dintre ei, 
absolventul de teologie Ioan Mun-
teanu, a fost împuşcat.

Guvernul de la Sibiu
În oraş, sediul Consiliului Diri-

gent, un adevărat guvern provizoriu 
al Ardealului a fost stabilit în impu-
nătoarea clădire a Comandamentu-
lui Corpului de Armată austro-un-
gară XII (Korps Komando k.u.k. des 
12 Korps), până în noiembrie 1919, 
când s-a mutat la Cluj. Tot aici s-au 
mai stabilit şi sediile pentru: redac-
ţia „Gazetei Ofi ciale”, comanda teri-
torială-secţia organizării 6-7, şeful 
serviciului de organizare şi secreta-
riatul de Interne. Celelalte resorturi 
au avut sedii diferite: cel de Justiţie 
în Palatul de Justiţie, resortul Cul-
telor şi Instrucţiunii publice în stra-
da Tribunei, nr.7, cel de Ocrotiri So-
ciale, în clădirea actualului spital 
CFR, resortul Agriculturii şi al In-
dustriei în clădirea fostei Şcoli de 
cadeţi/Şcoala de aplicaţie pentru u-
nităţi sprijin de luptă „Eremia Gri-
gorescu”, str. Avrig, nr. 2-4 sau în 
clădirea colegiului „Gheorghe La-
zăr”, sediul Resortului de Război şi 
al Siguranţei Publice, un alt resort, 
cel al Organizării, a avut sediu pe 
strada Dealului nr. 13.A luat fi inţă 
şi primul spital ambulatoriu în Pia-
ţa armelor, destinat să trateze per-
soanele cu venituri modeste. Alexan-
dru Vaida-Voevod, care răspundea 

de resortul Afacerilor Externe şi de 
Propagandă Ziaristică, a fost numit 
delegatul Consiliului Dirigent la Con-
ferinţa de pace de la Paris în 1919.

Tot acum, din primele zile ale lu-
nii decembrie au început să soseas-
că în oraş o serie de delegaţii milita-
re, interesate iniţial de repararea că-
ilor ferate de pe ruta Râmnicu Vâl-
cea-Turnu Roşu-Sibiu. Apoi oraşul a 
fost vizitat de tot mai multe delega-
ţii formate din ofi ţeri francezi, una 
dintre acestea a fost primită de pre-
şedintele Consiliului Dirigent, Iuliu 
Maniu, sosit în data de 9 decembrie 
de la Blaj, împreună cu episcopul gre-
co-catolic Iuliu Hossu. Devin acum 
la fel de importante aspecte tehnice 
necesare pentru buna derulare a pro-
cesului administrativ. Putem enun-
ţa aici apariţia unei agenţii telegra-
fi ce „Dacia” şi cursul de stenografi e 
anunţat de singurul stenograf, mem-
bru al secretariatului adunării de la 
Alba-Iulia, Vasile Vlaicu şi care ur-
ma să se desfăşoare sub egida Astrei 
de la începutul anului 1919. Unul 
dintre secretarii Marii Uniri, Ionel 
Pop, descrie astfel momentul în care 
au ajuns la Sibiu membrii Consiliu-
lui Dirigent şi şi-au început activita-
tea: „dintr-o pivniţă s-au luat nişte 
mese şi s-a cumpărat de la o librărie, 
un top de hârtie, peniţă şi cerneală”.

Primul număr al Gazetei ofi cia-
le a Consiliului Dirigent a apărut 
odată cu data de 01/14 decembrie 
1918 şi l-a avut ca redactor respon-
sabil de T.V. Păcăţian, iar în peri-
oada imediat următoare, în afara 
Legiunii Române, gărzile săseşti şi 
maghiare au fost dizolvate în 9 de-
cembrie, iar printr-o ordonanţă, şe-
ful resortului de Război şi al Sigu-
ranţei publice, Ştefan Cicio-Pop a 
cerut predarea armelor până în da-
ta de 25 decembrie, prevăzând pen-
tru cei care nu se conformau pe-
deapsa cu închisoare de la 5-7 ani.

O serie de ordonanţe au vizat şi 
rezolvarea unor probleme individu-
ale, aşa cum a fost cazul celor care 
au plecat în România în timpul răz-
boiului şi ale căror bunuri au fost 
scoase la licitaţie de către Tribuna-
lul din Sibiu în anul 1917: Octavi-
an Goga, Onisifor Ghibu, dr. Con-

stantin Bucşan şi Octavian Codru 
Tăslăuanu. Cei care le-au cumpă-
rat erau chemaţi să le returneze.

Dacă exista între atâtea proble-
me stringente una, aceea era pen-
tru asesorul consistorial Nicolae 
Ivan nevoia unei reforme agrare ra-
dicale în Ardeal, prin care să fi e îm-
proprietăriţi ţăranii săraci, cu mai 
puţin de 2,5 jugăre de pământ în 
proprietate, la un preţ maximal de 
500 de coroane jugărul.

Intrarea Armatei Române 
în Sibiu

Prima mare unitate a armatei 
române care a sosit în Sibiu a fost 
Batalionul 20 vânători de munte în 
data de 5 decembrie 1918. Se sta-
bileşte acum programul de primire 
care se va repeta în cazul vizitelor 
importante: la gară primirea este 
asigurată de Legiunea română, de 
călăreţii din Maierii Sibiului şi de 
membrii Reuniunii meseriaşilor ro-
mâni în frunte cu preşedintele Vic-
tor Tordăşianu. Din partea Consi-
liului Dirigent au participat: Şte-
fan Cicio-Pop,şeful Resortului de 
Război şi Siguranţă publică, dr. Au-
rel Vlad, şeful Resortului de Finan-
ţe, Romul Boilă, şeful Resortului de 
Comunicaţii şi generalul Ioan Boe-
riu, care a preluat comanda trupe-
lor române din Ardeal şi ulterior a 
corpului VII, după numirea gene-
ralului Traian Moşoiu la conduce-
rea grupului de armate Nord.

În proclamaţia pe care generalul 
Traian Moşoiu a adresat-o, înainte de 
sosirea sa la Sibiu reţinem următoa-
rea frază: „vă întindem frăţeasca dreap-
tă, ca să întărim legătura pe care ni-
menea nu o va mai putea rupe vreo-
dată”. În data de 13 decembrie este 
primit în mod festiv, împreună cu sta-
tul său major în oraş. Numit coman-
dant al trupelor române din Ardeal a 
fost impresionat de primirea de care 
a avut parte, organizată cu grijă de 
comandamentul Legiunii Române din 
Sibiu, cu sediul în Quergase/Tribunei. 
În Piaţa Mare a fost ridicat un arc de 
triumf, iar în faţa gării au fost prezen-
te trupe reprezentând: armata româ-
nă şi un pluton al Legiunii, Consiliul 
Dirigent a fost reprezentat de Ştefan 
Cicio-Pop, iar în Piaţa Mare de către 
restul Consiliului Dirigent şi mai ales 
de către fostul profesor al generalu-
lui, Andrei Bârseanu. Cu această oca-
zie, a fost intonat imnul regal, iar în 
cuvântările de salut ale celor prezenţi, 
se aduce un prim omagiu ofi cial rege-
lui Ferdinand.

Magistratura oraşului l-a trimis 
doar pe ajutorul de primar Hochme-
ister, care l-a salutat în numele unui 
burg german şi şi-a exprimat spe-
ranţa în stabilirea unor relaţii co-
recte între oraş şi noile autorităţi. I 
s-a răspuns că lucrurile vor sta aşa 
în măsura în care ambele părţi vor 
manifesta aceeaşi dorinţă de ordine 
şi de înţelegere, dar nu vor fi  accep-
tate acţiunile „împotriva idealului 
nostru sfânt”. Au mai salutat sosi-
rea generalului Moşoiu, un ofi ţer în 
numele comunităţii evreieşti şi co-
lonelul Fisher, comandantul Gărzii 
formate din saşi. Piaţa Mare deve-
nise o mare de steaguri şi de oameni, 
era prezent Consistoriul ortodox şi 
o mulţime de eleve şi elevi de la şco-
lile germane şi româneşti din oraş. 
Corul meseriaşilor a cântat imnul 
„Deşteaptă-te române!”. Au fost pre-
zente toate satele din împrejurimi-
le oraşului iar după defi larea mili-
tară, Hora Unirii a încheiat o zi me-
morabilă. Călăraşii din Maierii Si-

biului, împreună cu Reuniunea Me-
seriaşilor Români, au străbătut apoi 
principalele străzi ale Sibiului şi nu 
au ales întâmplător să facă acest lu-
cru, din moment ce au avut cel pu-
ţin două locuri simbolice unde s-au 
oprit: în faţa locuinţei doamnei Emi-
lia Raţiu şi str. Andrei Şaguna.

După primirea din 13 decembrie, 
în zilele următoare, Traian Moşoiu 
a primit vizita delegaţiilor reprezen-
tative ale oraşului, locul de primire 
fi ind Palatul Comandatului, fosta 
reşedinţă a comandantului Corpu-
lui XII armată din Sibiu, inaugurat 
în data de 15 aprilie 1904, actual-
mente sediul rectoratului Universi-
tăţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Prima a fost aceea a Bisericii Or-
todoxe, reprezentată de vicarul Eu-
sebiu Roşca, protopopul Nicolae To-
gan a vorbit în numele Bisericii Gre-
co-Catolice. Biserica Romano-Cato-
lică i-a urat prin reprezentantul ei, 
în limba germană, să fi e ajutat şi 
îndrumat de Dumnezeu. Adolf Schul-
lerus, în numele Bisericii Evanghe-
lice, a scos în relief cât de impor-
tantă a fost şcoala germană şi pen-
tru o parte din elita românească. 
Parohul Nagy a salutat scurt din 
partea Bisericii Reformate, iar co-
munitatea israelită a declarat în 
limba germană că ei: „sunt pretu-
tindenea supuşi”.

Consiliul Naţional Român din Si-
biu şi Astra au fost reprezentate de 
cel care le conducea, Andrei Bârsea-
nu. Vice-comitele Iohann Schöpp a 
făcut impresie vorbind româneşte, 

primarul Wilhlem Goritz a avut un 
discurs asemănător, alături de co-
mitele Friederic Walbaum. Urmea-
ză apoi celelalte asociaţii româneşti 
importante: Reuniunea meseriaşi-
lor români, Reuniunea de agricultu-
ră, Frăţietatea, Şcoala civilă de fete 
a Asociaţiunii, reprezentată de di-
rectorul dr. Vasile Bologa, Institutul 
„Albina”, iar în numele Reniunii Fe-
meilor Române din Sibiu a vorbit 
Catinca Bîrseanu.

Tot în legătură cu primirea gene-
ralului român, cei prezenţi nu au 
putut să nu observe că, dacă altăda-
tă, la întâmpinarea unui ofi cial, toa-
tă Piaţa Mare era „colorată” cu stea-
guri maghiare şi cu câteva săseşti, 
nici o clădire particulară sau ofi cia-
lă nu a arborat drapelul românesc. 
Ulterior a sosit în Sibiu şi Batalio-
nul „Avram Iancu”, alcătuit din vo-
luntari ardeleni, care după întoar-
cerea din prizonierat, au luptat la: 
Focşani, Mărăşti şi Mărăşeşti.

Din punct de vedere militar, ulti-
mele aspecte au fost puse la punct 
prin ordonanţa publicată în data de 
16 decembrie cu privire la obligati-
vitatea salutului adresat ofi ţerilor 
români din armata regală. Ofi ţerii 
din fosta armată austro-ungară tre-
buiau până la data de 1 ianuarie 
1919 să declare la Comandament, 
toate datele legate de identifi care 
militară, în caz contrar urmau să fi e 
consideraţi refractari şi expulzaţi.

conf. univ.dr.
Valeria SOROŞTINEANU

armatei române în Sibiu
Din „Cronica oraşului Din „Cronica oraşului 
Sibiu“ a lui Emil SigerusSibiu“ a lui Emil Sigerus

•  30 XI 1918: Feldmareşalul Mackensen •  30 XI 1918: Feldmareşalul Mackensen 
părăseşte oraşul.părăseşte oraşul.

•  4 XII 1918: În oraş sosesc câţiva ofiţeri •  4 XII 1918: În oraş sosesc câţiva ofiţeri 
români.români.

•  11 XII 1918: Sunt dizolvate gărzile •  11 XII 1918: Sunt dizolvate gărzile 
naţionale.naţionale.

•  12 XII 1918: În gară sunt primiţi festiv •  12 XII 1918: În gară sunt primiţi festiv 
10 ofiţeri români şi 300 de infanterişti 10 ofiţeri români şi 300 de infanterişti 
români.români.

•  23 XII 1918: Două baterii de artilerie •  23 XII 1918: Două baterii de artilerie 
române şi o misiune militară franceză române şi o misiune militară franceză 
sosesc în oraş.sosesc în oraş.

•  24 XII 1918: Sunt primiţi în mod festiv •  24 XII 1918: Sunt primiţi în mod festiv 
generalul Moşoiu şi statul său major, generalul Moşoiu şi statul său major, 
precum şi o unitate militară.precum şi o unitate militară.

•  25 XII 1918: Sosesc în oraş două •  25 XII 1918: Sosesc în oraş două 
companii române de infanterie.companii române de infanterie.

•  27 XII 1918: Soseşte un batalion al •  27 XII 1918: Soseşte un batalion al 
infanteriei româneşti.infanteriei româneşti.

•  1 I 1919: Este primit generalul francez •  1 I 1919: Este primit generalul francez 
Berthelot.Berthelot.

• 2 I 1919: În cinstea generalului • 2 I 1919: În cinstea generalului 
Berthelot are loc în Piaţa Mare un marş Berthelot are loc în Piaţa Mare un marş 
al ţăranilor români.al ţăranilor români.
•  24 I 1919: Consiliul Dirigent (guvernul •  24 I 1919: Consiliul Dirigent (guvernul 

provizoriu pentru Transilvania, ales provizoriu pentru Transilvania, ales 
la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918), la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918), 
cu sediul în Bd. Victoriei nr. 8, cu sediul în Bd. Victoriei nr. 8, 
proclamă Sibiul municipiu.proclamă Sibiul municipiu.

•  27 I 1919: Ultima şedinţă a comunităţii •  27 I 1919: Ultima şedinţă a comunităţii 
oraşuluioraşului
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Centru al vieţii economice, spi-
rituale şi al luptei pentru drep-
turi politice a românilor arde-
leni, Sibiul a cunoscut încă din 
a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea o evoluţie continuă în 
direcţia unei permanente afi r-
mări naţionale. Sediu al 
Mitropoliei Ortodoxe, al 
Asociaţiunii Transilvane pen-
tru Literatura Română şi 
Cultura Poporului Român, 
Sibiul va deveni, în urma 
Hotărârii de la Alba Iulia şi 
sediul Consiliului Dirigent pen-
tru Transilvania, Banat, 
Crişana, Maramureş şi părţile 
din Ungaria locuite de români. 
Documentele istorice afl ate în 
fondurile şi colecţiile din depo-
zitele Serviciului Judeţean 
Sibiu al Arhivelor Naţionale 
relevă atmosfera de entuziasm 
şi de activitate din toamna târ-
zie a anului 1918.

Un prim document fotografi c 
emoţionant şi impresionant în e-
gală măsură arată participarea im-
presionantă a unei mari mulţimi 
de români, afl aţi la Viena în 14 no-
iembrie 1914, asistând la sfi nţirea 
steagului Consiliului Naţional Ro-
mân. Deosebit de expresive sunt 
şi documentele fotografi ce, care re-
dau amploarea extraordinară a 
participării locuitorilor judeţului 
Sibiu şi a celor din celelalte zone 
ale Transilvaniei, cum sunt cele 
care prezintă imagini de la Marea 
Naţională de la Aba Iulia din 1 De-
cembrie 1918. O serie de documen-
te interesante, datate ulterior da-
tei de 1 Decembrie 1918 pun în lu-
mină diverse situaţii apărute du-
pă marele eveniment de la Alba Iu-
lia. În acest sens, se poate exem-
plifi ca cu: telegrama în limba fran-
ceză expediată de la Berna în 6 de-
cembrie 1918 de Ioan Mocsonyi şi 
Virgil Tilea lui Isopescu Grecul 
afl at la Viena, în care îi cer aces-
tuia să telegrafi eze Legaţiei româ-
ne din Berna toate informaţiile pri-

vitoare la hotărârile luate la Alba 
Iulia; Scrisoarea lui Gh. Pop data-
tă Paris, 10 martie 1919, în care îi 
scrie lui Iuliu Maniu despre pro-
paganda românească în Franţa şi 
Elveţia – fragmentul este referitor 
la rolul Reginei Maria în recunoaş-
terea Marii Uniri, eforturile ei di-
plomatice pe lângă reprezentanţii 
Marilor Puteri; raport al lui Ale-
xandru Vaida-Voevod datat Paris, 
17 septembrie 1919, adresat lui Iu-
liu Maniu, de la Conferinţa de pa-
ce de la Paris.

„Desigur că cele arătate mai sus 
reprezintă doar o parte din tezau-
rul documentar care se afl ă în fon-
durile şi colecţiile Serviciului Ju-
deţean Sibiu al Arhivelor Naţiona-
le şi considerăm că, o primă luare 
de contact într-o asemenea expo-
ziţie este de natură să trezească 
un interes mai larg în rândul ce-
lor care doresc să cunoască pe ba-
ză de documente evenimentele pe-
trecute în urmă cu o sută de ani“, 
susţine Alexiu Tatu, directorul Ar-
hivelor Naţionale Sibiu.

Mărturii istorice

Mai multe imagini pe www.mesageruldesibiu.ro
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