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I

zbucnirea Primului Război Mondial în anul
1914 a implicat participarea unui mare număr de locuitori români din Transilvania, în
cadrul armatei austro-ungare. Cetăţenii de naţionalitate română Mediaşului au avut propria
participare şi au dat propriul tribut de sânge.
Din păcate, până în prezent, nu dispunem de
lucrări de specialitate care să pună în evidenţă aportul locuitorilor Mediaşului la război.
***

ROMÂNI MEDIEŞENI
PARTICIPANŢI LA PRIMUL
RĂZBOI MONDIAL 1914-1918.
Pe baza unui
document inedit

Studiul nostru îşi propune să prezinte aportul
locuitorilor de naţionalitate română din Mediaş la
prima conflagraţie mondială. Demersul iniţiat de
noi se bazează pe un document inedit, intitulat
Tablou nominal despre locuitorii români care au
luat parte la războiul din anii 1914-1918, aflat la
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Sibiu, în
Fondul Astra, pachet nr. 12, act nr. 12a.
Documentul studiat de noi conţine 9 file,
numerotate de la 16 la 24. Fila 24v este completată parţial, pe aceasta fiind realizat totalul.
(Fig. 1, 2). El a fost realizat în urma demersurilor
Astrei, îndeosebi ale lui Teodor V. Păcăţean, pe
lângă autorităţile locale3. În conformitate cu o
însemnare de pe fila 24v, acesta a fost redactat
la 8 februarie 19224. Pe aceeaşi filă, actul poartă
semnăturile primarului Mediaşului, de la data
respectivă, dr. Julius Stenzel (1920-1933), şi
prim-notarului primăriei oraşului5.
Conform documentului supus analizei
noastre, între 1914 şi 1918 din Mediaş au fost
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concentraţi sub diferite forme, pentru a lua parte la prima mare conflagraţie mondială, sau determinat de aceasta, un număr de 476 locuitori
de naţionalitate română6. Cât au reprezentat aceştia din totalul populaţiei de naţionalitate română a oraşului nu poate fi precizat cu exactitate,
deoarece, spre deosebire celelalte documente similare din Fondul Astra,
cel întocmit la Mediaş nu ne oferă numărul total al populaţiei române de
la data întocmirii acestuia7. Din acest motiv, pentru elucidarea aproximativă a acestui aspect am fost obligaţi să apelăm la datele transmise de
Recensământul din 1910, ca fiind cel mai apropiat de izbucnirea războiului. Potrivit recensământului respectiv, în anul 1910 locuiau la Mediaş
8.626 de locuitori, dintre care 2.729 etnici români8. Raportat la aceste
cifre, numărul românilor mobilizaţi în 1914 reprezintă 17,42% din rândul
etnicilor români şi aproximativ 5,52% din rândul populaţiei oraşului.
În ceea ce priveşte situaţia celor 476 de români medieşeni concentraţi,
475 dintre aceştia, reprezentând 99,79%, au fost mobilizaţi pentru război9,
iar unul (0,21%) a fost reţinut şi deportat10. Victima acestei măsuri represive
a fost preotul unit (greco-catolic) Iuliu Nistor, viitorul protopop al Mediaşului,
care, potrivit unei însemnări din document, a fost deportat şi încarcerat,
timp de 20 de luni la Sopron, în Ungaria11.
Documentul analizat ne prezintă importante informaţii cu privire la locul
de origine şi la apartenenţa socială a celor 476 de etnici români mobilizaţi.
Referitor la primul aspect, constatăm din conţinutul lui că 377 dintre ei, adică 79,20% erau născuţi în Mediaş, iar 99, respectiv 20,80% erau născuţi în
alte localităţi, dar la momentul redactării actului erau stabiliţi în Mediaş12.
Din punctul de vedere al apartenenţei sociale, actul investigat ne
relevă o situaţie foarte complexă a celor 476 de locuitori români concentraţi. După cum reiese din acesta, 326 (68,48%) au fost agricultori,
38 (7,98%) erau funcţionari, 91 (19,11%) erau meseriaşi, 14 (2,94%) erau
intelectuali, 6 (1,26%) erau întreprinzători, iar unul (0,21%) era cerşetor13.
Nici situaţia celor 475 de români mobilizaţi sub diferite forme pentru război nu a fost identică. Dintre aceştia, 421, respectiv 88,63%, au
fost încadraţi la partea activă, iar 54, însemnând 11,37%, la partea sedentară, pentru servicii auxiliare sau mobilizaţi pe loc14.
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Alte informaţii se referă la gradele militare deţinute de cei 475 de
locuitori mobilizaţi pentru război. Dintre ei, 15 (3,15%) au fost ofiţeri,
12 (2,52%) subofiţeri, iar 445 (93,68%) gradaţi şi soldaţi15. Trei dintre
ei (0,63%) apar cu statutul de lucrători16. Acest lucru ne determină să
credem că aceştia au fost mobilizaţi ca personal civil.
Facem aici, de asemenea, precizarea că toţi cei 15 cu grad de ofiţer
au fost ofiţeri inferiori. Cel mai înalt grad deţinut a fost cel de căpitan17.
Potrivit documentului analizat, la sfârşitul războiului, din rândul celor 476 de români concentraţi la începutul conflagraţiei, supravieţuiseră
acesteia un număr de 415, adică 87,18%, iar 61 de persoane, respectiv
12,81%, nu s-au mai întors18. Din rândul supravieţuitorilor, 323, reprezentând 77,83% dintre aceştia, s-au întors acasă deplin sănătoşi, 21, însemnând 5,06%, au fost răniţi, vindecându-se ulterior, iar 71, adică 17,10%, au
revenit din război invalizi19. Din totalul celor 61 de persoane care nu s-au
mai întors, 35, însemnând 57,37% respectiv 7,35% din totalul celor mobilizaţi, şi-au pierdut viaţa pe câmpul de luptă, 19, reprezentând 31,14% dintre
ei şi 3,99% din total, au fost daţi dispăruţi, iar 7, adică 11,47% şi 1,47% din
total, au decedat în urma rănilor sau de boală20.
Pe parcursul războiului, militarii mobilizaţi din Mediaş, şi-au îndeplinit misiunea în mod exemplar, dovadă numărul apreciabil de deco-

raţii şi medalii austro-ungare primite. Numărul
celor care au primit asemenea distincţii s-a
ridicat la 167, respectiv 35,15% din rândul celor
mobilizaţi pe front21. Numărul decoraţiilor şi
medaliilor primite de cei 167 de militari români
din Mediaş s-a ridicat la 33122.
Grav afectate de pierderile suferite au fost
familiile celor mobilizaţi la război, îndeosebi
ale celor care şi-au pierdut viaţa. În conformitate cu conţinutul documentului, în urma celor
care nu s-au mai întors din război au rămas 26
de văduve şi 48 de orfani23.
***

că, cel puţin, cei deveniţi inapţi pentru război
din diferite motive, cum ar fi cazul celor ajunşi
invalizi, să fi fost demobilizaţi în momentul în
care a survenit incapacitatea.
Un alt aspect pe care conţinutul actului nu
ne permite sa-l elucidăm îl reprezintă momentul stabilirii la Mediaş a celor proveniţi din alte
localităţi. Cu privire la acest aspect, înclinăm
să credem că, cel puţin, o parte dintre aceştia
nu locuiau în Mediaş în momentul mobilizării
sau încorporării, ci că s-au stabilit în oraş între
momentul demobilizării, oricare ar fi fost acesta, şi 8 februarie 1922, data redactării actului.
Exemplul cel mai elocvent din acest punct de
vedere îl reprezintă cazul preotului Iuliu Nistor,
care nu a funcţionat la Mediaş până în momentul numirii sale în funcţia de protopop, fapt produs abia la 1 octombrie 191824. În timpul Primului
Război Mondial, Iuliu Nistor a funcţionat ca protopop la Târgu Mureş, demnitate în care a fost
numit la 22 ianuarie 191125. Ştim de asemenea
că el a fost deportat la Fertőmeggyes-Şopron
între 28 august 1916 şi 1 iulie 1917, ceea ce înseamnă cam 11 luni, nu 20 de luni, cum apare
consemnat în document26.
Pe baza constatărilor făcute, conchidem că
documentul din 8 februarie 1922 nu reflectă cu
claritate realităţile existente la Mediaş în perioada 1914-1918, cu privire la românii concentraţi
în timpul primei conflagraţii mondiale. El redă
însă cu fidelitate situaţia existentă în momentul redactării sale. Acest lucru nu îi diminuează
însă în mod semnificativ importanţa.

Dincolo de importanţa pe care o prezintă,
prin prisma informaţiilor pe care le transmite,
documentul analizat de noi lasă în suspensie
mai multe aspecte, devenite tot atâtea chestiuni care îşi aşteaptă rezolvarea. Conţinutul
său, care determină aceste probleme, nu permite însă, prin ştirile pe care le transmite şi
elucidarea acestora.
Unul din aspectele care nu poate fi cunoscut, pe baza informaţiilor transmise de act, îl
reprezintă identificarea momentului în care au
fost concentraţi cei 476 de locuitori medieşeni de
naţionalitate română. Ne este absolut imposibil
să stabilim pe baza informaţiilor transmise de el,
dacă toţi au fost concentraţi încă de la începutul
primei conflagraţii mondiale, în 1914, sau unii dintre ei au fost mobilizaţi sau încorporaţi ulterior, pe
parcursul celor patru ani de război.
Documentul nu precizează, de asemenea,
nici dacă românii medieşeni participanţi la
ROMANIANS FROM MEDIAS THAT
război în armata austro-ungară, respectiv suPARTICIPATED IN THE FIRST WORLD WAR.
pravieţuitorii, au fost demobilizaţi cu toţii abia
Based on an Unique Document
la sfârşitul războiului, sau unii au fost lăsaţi
la vatră încă în timpul acestuia. Referitor la
On February 8, 1922 the local authorities
acest aspect, logica ne determină să credem were performing a statistic regarding the
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Romanians from Medias that participated in
the First World War. The statistic was realized
at the request of Astra. The unique document
registers 476 Romanians from Medias that
were mobilized for war.
Keywords: Medias, Romanians, officers,
soldiers, NCOs (noncommissioned officers),
farmers, officials, craftsmen, intellectuals
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