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Viena (31 octombrie- 27 noimebrie 1918), Editura Argonaut,
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Soldiers from Vienna (31 october - 27 november 1918),
Argonaut Publishing House, Cluj - Napoca 2015
Sorin Bulboacă,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Autorul
Istoricul Mihai Octavian Groza, originar din oraşul Sebeş, este
licenţiat al Facultăţiii de Istorie şi Filosofie din cadrul prestigioasei
Universitati clujene, Babeş – Bolyai şi masterand al programului Istoria şi
Socio-Antropologia Epocii moderne (anul II). Este şi preşedinte ale
Despărţămîntului ASTRA Vasile Moga, din Sebeş (judeţul Sibiu). Este
redactor şef şi coordonatorul revistei Astra Salvensis, revistă de istorie şi
cultură editată de Despărţământul ASTRA Năsăsud, Cercul Salva. Este şi
redactor al revistei Sebeşul povestit, editată de autorităţile locale din Sebeş
în colaborare cu Institutul de Istorie Orală din Cluj- Napoca şi Facultatea de
Istorie din Cluj.
Colaborează cu articole şi studii de specialitate la mai multe reviste
din ţară: Der Unterwald, Sebeş, Acta Musei Sebesienses, Transilvania,
Sibiu, Sentenţia Targu Jiu, Caiete Silvane, Zalău, etc. În ultimii ani,
istoricul Mihai octavian Groza a organizat o serie de manifestări culturale şi
ştiinţifice, conferinţe focalizate pe istoria primului război mondial, tinerii
cercetători şi istoria, omagierea unor persoanlităţi ecleziastice cas Vasile
Moga etc.
Lista de publicaţii a tânărului istoric Mihai Octavian Groza
învederează preocupările în sfera istoriei moderne a României, a istoriei
orale, tipărind studii şi editând documente despre primul răzvoi mondial,
voluntarii români, consiliul naţionale române din Blaj, Alba Iulia, Sebeş,
despre istoria învăţământului din oraşul Sebeş, revoluţia de la 1848-18489
în Sebeş, contribuţia sebeşenilor la război şi Marea Unire, românii ortodocşi
din aramata austro-ungară, despre activitatea preoţilor militari trnasilvăneni
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în primul război mondial, biografia episcopului ortodox Vasile Moga. A
publicat pagini din memorialistica măruntă a primului război mondial
(însemnările lui Radu Mărgean), fiind interesat şi de prezentarea şi
explicarea noilor metode de cercetare în istorie sau în domeniul heraldicii–
stema oraşului Sebeş.
A publicat 2 volume de documente:
- 2012- Documente privind activitatea Consiliului naţional
Român din Alba Iulia, Sebeş, 230 p.
- 2015- Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor
din Viena (31 octombrie- 27 noiembrie 1918), Editura Argonaut, Cluj –
Napoca.
- 2015 – corod. Vol. Sebeş, timp regăsit. Lucrările Conferinţei
100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. Contribuţia
sebeşenilor la război şi Marea Unire, Sebeş.
Cartea reprezintă un volum de documente de mare importanţă,
istoricul Mihai Groza a realizat un studiu introductiv consistent, volulmul
fiind prefaţat de fostul rector al Universităţii Babeş Bolyai, prof. univ. dr.
Nicolae Bocşan. Este o ediţie critică care includie 27 de documente
referitoare la înfiinţarea şi activitatea Senatului Militar Român Central al
Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena, în perioada 31 octombrie – 27
noiembrie 1918. Sunt documente din arhiva Bibliotecii Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din Sibiu, Fond Varia
Aşa cum afirmă în studiul introductiv, prezenta lucrare este o
cercetare concepută sub forma unui instrument de lucru, care va putea
servi mai târziu la elaborarea unei sinteze, atât de necesară, a activităţii
organismelor naţionale constituite în perioada 1917-1918. Volumul publicat
de istoricul Mihai Groza redă atât documentele emise de Senatul Militar
Român Central (protocoalele încheiate cu ocazia constituirii şi dizolvării
senatului,procesele verbale încheiate cu ocazia şedinţelor senatului), cât şi o
serie de documente cu caracter memorialistic referitoare la activitatea
acestuia, precum şi numerele 1, 2, 3, 6, 7, 8 şi 9 din ziarul “Timpul Nou”,
foaia soldaţilor români la Viena (din colecţiile Bibliotecii Naţionale a
Austriei).
Istoricul Mihai Groza a însoţit documentele redate în volum de note
explicative cu referire la instituţiile, evenimentele şi personajele menţionate
(lista lucrărilor consultate în vederea întocmirii notelor explicative,
disponibile atât în bibliotecile clujene şi în biblioteca personală a autorului,
cât şi în format electronic, este redată la sfârşitul lucrării).
Din păcate, o serie de documente arhivistice nu au fost accesibile
cercetării, din cauza unui blocaj instituţional. În cazul de faţă, unde o serie
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de documente se află în arhiva Muzeului Naţional al Unirii din Alba-Iulia,
conducerea acestei instituţii a blocat accesul istoricului Mihai Octavian
Groza la următoarele documente:Emil Colbazi, Retrospectivă asupra
evenimentelor petrecute între anii 1914-1919, Nicolae Hozan, Amintiri din
preajma Adunării Naţionale din Alba-Iulia)-din cuprinsul acestora au
parvenit unele excerpte folosite în alte studii, Gheorghe Oprean, Jurnalul
Senatului Central Român din Viena, Eugen Dunca, Amintiri despre Senatul
din Viena. Documente prezintă amănunte semnificative din activitatea
consiliilor naţionale române şi a Consiliului Naţional Român Central,
inclusiv tratativele româno-maghiare de la Arad din 13-14 nov. 1918,
informaţii despre situaţia din regiune, ideile şi punctele preşedintelui
american W. Wilson , revoluţia bolşevică, lupte dintre români şi maghiari
în regiune minelor din comitatul Solnoc – Dăbâca etc.
Cartea istoricului Mihai Octavian Groza, prin studiu introductiv şi
documentele publicate reprezintă o importantă contribuţie la mai buna
cunoaştere a evenimentelor primului război mondial şi celor premergătoare
Marii Uniri.
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