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În 6 noiembrie 1918, Sfatul militar al Legiunii române publica în Telegraful
Român un Apel: „( ... ) pentru a apăra interesele sfinte ale neamului, a ţinea buna
rânduială şi linişte, în deplină înţelegere cu celelalte naţiuni, cu care locuim împreună pe
acest colţ de pământ, am format sub comanda românească a ofiţerilor de un sânge cu noi
o I Legiune română I sub steagul nostru tricolor, căruia îi jurăm credinţă nestrămutată"'.
Erau chemaţi să intre în legiune „toţi românii buni de arme şi iubitori de neam" din
Sibiu. cât şi din împrejurimi. În fruntea legiunii era un Sfat militar compus din 30 de
membri sub conducerea maiorului Valeriu Liuba. Comandamentul militar se afla în
Sibiu pe str. Măcelarilor (azi Mitropoliei), în clădirea Seminarului Andreian.
S-au constituit legiuni româneşti în Vârşeţ şi Banatul sudic sub conducerea
vicecolonelului Gavril Mihailov şi a maiorului Petru Jucu; în Arad sub comanda
vicecolonelului Miron Sârbu; în Blaj sub comanda căpitanului Munteanu şi cea din
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Braşov, condusă de căpitanul Bujor Voina . Legionarii români aveau şi un marş compus
din 10 strofe, pe versurile lui I. Broşu şi melodia lui Timotei Popovici. P1ima strofă a
marşului era următoarea:
„Sosit-a ceasul liberării
De-atâtea veacuri lungi dorit,
Vuieşte-adâncul depărtării

Ca gemetul cumplit al mării
Şi-n largul străveziu al zării
Un soare nou a răsărit !" 3
După memorabila Adunare Naţională de la Alba Iulia şi crearea Consiliului
Dirigent, s-a pus şi problema înfiinţării armatei ardelene, începând cu lunile ianumie,
februarie 1919, în care a fost inclus şi Corpul voluntarilor ardeleni, chemat sub mme de
Consiliul Dirigent, printr-un ordin publicat în Gazeta Oficială din 19 ianuarie/I
4
februmie 1919 .
În anul 1931 Uniunea foştilor voluntari români a început recensământul general
al foştilor voluntari din 1918 care au servit în legiunea română sau în armatele aliate5 .
Se considera fost voluntar cel care „fără să fi fost cetăţean român, a intrat de bună voie
în cursul războiului mondial. fie în cadrele atmatei române, fie în ori care armată aliată
din Entente (Antantă n. a). Acei români, cari după încheierea armistiţiului au fost
concentraţi fie pentru orice scop, nu au calitatea de voluntar" 6 . Foşti voluntari erau deci
aceia care au servit efectiv în legiunile din Rusia, Italia, Franţa. Prin adresa din iunie
1934, adresată Prefectului, Asociaţia Foştilor Gardişti şi Legionari Români din 1918-
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1919, cerea întocmirea unor tabele nominale pentru fiecare comună, pentru decorare 7 . În
Sibiu au fost identificaţi 78 de voluntari 8 . Drapelul la care vom face referire în
continuare. a aparţinut Uniunii Foştilor Legionari Români din Sibiu (1918-1919 şi a
intrat în colecţia secţiei de istorie a Muzeului Brukenthal în anul 1954, fiind trecut în
registrul fostului Muzeu al „Astrei", cu menţiunea: „Dat de tov. Iacoviţă pt. secţia
istorie"
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Drapelul este din mătase, cu franjuri pe margine şi doi ciucuri, cu lungimea de
126 cm şi lăţimea de 90,5 cm. A fost lucrat de către Berta Dengjel, cum se poate vedea
pe avers, în colţul din stânga jos (foto l ).
Pe avers se află, în centru, stema României 10 din anul 1921, respectiv: scut de
azur cu o acvilă de aur cruciată, încoronată, cu spada în ghiara roşie dreaptă şi sceptrul
în cea stângă, care poartă pe piept un scut scartelat cu stemele Ţării Româneşti,
Moldovei, Olteniei şi Banatului, precum şi a Transilvaniei, având la bază un triunghi în
şef cu stema Dobrogei şi pe centru, un ecuson în abis cu sca11elatul de argint şi negrn al
casei domnitoare. „Scutul cu acvila este timbrat de coroana de oţel, susţinut de doi lei de
aur, limbaţi roşu, şi decorat cu colanul ordinului Carol I. Deviza <<Nihil Sine Deo>> se
află înscrisă pe o eşarfă de azur cu litere de aur, plasată dedesubtul scutului şi a celor doi
suporţi. Totul este aşezat sub un mantou de purpură, tivit cu franjuri de aur, căptuşit cu
hermină şi timbrat de o coroană regală de aur" 11 .
Insc1ipţia, în limba română cu majuscule, este brodată pe două arcmi de cerc
astfel: deasupra stemei UNIUNEA FOŞTILOR LEGIONARI ROMÂNI I SIBIU I
1918-1919, iar dedesubt UNIRE CU PATRIA MAMĂ. În cele patru colţuri sunt trei
frunze de stejar cu câte o ghindă.
Pe revers, în centru, se află un medalion rotund, tricolor, pe care este scris, cu
majuscule, pe spaţiul roşu, pe două arcuri de cerc: UNIUNEA FOŞTILOR
LEGIONARI ROMÂNI SIBIU I 1918-1919, cifrele fiind despărţite de o sabie şi un
stindard culcate (foto 2). În câmpul medalionului, care poate fi un scut rotund, pe
galben, este reprezentat bustul unui legionar roman cu o lance în mână. Inscripţia, pe
două arcuri de cerc, este următoarea: deasupra medalionului U. F. L.R. I 1918-1919, iar
dedesubt deviza MURIM MAI BINE ÎN LUPTĂ I DECÂT SĂ FIM SCLAVI IARĂ. În
colţuri, ca şi pe avers, câte trei frunze de stejar cu câte o ghindă.
Drapelul a fost însoţit, confo1m registrului inventar, şi de câteva anexe: o „rudă"
cu vultur, un scaun al drapelului, o fundă tricoloră şi una neagră, IO cocarde şi o
învelitoare de muşama.
Comunicarea de faţă se doreşte a fi o modestă contribuţie la îmbogăţirea
vexilogiei româneşti cu noi info1maţii despre obiecte păstrate în muzee.
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Foto 1. Steag legionar
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Foto 2. Steag legionar

LE DRAPEAU DE L' UNION DES ANCIENS LEGIONNAIRES ROUMAINS
SIBIU 1918-1919
Resume
D ans les collections du Musee d' Histoire de Sibiu se trouve le drapeau, en soie,
de l' Union des anciens legionnaires roumains de la viile de Sibiu qui ont combattu pour
leur pays pendant et apres la Premiere Gue1Te Mondiales (entre 1918-1919).
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