DELEU, O FAMILIE DE LUPTATORI NAŢIONALI DIN SALAJ
II. VICTOR DELEU

a)

PUBLICISTUL

La Şimleu! Silvaniiei, unde se stabHeşte în 1905, Victor Deleu devi-ne foarte

repede,
mai de

graţie personalităţii sale distinse, omul în jurul căruia se
Sf>llmă fii ai Sălajului fascinaţi de gîndurile şi idealurile
nutreşte tînărul avocat, de puterea sa de pătrundere în realităţile
vremii, de realismul şi clarviziunea sa, de puterea sa de muncă şi de
robust ce-l însoţeşte în toate acţiunile sale.

adună cel
pe care le
istorice ale
ootimismul

Devine. foark curînd, în 16 iulie 1905 3 '. redactor responsabil al Gazetei de
succesîndu-i lui Ioan Pop-R„teganul Ia săptămînalul simleuan al cărui
proprietar-editor rămînP mai depart'C' inimosul Ioan P. Lazăr. tn acelaşi număr
al gazetei, prin articolul redacţional „Gazeta de Duminecă - ziar politica, săptă
mînalul sălăjean îşi anunţă noua sa orientare: din „foaie poporală". care s-a
,,jertfit singur numai trebilor noastre sociale, economice". acest organ de presă
al românilor sălăjeni „nu poate trece cu vederea nici latura vieţii publicP a poporului nostru".
A;ci, la Gazeta de Duminecă, începe, în viaţa lui Victor Deleu. un capitol
nou, foarte puţin cPrcetat şi dezbătut. şi, prin urmare. cunoscut. ca de altfel întreaga lui activitate de luptător pentru drepturile românilor ardeleni.
Activitatea jurnalistică a lui Victor Deleu nu se rezumă numai la perioada
celor cinci l'mi, dnd este redactor responsab'l al sus-amintitei gazete. de undP se
retrage în 15 mai 1910, ci se întinde şi după rPalizarea unităţii noastre naţionale.
prin actul de Ia 1 Decembrie 1918. Iar perioada de la Gazeta de Duminecă ni
i;;e pare mai fecundă pc acest teren al luptei naţionale. Colaborarea lui Victor
Deleu Ia gazetele VN'mii din perioada interbelică se leagă organic cu activitatea
sa publicistică din Şimleu! începutului de secol. întregind, astfel personalitatea sa.
Incă de la începutul activităţii sale jurnalistice, Victor Deleu imprimă publicaţiei şimleuane o atitudine formă, deschisă, nealiniată la vreun partid sau curent politic85 , în lupta pe terenul culturii şi vieţii sociale, naţionale, morale şi f'\'.'Onomice, luptă Pe urmărea un scop precis: să ţină tr'C'ază conştiinţa naţională a
românilor, să întărpască rPzistenţa acestora împotriva politicii oficiale de maghiarizare, să realizeze libertatea. egalitatea şi unitatea naţională a românilor de pretutindeni.
Lupta pe tărî.mul S<'risului pe care a dU5-'0 Vict.or Deleu a fost pe măsura
nobilului scop pe C"are şi l-a propus, scop ce trebuie să unească şi să canalizeze
toate forţele d'C' care dispune cugetarea românească, aşa cum va scrie intr-un număr al gazetei: ,.Datoria cea mare ne va fi să aducem fiecare obolul pe altarul
binelui nostru moral şi material, să punem temeliile unei uniri in cuget şi simţiri
Duminecă,
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Silvaniei, II, nr. 27 din 16 iulie 1905.

~Ibidem.
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pe tot restul vieţii noastre şi să ne îngrijim de soarta noastră economica şi politică. Şi înainte de toate să învăţăm a ne preţui şi respecta unul pe altul şi a
munci unul lingă altul, iar nu doi împotriva unuia" 36 •
Acest crez l-a călăuzit pe Viotor Deleu în întreaga. sa ac..-tivitate desfăşurată
de-a lungul unei vieţi, Şi este cu atît mai valoros crezul său şi cu atît mai
curajoasă lupta pe care a dus-o spre realizarea lui, cu cit această luptă se desfăşura în Transilvania supusă dualismului austro-ungar.
Presa, în aceaistă perioadă, şi mai <!!Ies presa din Transilvania, devenise principalul teren de luptă naţională şi socială a românilor, fiind chemată să ducă
la „formarea conştiinţei româneşti şi, mai mult, la crearea unei atmosfere de
idealism şi moralitate în viaţa noastră politică" 37 •
Două sint problemele fundamentale ce se detaşează în activitatea publicistică
a lui Victor Deleu. Prima problemă care este şi cea care dă greutate acestei laturi
a activităţii sa11e, determinînd activitatea lui generallă, are în vedere viaţa naţio
nală şi conştiinţa naţională. Şi ceea ce conferă viabilitate, realism istoric şi soliditate articolelor scrise pe această problemă, este faptul că autorul lor consideră
viaţa şi conştiinţa naţioniatlă părţi inseparabile a!l.e um.1Ji întreg, dinamic în existenţa sa. Intreg care la rîndul lui presupune un suport spiritual, bazat pe tradiţiile culturii naţionale, vizînd, în special, funcţia activ-creatoare a acestuia.
Aceasta fiind, de fapt, a doua componentă fundamentală a activităţii sale jurnalistice, activitate din care reiese cu deplină claritate poziţia teoretico-programatică
a activităţii prezente şi viitoare a lui Victor Deleu.
Aruncîndu-se în focul luptei naţionale, cu un curaj ce ne aminteşte de bunicul său, Iaoob Deleu, şi sfidînd autorităţile vremii, precum şi orientarea oficială a
unei politici ce îngenunchea ·poporul român din Transilvania, Victor Deleu nota în
articolul „Vremi de restrişte" că: „E plin aerul de miros revoluţionar" 38 , şi cu toate
că au trecut şase decenii de la revoluţia paşoptistă, dezideratele acestei generaţii de
luptători n-au fost împlinite. Iată de ce, în 1908, Victor Deleu, spre a justifica, dacă
mai era nevoie, atitudinea fermă a românilor faţă de politica guvernului maghiar
de discreditare naţională şi socială, scria: „Ne aflăm din nou în pragul unor vremi
istorice după cum s-au aflat părinţii şi moşii noştri la 1848. Atunci a sunat pentru
ei şi pentru neamul nostru ceasul libertăţii. lmprejurările de astăzi cer ca libertatea,
deopotriva îndreptăţire şi frăţietate predicate la 1848 şi date popoarelor într-o prea
mică măsură să se dea în măsură deplină, dindu-se fiecărui popor putinţa unei desăvîrşite dezvoltări naţionale" 3 9.

Drepturile scrise sau nescrise, dar îI1S1Crise în conştiinţa noastră naţională, pentru care generaţii de-a rîndul s-au jertfit ai noştri sub Horia şi sub Iancu, trebuiesc
ciştigate de către noi, prin luptă. Dar sorţii de izbîndă a acestei lupte presupun o
desăvîrşită unitate a noastră, unitate la care îndemna Victor Deleu atunci cînd
scria: „Vom fi tari şi nebiruiţi dacă vom ţinea unul la ltul, dacă ne vom ajuta
împrumutat. Sîntem datori a ne jertfi pentru limba şi legea noastră, datori sîntem
a ne susţinea şi creşte moşia. Datorinţa cea mai sfîntă a noastră este a sprijini cu
banul şi munca tot ce este românesc 40 • „Şi cu atît mai mult sîntem datori să _nu
precupeţim nimic in lupta noastră dreaptă, cu cit avem tradiţii istorice bogate în
această direcţie, iar „marile id-ei ale libertăţii şi egalităţii şi-au aflat luptători în
sînul neamului nostru cu cinci ani înainte de a fi pornit francezii la arme. Anul
1784 a fost epocal în viaţa românilor ardeleni" 4 '. Mîntuirea neamului nostru, scria
cu îndreptăţire Victor Deleu, „nu ne va veni de nicăieri dacă noi nu ne vom şti-o
afla ... ln noi zace garanţia viitorului şi numai noi vom fi în stare să ne eluptă.m
drepturile unei vieţi corespunzătoare idealurilor noastre" 42 •
36
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39
40

41
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Idem, III, nr. 6 din 18 februarie 1906.
N. Iorga, Istoria presei 1la începuturi, f.a., p. 123.
Gazeta de Duminecii, II, nr. 39 din 8 octombrie 1905.
Idem, V, nr. 46 din 9 noiembrie 1908.
Idem, IV, nr. 51-52 din 23 decembrie 1907.
Idem, II, nr. 40 din 15 octombrie 1905.
Idem, II, nr. 43 din 5 noiembrie 1905.
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Dragostea faţă de neam, faţă de trecutul nostru, precum şi faţă de nobila noastrebuie să fie pentru acţiunile nQastre de azi, cit şi pentru cele viitoare,
un fericit imbold, un resort intim, adînc sufletesc: „Să ne aducem aminte că pe tirnpul străbunilor noştri romani a fi „roman" era mai mare cinste şi respect decît a
fi împărat neroman şi că înaintea numelui de „roman" se înclina toată lumea atunci
tră obîrşie

cunos(!ută" 43 •

•

Fiind un adevărat îndrumător al conştiinţelor româneşti din primul deceniu
al Ycacului nostru, Victor Deleu îndemna norodul „de la vlădkă pînă la opincă", să
se hrănească dintr-un naţionalism românesc curat în toate acţiunile lor. El vedea
în acest naţionalism, în înţelesul de conştiinţă naţională trează, în acţiune, o etapă
necesară pe scara progresului unei naţiuni: „Naţionalismul este una din cele
mai priicioase etape ale progresului şi culturei universale, este izvorul din cdre
se revarsă fără întrerupere şi însufleţire şi indemn conştiu (conştient n.n.)
perutru adevăreita cuitură şi pentru civiliza1Jie. lnţe'legem naţionalismul larg, adevărat"0.
această perspectivă analizate realităţile imediate ale zilei, la care se ratoate ideile propovăduite de Victor Deleu prin paginile gazetei, va consemna în continuarea aceluiaşi articol: „Ideea naţională fiind la ordinea zilei,
impunîndu-se ca o necesitate în evoluţia socială, conflictele naţionale e natural
să se ivească şi ele. Şi aceste conflicte sint cu atit mai înverşunate, cu cit divergenţele etnice şi culturale ale naţiunilor împreună locuitoare sînt mai mari" 45 •
Lupta pentru o viaţă naţională dusă de români de-a lungul multor veacuri
era şi acum, la început de veac, cind guvernul maghiar sfida cele mai elementare
drepturi naţionale ale acestora, în deplină actualitate. Acest drept la viaţă naţio
nală, revendicat de paşoptişti, era p11s acum în discuţie, deschis şi cu mult curaj, de către Victor Deleu: „Sîntem români şi numai ca români vrem să slujim
aC'eastă ţară. Şi dacă nu ne vor lăsa să ne dezvoltăm în eul nostru, vom lupta
cu puteri îndoite şi nu ne vom lăsa pînă vom dobîndi deplină libertate în privinţa asta. Un popor de două milioane şi jumătate au drept de viaţă naţională şi
el nu va fi factor folositor în stat numai dacă i se vor respecta drepturile sale
cari mai curînd ori mai tîrziu vor trebui să iasă la suprafaţă" 46 .
Ideile de libertate, egalitate şi unitate naţională şi sodală, care au animat
spiritul revoluţionar al generaţiei paşoptiste, şi care au însoţit eforturile pciporului nootru de-a ,lungul vremilor, revin frecvent în scr:sul său.
ln articolul în caire îi răspunde lui Franoisc Koo!>UJth, „conducătorul partidei
independente şi preşedintele partidelor întovărăşite", care într-un articol publicat
în ziarul Budapest din 22 martie 1906 se plînge de faptul că deputaţii naţionali
tăţilor îndeamnă la nesupunere, încearcă să introducă haosul în treburile politice
ale ţării, deşi, susţinea el, după 1848 n-ar exista domnire de cost şi rasă, fiincă,
după lege, toţi cetăţenii fără deosebire de rang, limbă şi naţionalitate sînt egal
îndreptăţiţi", cu vădită ironie, Victor Deleu notează: „O fi, o fi, domnule Kossuth,
dar. nu este", după care continuă: „lnainte de toate trebuie să-i denegăm doinnului Kossuth şi coaliţiei dreptul de a se numi „reprezentanţii naţiunei". Dacă
domnul Kossuth înţelege sub „naţiune" aceea ce înţelege şi legea, adecă că toţi
cetăţenii ţării sintem naţiune, atunci domnia sa cu coaliţia dimpreună nu repre·
zintă prima dată, majoritatea naţiunei, pe cele zece milioane de ne-maghiari ale
statului, iar a doua oară, nici pe cele şapte milioane de maghiari, deoarece partida liberală nu e de acord cu Kossuth şi cu coaliţia. Nu reprezintă, a treia oară,
nici masa enormă a lucrătorilor şi socialiştilor despre ce a avut ocaziunea, nu
prea plăcută, a se convinge. Domnul Kossuth şi coaliţia nu repr~zintă dară naţiunea nici cea înţeleasă de le~, nici cea genetică maghiară" 47 • Iar atunci cind

Din

portează
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Idem, Ul, nr. 1 din 14 ianuarie 1906.
Idem, IV, nr. 16 din 28 aprilie 1907.
Ibidem.
Idem, II, nr. 42 din 29, octombrie 1905.
Idem, III, nr. 12 din 1 aprilie 1906.
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denumeşte naţionalităţile „cetăţeni de limbă străină•, Deleu, în reprecizează că nici o limbă ce se vorbeşte în această ţară nu este străină.
In fine atrăgînd atenţia că „noi nu sîntem inamicii nimănui, dar mari amici ai
vieţii noastre naţionale; că vrem ce am vrut întotdeauna: dreptate, libertate, egalitate şi frăţietate pentru toţi cetăţenii acestui stat", Victor Deleu, pe urmele lui
Siimiun Bărnuţiu, arată că: „Viaţa nu e preţ de tîrg, adecă nu se v.inde ci se apără
şi de cel mai ticălos vierme"4B.

Fr. Kossuth
plică,

Intuind vremile ce se apropiau, cînd monarhia austro-ungară se va prăbuşi,
luînd naştere state naţionale unitare şi independente în această parte a Europei,
d( săvirşindu-sc un proces mai dinainte început, tînărul redactor şimleuan scria
că „Tendinţa spre independenţă e caracteristică vremii şi spiritul vremii noi trebuie să învingă"4B. Şi acest „spirit al vremii", pe care Victor Deleu îl intuieşte cu
atita precizie nu este altceva decît apropiata renaştere a statelor naţionale de la
sfirşitul primului război mondial. Pentru că altă alternativă, decît cea preconizată
de Victor Deleu, alături de alţi bărbaţi ai Transilvaniei din aceea vreme, Gheorghe Pop de Băseşti, Vasile Lucaciu, Ştefan Ciceo-Pop, etc. adică „prin noi înşine",
dupa cum se exprima şi într-un airticol din 1906, nu exista. Referindu-se la faptul
că 1n dieta ţării (e vorba de parlamentul budapestan n.n.) românii trebuie să
trimită cit mai mulţi deputaţi, şi, prin urmare, să renunţe la „pasivismul politic•
gazetarul sălăjean sublinia: „Să nu ne încredem în promisiunile nimănui ci numai în puterea numărului nostru. Fiecare d:ntrc noi, care au drept de vot, să
voteze pentru ducerea la izbîndă a cauzei şi steagului nostru. Să ne încredem
- ~cria mai departe Victor Deleu - numai în noi înşine căci binele nu ne va
veni nici cînd de la străini, ci noi avem să ni-l eluptăm" 50.
Avem în urmă o întreagă istorie din a cărei -experienţă trebuie să învăţăm
multe. Partidele politice maghiare, de orice orientare şi oricum ar fi fost ele
numite, s-au folosit doar, în alegeri, de masa de români ardeleni, atunci cînd au
reuşit, prin presiuni, s-o facă. Dar imediat după campania electorală românilor
le-a fost rezervată aceeaşi tragică soartă. Acest adevăr istoric era subliniat de
tînărul luptător pc tărîm naţional cînd,
la 1906, scria: „Nici cu una din partidele maghiare nu putem ţinea. Le cunoaştem din trista istorie a neamului nostru şi ştiu cc plătesc. Drept preţ pentru prietenia şi libertatea îmbinată se pretinde moartea noastră naţională, deoarece toate partidele maghiare sînt una în
maghiarizarea cetăţenilor nemaghiari" 5 '. Ori, pînă ce aceste idei şovine, ,,monstruoase au curs şi trecere în politica patriotică maghiară, noi, naţionalităţile, nu
putem aştepta nimic sănătos şi adevărat folositor patriei de la ceastă politică" 32 •
Iar atunci cînd prima bancă românească din Transilvania, „Albina", a fost
solicitată de către statul român să înfiinţeze în oraşele din România, „case de
amanet" sau cum se mai numeau ele „munţi de pietate", gazetele maghiare fă
cînd mare vîlvă şi caz de acest „act antistatal", în care vedeau, nici mai mult nici
mai puţin decît „conspiraţiuni şi uneltiri daco-romane", Victor Deleu a găsit c~
ca:Je ~ le răspundă în mod direct: „Da.că fraţii dirn România, voiesc să ne ajute
în felul acesta, indirect, le sîntem foarte recunoscători şi luăm cu bucurie la cunoştinţă darul lor de a ne ajuta în progresul cultural. .. ajutorul celor de un sînge
cu noi îl primim cu însufleţire"53.
De altfel, nu este pentru prima oară cînd, prin pana lui Victor Dcleu, Gazeta de Duminecă ia apărarea românilor de peste munţi împotriva privirilor rău
voitoare, şoviniste ale unora ca ,,perciunatul Fischer-Farkashăzy", pentru care România nu -este decit un „mic stat zdrenţos, balcanic". Reproşîndu-i acestuia impertin€nţa de care a .dat dovadă atunci cind, vorbind despre România, în parla~n48
49
50
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~2
51

Ibidem.
14em, Ul, nr. 17
Idetil, Ul, nr. 16
I4em, tn, nr. 12
Ibidem.
Idem_. III, nr. 13

din 6 mai 1906.
din 26 aprilie 1906.
d!n 1 aprilie 1906.
din 8 apr.ilic 1906.
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tul maghiar, n-a găsit de cuviinţă decît să împroaşte cu invective! amintite, D<:"leu
scria, făcînd aluzie la faptul că din trupul ţării este smulsă şi Transilvania: „Sfişiată, dar nu zdrenţuită!"54.,
•
Aceleaşi sentimente de adîncă legătură sufletească faţă de fraţii români de
dincolo de munţi le nutreşte Deleu şi atunci dnd, împreună cu fraţii săi, loan
şi Cassiu, organizează excursia sălăjenilor la Expoziţia naţională de la Bucureşti
din 1906. Impresiile din această călătorie vor face subiectul cîtorva articole publicate în gazetă, scrise de dr. Coriolan Meseşian, care la începutul anului 1907
le va reuni într-un volum. Printre altele; intelectualitatea sălăjeană rămîne adînc
mîhnită de situaţia grea a ţăranului român de dincolo de munţi, care atît din
punct de vedere material cit şi spiritualiceşte se află într-o situaţie rprecară" 55 •
Rosturile adînci ale acestei vizite în „Patria Mamă" le dezvăluie Deleu în articolul „Ţara-i în primejdie?" din care cităm: „Şi dacă Expoziţia naţională de la
Bucureşti nu ne-ar fi adus nici un cîştig moral, decit numai prilejul de a ne întruni, în Arenei~ Romane, pe toţi românii din România şi din alte ţări, punerea
ei la cale este de o mie de ori mai îndreptăţită" 56.
Pledînd statornic pentru ideile de dreptate naţională, de libertate, egalitate
şi unitate naţională, Victor Deleu sesiza şi înfiera, în paginile gazetei, a cărui redactor-responsabil era, „ura de rasă", şovinismul, devenit tradiţie şi proclamat
fără nici un fel de scrupule de către guvernul maghiar. Lupta pentru păstrarea
limbii naţionale, într-o perioadă în care Arpponyi şi Andrassy propun legi draconice de strivire a tuturor naţionalităţilor în vederea realizării unei utopii - „Ungaria cea Mare" -, se da pe viaţă şi pe moarte. „Ideea maghiarizării, scrie Deleu, s-a încetăţenit atît de mult în inima, dar mai mult în mintea guvernelor şi
opiniei maghiare, incit pentru această boală nu mai există astăzi leac .. Această
idee nefericită a cărei executare nu poate fi după preceptele minţii sănătoasă
decît utopie, este susţinută şi alimentată de factori şi curente politice cari susţin
că deviza lor e libertatea şi fericirea cetăţenilor" 57 • Despre libertatea şi fericirea
oferită de guvernele maghiare în
schimbul pierderii naţionalităţii sale poporul român s-a convins în decursul istoriei i;ale. Vorbele amăgitoare, promisiunile vagi nu mai erau de natură să-i atragă. Dimpotrivă, subliniind dreptul nostru natural la limba şi teritoriul moştenit d~ la daco-romani, autorul sublinia
într-un articol că: „Avem un stat tînăr can se dezvoltă cu paşi uimitori (România - n.n.). Avem drepturi naturale în ţari• asta, cari vor trebui să ni se dea,
iar Basarabia şi Bucovina sînt bucăţi rupte dir. moşia cea mai românească ... Lupta se dă sub steagul naţional. Un singur păstm· pentru turmă, condusă de aceleaşi
aspiraţii naţionale şi grăitoare a aceleiaşi limb;. Cu ocazia aceia se vor pune bazele desăvirşirii noastre naţionale" 56 • Ideea de unitate naţională a tuturor românilor de pe pămîntul vechiului regat dacic de ldinioară este cit se poate de limpede exprimată.
ln lupta pentru obţinerea drepturilor naturale ale poporului român, scria
Victor Deleu: „Toată nădejdea o avem în poporul nostru ţăran, care n:..i va fece
pas repede pe drumul propăşirii, în lipsa un~i îndrumări conştii (conştiente n.n.) şi dezinteresate, va conserva cel puţin, aşa cum e, caracterul şi întreaga
fiinţa neamului nostru, pînă se va ivi odată timpul mult aşteptat în care să se
reverse asupra lui lumina şi căldura binefăcătoare, izvorîtă din sforţările şi fră
mîntările de azi• 59 • Grijă deosebită trebuie manifestată, în această muncă de orientare a conştiinţei naţionale spre o ţintă precisă, pentru toţi românii. Ţărănimea,
e drept, formează marea majoritate a populaţiri româneşti, dar trebuie avută în
vedere şi „clasa meseriaşilor noştri, pentru că acei puţini care învaţă măiestria
să nu rătăcească în învălmăşeala luptelor de trai, pierzîndu-şi conştiinţa originii
Idem, III, nr. 30 din 5 august 1906.
Dr. C. Meseşianu, Pe vedere la fraţii de dincokl, Simleu Silvaniei, 1907.
:.e G<J.Zeta de Du.minecă, III, nr. 37 din 23 septembrie 1906.
M Idem, IV, nr. 10 din 10 din 17 martie 1P'l7.
sa Idem, II, nr. 46 din 26 noriembrie 1905.
~9 Idem, III, nr. 50 din 23 decembrie 1906-

!>4
!i5

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

V.

71'2

Dărifban-D.

E. Goron

lor"6°. Se subliniază a1c1 şi ideea foarte importantă, care în Transilvania a fost
o realitate istorică, şi anume faptul că problema libertăţilor naţionale a fost prioritară celor de ordin social. Şi nici nu putea fi altfel, cită vreme populaţia majoritară a acestei provincii îndura jugul greu al asupririi naţionale. Fireşte, acest
lucru nu diminuează cu nimic importanţa luptelor sociale, ci dimpotrivă, ele
fiind legate direct şi îmbinîndu-se cu doleanţele de ordin naţional.
Indemnul frecvent pe care-l adresa Victor Deleu „inteligenţei româneşti" era
acela de a se apropia cit mai mult de p~or (ceea ce reiese şi din titlurile unor
articole: „Să ne apropiem de popor" sau „Poporul înainte de toate•, etc.), deoarece
interesele majore ale acestuia le reprezintă şi le apără. Adresîndu-se celor ce vroiau să-l audă, el nota într-unul din articolele sale: „Să nu facem politică de interese efemere, în numele neamului şi să nu ţinem departe poporul de la viaţa
publică. Căci fără un popor nu e suflet în nici o acţiune de-a noastră" 6 1. A fi
minat în acest „serviciu atît de onorificu 62 , cu meste cel de reprezentant al unui
popor, din alte interese decit ale poporului său, „înseamnă a fi trădător de
neam" 63 •
Dar nu întotdeauna glasul şi chemarea adresate de către acest statornic fiu
al Sălajului, tuturor intelectualilor din judeţ erau ascultate şi, mai ales, urmate.
Mai existau încă lucruri de făcut în direcţia unificării tuturor eforturilor spre o
mobilizare generală la lupta pentru obţinerea acelor „drepturi naturale ale romîniloru, cum spunea Victor Deleu: ln acele momente, cind unii se mai pierdeau
în chestiuni străine de ţelul unui întreg popor nedreptăţit în dreapta sa istorie,
Victor Deleu spunea deschis: ,.Noi sîntem de vină!". Iată un fragment din articolul al cărui titlu l-am citat mai sus: „Poporul nu va trebui învinuit niciodată, inteligenţa noastră însă totdeauna. Poporul nostru e - turma cea bună şi binecuvîntată. Dacă sînt încuibate unele scăderi în moravurile lui, mare parte se descarcă
în spatele celor chemaţi să-l îndrepte pe calea cea bună. Inteligenţa noastră nu
poate juca rolul obiectului de lux pentru poporul român. Nu de aceea ne ridicăm
din opincă şi peste ea ca să ne facem mendrele, ci avem datorinţă sfîntă, toţi
cărturarii pînă la unul, să jertfim muncă şi să jertfim materie, dacă putem, pentru binele comun. Şi dacă exemplul bun lipseşte cu totul, de la cine să înveţe a
ţine "Strîns laolaltă cei de-o lege şi de-un sînge?• 84 •
Grija cea mai mare pe care o manifesta Victor Deleu în toate acţiunile sale
se tndrepta către popor, pe care-l considera, pe drept cuvînt, un mare dascăl al
tuturor cărturarilor noştri65. O problemă esenţială, pe care Victor Deleu o aducea
în discuţia gazetei şimleuane, era aceea referitoare la tradiţiile culturii şi a rolului pe care cultura îl are în -existenţa unui popor.
Aducînd în discuţie valorile culturii noastre tradiţionale Victor Deleu sub1inâra: „Depozitarul cuJturii noastre naţionale e liiteratura, muzica şi toată bogăţia etnică pe care o păstrează neatinsă poporul nostru de jos şi dezgroparea,
barem a unei părticele din această nepreţuită comoară prezintă acelaşi interes
atit pentru intelectuali, cit şi pentru poporul nostru" 66.
Victor Deleu înţelegea bine rosrtul &line aO. culturii naţionale, era con_şti~t
de importanţa factorului cultural în modelarea şi dezvoltarea unei conştiinţe naţionale robuste. Şi tocmai de aceea aducea frecvent în dezbaterea coloanelor gazetei probleme legate de limbă, datini şi obiceiuri, şcoală şi rosturile ei, serbările
şcolare, alfabetizarea adulţilor şi altele.
Fireşte, oprimarea naţională a transilvănenilor se manifesta nu numai prin
înlăturarea lor din viaţa politică, de stat, dar şi prin nimicirea culturală a acestora.
80

Idem, Ul, nr. 39 din 7 octombrie 1906.
Idem, VI, nr. 21 din 6 iunie 1909.
62 Idem, VI, nr. 20 din 30 mai 1909.
63 Idem, VI, nr. 21 din 6 iunie 1909.
e4 Idem, III, nr. 21 din 3 iunie 1906.
85 Idem, V, nr. 33 din 10 august 1908.
66 Ibidem.
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Primul aitenitat pe calea dezna\Jionalizării a fost îndreptat împotriva limhH
ln acest sens, comen.tîndu-1 pe Kossuth, care proclama, la 1848, că
„atunci cînd am p:erde cuvintele limbei noastre naţionale, ne-am pierde şi sufletul. Pentru aceea, naţionalitatea şi limba sînt mai scumpe decît libertatea, căci
libertatea pierdută se poate recîştiga, ruaţionaliitiarea însă, niciodartăr", Victor Ddeu
scria, în 1905: „Şi lucru ciudat, viaţa celorlalte neamuri din Ungaria nu era de
prisos fără naţionalitate şi de ele nu era nici o pagubă dacă îşi pierdeau limba.
Ce le era permis ungurilor, nu le era permis românilor, pentru că cei dintîi erau
stăpînii zilei, şi aceştia întotdeauna singuri numai au dreptate"67.
Privind poporul de limba sa naţională îl privăm de cultură, pentru că o adevărată cultură naţională nu poate fi d"=!cît în directă legătură cu limba naţională.
Iar un popor fără o cultură naţională este un popor mort. Istoria noastră naţio
nală este o dovadă sigură că poporul nostru s-a bătut în decursul vremurilor mai
mult pentru limbă, decit pentru libertate. Ori, această „avere din lontru", cum o
numeşte Simion Bărnuţiu, stă la baza făuririi culturii sale naţionale.
Bătălia pentru păstrarea limbii nu se încheiase pentru românii transilvăneni,
ba dimpotrivă, ea devenise acerbă. Aşa cum remarca Victor Deleu într-un articol
citat anterior, ne aflam în situaţia din 1848, cu deosebirea că lupta pentru maghiarizarea tuturor naţionalităţilor din Ungaria luase proporţii.
Maghiarizarea prin intermediul învăţămîntului era arma cea la îndemînă
„stăipînilor zilei". In acest scop guvernul a hotărît înfiinţarea a cit mai multe şcoli
de stat, unde limba de predare era cea maghiară şi, în consecinţă, desfiinţarea,
pe cit posibil, a şcolilor confesionale, refugiul ultim al învăţămîntului în limba
română. Dar „oricîţe şcoale de stat veţi edifica şi ori unde le veţi aşeza, pe român nu-l veţi maghiariza niciodată" 68 , sublinia Victor Deleu.
Cînd, în 1906, urma să aibă loc adunarea învăţătorilor români sălăj'eni, tînărul sălăjean găseşte că este momentul prielnic de a sublinia încă o dată „convingerea că cea mai puternică fortăreaţă a vieţii noastre naţionale este şcoala
confesională şi că de buna ei organizare şi muncă serioasă depinde viaţa noastră
culturală românească" 69 , iar învăţătorilor sălăjeni le adresa îndemnuri de a „regenera poporul prin şcoală"7o.
Din consideraţiile lui Victor Deleu asupra culturii, asupra rolului acesteia
fo dinamica existenţei unei naţiuni, reiese că el n-a rămas la nivelul unei interpretări iluministe a fenomenului cultural. In concepţia pe care o profesează autorul cu privire la interdependenţa dintre cultură şi epocile istorice, în primul
.rînd relaţia ce se stabileşte între gradul de cultură şi civilizaţie al unui popor şi
starea lui economică, acesta a depăşit stadiul iluminist al dezbaterii problemei,
situîndu-se pe o poziţie progresistă, materialist-istorică şi dialectică. Acest lucru
reiese cu claritate din precizarea pe care o face într-un articol din februarie
1907, subliniind că: „ln primul rind trebuie să fie îndreptate privirile asupra propăşirii noastre economice, din care, în mod firesc, rezultă înaintarea noastră culturală. Şi aceasta trebuie să devie cetatea nebiruită a noastră". Termenii problemei, faţă de rezolvarea dată de direcţia iluministă, se inversează, realismul în
care o dezbate autorul sălăjean fiind dincolo de orice echivoc.
Aceleaşi consideraţii progresiste le constatăm şi atunci cînd, în articolele sale,
se referă la valorile culturii noastre tradiţionale, la obiceiurile şi datinile pe care
le-am moştenit din timpuri străvechi, de la înaintaşii noştri daco-romani. Exis
tenţa aceloraşi tradiţii, a aceleiaşi limbi ne conduce, în mod firesc, la concluzl;i.
că poporul român, despărţit prin graniţe politice arbitrare şi efemere, este, cl.e
fapt, unul .şi acela.şi: „Strămoşii noştri ne-au lăsat moştenire o limbă, o lege, un
complex de simţăminte şi tradiţii comune,. cari toate ne unesc într-un neam. Şi-i
datorăm acestui neam tot ce avem mai bun în inima şi sufletul nostru ... • 1 1.
naţionale.

87 Idem, II, nr. 40 din 15 octomb.rle 1905.
66Jdem, III, nr. 13 din 8 aprilie 1906.
89 Idem, III, nr. 29 din 29 iulie 1906.
70

Ibidem.
71 Idem, III, nr. 21 din 3 iunie 1906.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

714

V.

Dărăban-D.

E. Goran

Culturalizarea întregului popor a fost o problemă ce a stat în permanenţă
în aria de preocupări a publicistului nostru. Nu scăpa nici o ocazie pentru a sublinia faptul că lucrul cel mai important pe care-l are de îndeplinit intelectualitatea noastră în acea perioadă este promovarea unei autentice culturi, care să-şi
aibă originea în creaţia populară, poporul fiind rezervorul etnic cel mai de preţ,
obiect şi subiect al culturii: „Poporul de jos - scria Deleu - e temelia pe care
trebuie ridicat palatul nostru al tuturora, palatul măreţ care va fi pentru toate
timpurile mîndria neamului nostru şi obiectivul admiraţiunii altor neamuri" 72.
Prin cultură, considera autorul sălăjean, poporul va dobîndi conştiinţa drepturilor sale naturale, devenind o forţă puternică pe terenul luptei pentru obţi
nerea acestora. Şi pentru a se ajunge la o astfel de stare de lucruri: „Cultura va
trebui dezvoltată, îmbogăţită în inima şi sufletul românului care e stăpîn pe un
puternic temei cultural. .. Sîntem forţă - scria Victor Deleu - şi trebuie să
c!·eYenim factor cultural şi politic cu toţii împreună, nu singuratici, egoişti" 73 .
Om politic, care a scris în cunoştinţă de realităţile zilei, cunoscînd detaliat
< tuaţia concret-istorică, unde şi-a verificat fiecare idee. fie cit de neînsemnatii.
Victor De leu atrăgea atenţia cP!or tentaţi de prea mare teoretizare că: „Acţiunea
('1Jlturală, economică şi politică nu se mai poate face de la masa de scris şi nu
sr mai poate garnisi cu teorii. Trebuie să alergăm în mijlocul poporului cu cel"
mai curate intenţiuni. .. Oamenii fac vremurile ... "74 • Credincios crezului său. in
curînd. el însuşi. se va arunca în arena luptei politico-sociale'. de această dată n li
pfr1 arma scrisului, socotind că terenul a fost destul de bine prf"gătit în acest
sens, ci prin mijloace practice, intrînd în competiţii electorale, dedicîndu-se operei sociale.
Propăşirea unei naţiuni, Del~u o lega şi de starea lui culturală. Nu înţr
Jcgea propăşire numai în domeniul economico-social, ci şi în domeniul spiritua 1.
Şi cum am mai subliniat, între aceste componente ale vieţii unui popor. a und
naţiuni. există o strictă independenţă. o corelaţie dialectică. Dar starea culturală
a ţăranului român era de natură să-i ofere lui Victor Deleu suficientP motivP clr
îngrijorare. Numărul adulţilor neştiutori d~ carte. raportat la populaţia totală era
încă ridicat. cu tot efortul ce se făcuse în această direcţie. Iată de ce, în 1908,
printr-un articol publicat în gazeta şimlPuană, el atrăgea serios atenţia acPStC'i
stări de lucruri, preconizînd ca soluţie începerea unei munci de alfabetizare
a
adulţilor. In acest sens scria că .. P dator orice învăţător să înfiinţeze astfel de
şcoală şi. .. intelectualii din satele şi oraşele noastre să dea mină de ajutor învă
ţătorilor ... în iarna asta să nu fie sat românesc unde să nu se înfiinţeze şcoală
cu cei curenţi (adulţi - n.n.) şi să nu fie neştiutor de carte român care să nu
urmeze această şeoală"75.
In 190!J, cînd se împlineau cincizeci de ani de la Unirea Principatelor, Victor
Deleu, dovedind încă odată curaj în lupta pentru cucerirea drepturilor naţional<'
ale poporului român transilvănean, publică în gazetă articolul „Unitatea noastră
culturală". Nu este pentru prima oară cînd asemenea idei sînt puse şi dezbătute
direct în presa sălăjeană. De această dată. autorul, vorbind despre starea anacronică în care se află poporul român, despărţit prin graniţe politice impuse de că
tre marile puteri străine, atrage atenţia asupra unui adevăr ce va trebui să învingă şi va învinge negreşit. pentru că: „A tindP la unitatea culturală e nu numai natural dar şi imperios" 76, iar unitatea culturală d-eplină presupune şi o unitate politică. în cadrele căreia să se dezvolte nestingherită, influenţînd progresul
general al poporului nostru, popor pe care-l aşteaptă un viitor strălucit.
Poporul nostru, scria Victor Deleu. este un mare creator de cultură. Iar faptul că n-am pierit, ci ne-am păstrat şi dezvoltat cultura şi tradiţiile, dovedeşte
tocmai forţa vitală incomensurabilă de care dispune acest popor. Cu 1-egitimă mînri Idem,
73 Idem,
74
Idem,
75 Idem,
76 Idem,

V, nr. 2 din 19 ianuarie 1908.
V, nr. 23 din 1 iunie 1908.
V, nr. 25 din 15 iulie 1901!.
V, nr. 43 din 19 octombrie 1908.
VI, nr. 6 din 21 februarie 1909.
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drie că se trage dintr-un astfel de neam, atît de vechi şi de staitorn.ic, el scriia:
„Ne-am conservat în cursul veacurilor fără să ne fi schimbat firea pe care am
moştenit-o şi pe care ne-o păstrăm neatinsă aproape de două mii de ani. Şi dacă
veacurile de restrişte şi de urgie nu ne-au clătit din loc, atunci cu atît mai puţină stricăciune etnică ne vor putea face cei patruzeci de paragrafi (ai legii şco
lare a lui Apponyi - n.n.). Poporul cunoaşte un paragraf cu mult mai puternic,
care nu s-a compus la masa de scris şi pe care nu l-a învăţat din cărţi. Iată-l:
Opincuţă,

talpa ţării,
ca stînca-n fundul mării.
Apa trece peste ea
dar n-o duce, că e grea,
Stă

ci o

spală şi

mai

mîndră şi

o

lasă

mai

frumoasă"n.

Cu aceste gînduri îşi încheie Victor Deleu, la 15 mai 1910, activitatea de gazetar în Şimleu Silvaniei. După Marea Unire, cind i se vor încredinţa de către
Consiliul Dirigent sarcini de natură politică şi administrativă la care vom face
referire în continuare, Victor Deleu va mai publica articole, ocazional, în diferi te
ziare ale vremii, în special în Gazeta voluntarilor, organ al Uniunii Foştilor Voluntari Români, ce apărea la Cluj. Dar marea lui activitate de gazetar militant
pentru dreptate şi echitate socială şi naţionlă, un capitol aparte al vieţii lui este
scris aici, la Gazeta de Duminecă din Şimleu Silvaniei.
Ideile progresiste, democratice pe care le-a profesat Victor Deleu în publicistica sa îl aşează printre cei mai destoinici gazetari ai timpului din această perioadă.

Cînd se seric istoria presei sălăjene, pentru că presa din această parte a
ţării, şi nu numai de aici, are o adevărată istorie, care ar merita cercetată şi valorificată în ceea ce are mai bun, mai progresist, profilul moral şi profesional al
ziaristului Victor Deleu, alături de a lui Ioan P. Lazăr, Dionisie Stoica, Ioan Deleu, Ioan Pop Reteganul şi mulţi alţii, va fi de bună seamă un cap de afiş, conferind soliditate şi un statut preferenţial celor ce l-au urmat într-ale gazetăriei.
Adevărul l-a călăuzit în toate articolele sale. N-a împrăştiat laude fără acoperire şi nici n-a ezitat, atunci cînd a fost cazul, să-şi înfigă tăişul ascuţit al unei
critici directe, nedisimulate, cînd lucruri „pe teren naţional" nu evoluau aşa cum
era firesc.

b) CANDIDAT IN ALEGERILE PARLAMENTARE

In zilele de 12, 13 şi 14 mai 1881 are loc, la Sibiu, memorabila conferinţă
a reprezentanţilor alegătorilor români de pe cuprinsul coroanei ungare.
Tot atunci se semnează actul de naştere al Partidului Naţional Român, care, dat
fiind caracterul şovin, absurd şi, în consecinţă, inuman al legislaţiei maghiare, hotă
reşte trecerea românilor la „lupta pasivă". „Pasivismul parlamentar• însemna renunţarea, de către românii transilvăneni, la alegerea şi trimiterea de deputaţi
aleşi
din sinul populaţiei româneşti în Parlamentul de la Budapesta.
ln deceniul anterior, între 11172 şi 1881, Gheorghe Pop de Băseşti reprezentase cu cinste cercul electoral Cehu Silvaniei, unde fusese ales şi de fapt, datorită prodigioasei sale activităţi era considerat reprezentantul întregii Transilvanii,
pe care o numea, în nenorocirea ei, „Irlanda statului maghlar• 78• Depunîndu-şi

generală

77

e

de

Idem, IV, nr. 10 din 17 martie 1907.

Federaţiunea, Budapesta,
către Gheorghe Pop de Băseşti
7

nr. 53 din 1874: este vorba de discursul rostit
în Cameră în 12 iunie 1874.
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pl'ntru a patra oară candidatura ')i fiind cotat ca unul dintre cei mai periculoşi
reprezentanţi ai naţionalităţilor în parlamentul maghiar, autorităţile, violînd legea
electorală, organizează adevărate acţiuni de intimidare a populaţiei din jurul Cehului, mergînd pînă la bătăi, omoruri şi împiedicarea de a ajunge la urne.
Aceste împrejurări au grăbit recunoaşterea „luptei pasive" de către toţi românii de sub coroana ungară, principiu hotărît şi aplicat de ardeleni în cadrul
conferinţei de la Miercurea, din 1869.
Terenul principal pe care s-au dus luptele naţionale ale românilor
după
această dată a fost, în special, cel cultural şi economic. Conştiinţa naţională menţinîndu-se mereu trează şi manifestîndu-se din ce în ce mai dinamic, precum şi
noua geografie a situaţiei politice din cadrul Imperiului habsburgic, în 1905,
P.N.R. hotărăşte încetarea „pasivismului" şi reluarea aJCti'Vităţii parlaimen.ban:>. Insuşi Gheorghe Pop de Băseşti candidează pentru a cincia oară în cercul electoral
Cehu Silvaniei; de data aceasta nu numai alegătorii, dar însuşi candidatul este
viC'tima fărădelegilor comise de autorităţi, fiind crunt bătut în piaţa comunei.
Dar şirul bătăliei eleC'torale reînnodate în 1905, continua.
In 5 aprilie l!HO, la Sibiu, se întrunesc din nou „conducătorii noştri politici•,
cum scrie Gazeta de Duminecă din 10 aprilie 1910. „în conferinţa partidului
(P.N.R. - n.n.) ca să-şi dea seama de situaţia politică şi să arate drumul ce trebuie urmat de aici înainte". Analizînd situaţia politică a imperiului, precum şi
soarta precară a celor două milioane şi jumătate de români, lipsiţi de drepturile
cele mai elementare, conferinţa hotăreşte continuarea „activismului". Candidaţii
C(' vor fi desemnaţi trebuie să-şi axeze programul politic naţional pe revendicarea „celui mai larg regim democratic al cărui prim postulat şi totodată cel mai
important este votul universal, egal, direct şi secret, cu votarea pe comune, pe
baza unei împărţiri drepte a cercurilor de alegeri" 79 • Cu toate că autorităţile maghiare nu vor să recunoască o realitate istorică evidentă, românii continuînd a fi
.,nereceptaţi" de către coroana aşa-zisului sfint Ştefan: „Se apropie însă vremC'a
ca să ne recunoască şi pe noi, dacă nu de voie. de nevoie" 80.
Conferinţa de la Sibiu, la care au participat cinci mii de români, şi care se
încheiase cu cîntecul revoluţionar paşoptist „Deşteaptă-te române!", cîntec ce „se
comunică pe stradă şi al cărui răsunet se va repeta în cel din urmă sat românesc,
chemîndu-1 la luptă pentru aspiraţiile şi viitorul neamului român-esc"81 , va stabili
şi candidaţii partidului. Pentru cercurile electorale din Sălaj se stabilesc cinci
candidaţi: dr. Victor Deleu pentru Şimleu Silvaniei, dr. Gheorghe Pop pentru Zalău.
dr. Ioan Gheţie pentru Cehu SH.va.'llliei, dr. Ladislau GY'\JII"kO perutru Jibou şi Grigore Pop, protopop, pentru Unimăt82.
Imediat după întoarcerea candidaţilor acasă, .>e fixează detaliile ·campaniei
electorale şi ale programului electoral.
Victor Deleu, primul candidat român în cercul Şimleului Silvaniei, ajutat de
inimoşi activişti ai Tomânismului din Sălaj, ca Alimpiu Barboloviciu, vicarul Silvantlei, Coriolan Meseşianu, preşedirutele secţiei locale a partidUilui, Andrei Cosma,
Alimpiu Coste, Casslu Deleu, Lazăr Maior, Demetriu Filip şi alţii a început minuţios pregătirile campaniei electorale.
Campania electorală din cercul Şimleului Silvaniei a început, aşa cum consemnează gazeta şimleuană, în 2 mai 1910, prin deplasarea candidatului în loca~
litatea Siciu. Populaţia din localităţile din jur, în număr de circa 2000, în frunte
cu conducătorii lor, învăţătorii şi preoţii, au fost prezenţi la această grandioasă
adunare, aplaudînd în repetate rînduri „vorbirea" candidatului IOT. Entuziasmul
de aici ce continua şi va domina de fapt, întreaga campanie electorală, inclusiv
ln ziua de alegeri. La Siciu, pe lingă Deleu, au vorbit şi protopopul Ioan P. Pop
şi dr. C. Meseşianuea.
după

79
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Lupta, Budapesta, IV, nr. 75 din 13 mai 1910.
Gazeta de Duminecă, VII, nr. 13 din 10 aprilie 1910.
Ibidem.
Ibidem.

Foaia Poporului, Sibiu, XVIII, nr. 19 din 22 mai 1910.
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Acest fapt n-a rămas neobservat şi nesancţionat de către mai marii zilei,
aveau propriul lor candidat în persoana fostului deputat Ugron Gabor.
Ziarul maghiar din .~ imleu Silvaniei, Szilagy-Somly6, într-un articol semnat de
Keller Samu, ocupindu-se de candidatura lui Deleu, după ce contestă dreptul
românilor de a trimite deputaţi în parlamentul ungar, scrie: „Contra acţiunii lui
Deleu trebuie să luăm poziţia cea mai hotărîtă, pentru că nu recunoaştem îndreptăţirea aberaţiilor partidului naţionalist (român n.n.). Respingem afirmaţiunea
că cetăţenii noştri cu „buze române" n-ar fi ori n-ar putea fi credincioşi acestei
patrii " 84 . In concepţia autorului articolului din ziarul maghiar a fi „credincios
acestei patrii" însemna ca naţionalităţile să nu-şi trimită proprii deputaţi 'în parlament. lmpotriva acestei diatribe Gazeta de Duminecă a luat o poziţie hotărîtă.
lntr-un articol redacţional (de altfel, cele mai multe articole vor apărea în această
perioadă nesemnate), citim: „Dacă pînă acum n-au avut prilej vecinii noştri să se
deprindă cu asemenea candidări, vor avea cînd să se deprindă de aici încolo. Şi
se vor convinge C'ă şi românii au drept de viaţă în această ţară în care pînă acum
n-au învăţat numai să plătească dare, să servească miliţia şi să îndure orice batjocură din partea tuturor veniturilor-as.
Conştienţi că lupta electorală, în condiţiile legislaţiei draconice maghiare,
va fi foarte strinsă, electoratul român aflindu-se pentru prima oară în situaţia de
a-şi vota propriul candidat în parlament, notabilităţile române vizau un ciştig,
în primul rind, de natură morală. Era, această luptă electorală, o „şcoală polit1că
nec-esară cu poporul şi cu conducătorii lui, căci numai aşa se poate prepara şi asigura izbînda de mai tîrziu" se scrie profetic în acelaşi articol. S-a hotărit, „desf~ll!r0irea steagu!l ui", iar „mişcairea românească din cere să fie la culmea demnităţii şi să impuie tuturor străinilor• 86 • Campania electorală era numită de acelaşi
autor o „campanie de regenerare a cercului nostru".
Intreaga intelectualitate românească din cercul electoral era chemată să mobilizeze, prin toate mijloacele, întreaga populaţie pentru alegerile parlamentare.
Misiunea istorică de a fi în fruntea maselor trebuia răsplătită cum se cuvine. Se
cereau sacrificii mari, chiar şi de ordin material. Mai ales că statul nu punea la
dispoziţia candidatului român nici un fel de fonduri şi nu-i acorda nici o înlesnire.
După adunarea electorală din Siciu, în 7 mai Victor Deleu se va întîlni cu
electoratul din Valcăul român, iar în 8 mai, dumineca, se va deplasa, însoţit de
prietenii sâl, în DrighiuB1. „In tot locul - scria ziarul Lupta din ·13 mai 1910
a fost primit de popor şi preoţime cu însufleţirea cea mai mare, dovedind cea mai
deplină solidaritate cu Partidul Naţional Român şi stegarii lui• 88 •
Despre adunarea populară electorală din Drighiu aflăm amănunte şi dintr-un
raport pe care-I înaintează pretorul plasei Şimleu comitelui suprem. Aici, pe
lingă faptul că ni se confirmă ştirea apărută în gazetă despre deplina linişte şi
însufileţire cc a domnit în sat, aflăm şi detalii despre programul politic al candidatului român. O singură ,.intervenţie" a fost necesară, arată pretorul plasei, „că
Dumitru Pop, locuitor din Drighiu, apărînd cu fularul şi chimirul cu culorile valahe, le-am confiscat de la el cu jandarmer1a•88. Adunarea a deschis-o !Preotul
gr. cat. Traian Trufaşiu. Din localitate a vorbit apoi Dumitru Pop, despre importanţa limbii române, îndemnîndu-şi consătenii să-l aleagă ca deputat al lor pe
dr. Victor Deleu. Dr. Augustin Mircea a explicat, apoi, celor adunaţi, pe puncte,
programul politic al lui Deleu, program aprobat de conferinţa de la Sibiu. Iată
punctele programului electoral al lui Deleu: „1. Respectarea legii naţionalităţilor
care-şi

M4
85
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Gazeta de
Ibidem.
Ibidem.

Duminecă,

VII, nr. 17 din 8 mai 1910.

H7

Lupta, IV, nr. 75 din 13 mai 1910.

88
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Ibidem.

I. Tomole în Acta MP, 2, 1978, p. 222-234.
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din 1868; 2. Angajarea de funcţionari români atit în administraţie, cit şi m justiţie în regiunile locuite de poporul român, care să cunoască limba şi obiceiurile,
precum şi modul lui de viaţă; 3. Revizuirea şi aplicarea legii naţionalităţilor în
aşa fel ca în regiunile naţionale româneşti atît în administraţie cit şi în dezbaterile de judecată limba să fie exclusiv cea românească; 4. Autonomia bisericilor
şi şcolilor româneşti în aceste instituţii morale să primească ajutor material de
la stat în măsura în care cetăţenii contribuabili de limbă română plătesc impozit;
5. Drept de vot universal, secret şi comunal; 6. Cine satisface doi ani de armată
în ţară să fie sprijinit scub aspect economic; 7. Serviciul mili.lllaT de trei ani de
pînă acum să fie redus la doi ani, ceea ce în afară de faptul că s-ar -economisi
mulţime de bani ai ţării, s-ar realiza o mare creştere a forţei de muncă pentru
economie şi 8. Introducerea impozitului progresiv" 90 • După ce Victor Deleu î.şr
sfîrşeşte cuvintarea, bătrînul dascăl Petre Cucu din Plopiş, cheamă pe cei prezenţi (500-600 de români din satele Plopiş, Halmăjd, Aleuş şi Drighiu) la solidaritate, recomandînd alegerea lui, Deleu, iar preotul Traian Trufaşiu, în încheiere,
lansează aceiaşi chemare. Cit priveşte „intervenţia" autorităţilor, aflăm din Gazeta
de Duminecă că Dumitru Pop „a fost pedepsit cu patru coroane bani, ori două
sprezece ceasuri închisoare"s1.
Concomitent cu campania electorală desfăşurată de către candidatul român,
avea loc şi turneul contracandidatului său, Ugron Gâbor. Parlamentar deja „cu
vechime" şi beneficiind şi de sprijinul autorităţilor, campania electorală a acestuia din urmă se desfăşura însoţită tot timpul de „sforăiturile" protipendadei maghiare locale, fiecare întnnire electorală terminîndu-se cu invective la adresa candidatului român. Dar nu peste tot, deşi turneul lui Ugron Gabor s-a desfăşurat
cu predilecţie în satele cu populaţie majoritară maghiară, candidatul s-a bucurat
de sprijinul şi simpatia publicului, sătul de promisiunile ce le repeta pentru a
nu ştiu cita oară, dar de care uita şi se desolidariza îndată după alegeri. Un caz
tipk, în care Q8ndidaitU!l maghiar a fost hUJiduit de către conaţionalii săi rui-1 relatează ziarul Lupta din Budapesta. După ce ziarul îşi informează cititorii despre
succesul lui Victor Deleu care s-a bucurat de „o primire strălucită în fruntaşele
comune Giurtele şi Hidig (azi Măierişte). Insufleţirea era de nedescris, mulţi lă·
crimau de emoţie" 92 • In continuarea articolului, după ce subliniază ideea că o parte
din ţăranii maghiari, care luaseră la cunoştinţă programul electoral al lui Victor
Deleu se alăturaseră de bună voie acestuia, găsindu-şi in el şi parte din propiile
lor deziderate, autorul articolului continuă: „Din comuna ungurească S. Ujlak
(Uileacul Şimleului - n.n.) a venit azi o deputaţiune de douăzeci de alegători .
la candidatul dr. Victor Deleu şi l-au rugat să ţină şi în comuna lor o conferinţă,
după ce pe Ugron Gabor l-au huiduit. Părerea generală e că candidatul Ugron
Gabor cel faimos va cădea. Să ajute Dumnezeu dreptăţi!" 93 . Din păcate nu s-a
lntîmplat aşa, deşi şirul manifestărilor de simpatie faţă de candidatul român au
continuat pe tot parcursul campaniei electorale.
Insufleţitoare au fost şi adunările electorale din Cosniciul de jos şi Porţi,
desfăşurate in dumineca de 22 mai 1910. Şi aici, ca şi in alrte lOIC8:1Hăţi, Victor
Deleu a fost însoţit de prieteni din Şimleu, intelectuali ce-şi cunoşteau foarte bine
menirea lor de înainte-mergători ai neamului românesc. In raportul său către
comitele suprem al judeţului Sălaj, primpretorul plasei Şimleu Silvaniei arăta că
expozeul lui Victor Deleu s-a axat pe „baza principiilor n·aţionale va1'ahe, revendicate în conferinţa de la Sibiu / ... / (cepînd - n.n.) drept de vot universal, egal,
secret şi comunal, ştergerea legilor aduse de Apponyi cu privire la învăţarea limbii
maghiare şi astfel să fie recunoscute drepturile naţionalităţilor ... • 94 •

eo Ibidem.
91 Gazeta de Duminecii, VLI, nr. 46-47 din 4 decembrie 1910.
92 Lupta, Budapesta, IV, nr. 79 din 20 mai 1910.
"Ibidem.
94 Arh. Stat. Sălaj. Fond Prefectura
fidenţiale, doc. nr. 349/1910.
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Referindu-se la adunarea electorală de la Porţi, cronicarul ziarului budapestan ne redă dimensiunile adunării de aici, unde, pe lingă sătenii din localitate
şi din jur. a participat .,aproape întreg Şimleu în frunte cu bravul lor conducător,
părintele Vasile Pop" 95 . Primirea lui Victor Deleu a fost „călduroasă mai cu seamă
în Porţi. preoţii şi învăţătorii noştri, afară de doi nemernici (cronicarul nu se
sfieşte să-i num'?'ască astfel pe not·arul Ioan Ungur din Marca şi învăţătorul Ile
din Cosniciul dP Sus, care au îndrumat populaţia să se alăture lui Ugron Găbor,
impicdicîndu-i sii participr, la întîlnirea cu DE"leu - n.n.) sînt la culmea chemă
rii"911. Din aceiaşi sursă aflăm că la cele două întî!niri, în afară de candidat, „au
rostit vorbiri frumoase şi însufleţitoare domnii: Emil Vicaş, preot în Cosniciul
de Jos, dr. Augustin Mircea, Domiţian Cupşe, preot în Porţi, Vasiliu Pop, preot
în Şumal şi dr. Coriolan Meseşian" 97 • Aceste ,.vorbiri frumoase şi însufleţitoare•,
cum le numeşte cronicarul de la ziarul Lupta, aduceau în faţa ascultătorilor români, cei mai mulţi emoţionaţi pină la Ja.cr'im', dezideraitelle încă neîmplinite a'lc revoluţiei de la 1848. chemindu-i la luptă unită pentru realizarea lor. Ele nu erau
doair dorinţele unu1 mic grup de inteleotuial'i români, rupţi din popor, cum voia
să le prezinte autorităţile. ci reprezentau visul înscris de veacuri în conştiinţa
acestui neam statornic. O dovedeşte aceasta şi strigătele mulţimii: „Aşa vrem
cu toţii!", .,Asta nP trPbuie!", „Să vă ajute Dumnezeu să le puteţi împlini!" sau
,,Te-om ajuta pină la moarte!" - cu care au subliniat. la adunarea de la Cosniciul de Jos. cuvintul lui Victor Deleu 98 ; iar la Porţi, aflăm din aceiaşi sursă, să
tenii de aici si cei din Şumal l-au întimpinat pe Deleu şi pe cel ce-l însoţeau, la
marginea satului. „cu poartă de triumf şi banderiu". După ce o tînără pereche i-au
ofPrit lui Victor Ddeu un buchet de flori, cei prezenţi s-au adunat într-o pmoţionantă Horă a Unirii. Dar toate aceste amănunte de o semnificaţie aparte, sînt
trecute sub tăcerP de primpretorul plasei, în raportul său către comitele surorem,
pentru că orice măsuri împotriva acestei grandioase manifestări erau inutile şi
anacronice. „Cazul" lui Dumitru Pop din Drighiu nu mai era o manif<'Starr, spontană, izolată. ea prindPa acum proporţ!i de masă şi era bine organirntă de către
preoţii şi învăţătorii satelor.
Ultima intilnirc cu alegătorii săi. înainte de alegerile ce s-au desfăsurat în
1 iunie. a avut-o Victor Deleu în 29 mai 1910. la Criştelec, unde. pe lingă localnici, au participat şi ţărani români din Mălădia şi Cehei, în frunte cu preoţii şi
învăţătorii lor. numărul celor prezenţi ajungînd la 500. .,Vorbirea de program• a
lui Victor Deleu a avut conţinutul similar cu cuvîntările de la <'elelalte adunări
electorale. Cd care> ~-a dovedit împotriva încercărilor de deznaţionalizare întreprinse de către .. mai marii zilei", chemînd poporul ia luptă pentru
păstrarea
limbii, a tradiţiilor şi obiceiurilor şi la o strînsă solidaritate în jurul candidatului
P.N.R. pentru cercul Şimleu Silvaniei, a fost preotul din Cehei, Alimpiu Costea,
un vechi luptător pe teren naţional din Sălaj.
In 1 iunie 1910, dimineaţa, a început votarea. Şimleul era în tensiune. Pentru prima oară <'andida în acest cerc şi un reprezentant al românilor. Şi cînd
acest reprezentant se numea Victor Deleu teama de reuşită prin care treceau autorităţile era şi mai mare. tntreaga campanie electorală, desfăşurată timp de o
lună, a dovedit cu prisosinţă că românii din satele sălăjene nu şi-au uitat rostul,
iar atunci cînd in frunte se aşează unul .. de-al lor" ştiu să-l urmeze. aşa cum,
odinioară l-au urmat, alături de întreaga Transilvanie, pe Horia, pe Bărnuţiu şi
pe Iancu.
Adevărul acesta îl ştiau demult şi oficialităţile maghiare, iar recent încheiata campanie clpctorală a lui Deleu le-a confirmat spiritul de disciplină şi solidaritate a poporului român. Gîndul că întreaga populaţie românească cu drept de
vot se va prezenta la urne, c8JI1didaitul lor va învinge, reprezentînd cercul elec95
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Lupta, Budapesta, IV, nr. 84 din 28 mai 1910.
Ibidem.
Ibidem.
Tribuna, Arad, XIV, nr. 105 din 27 mai 1910.
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toral Şimleu în parlamentul ungar îi îngrozea de-a dreptul. Drept urmare, apelînd
la arme ştiute, de la ameninţări, intimidări, încercări de corupere şi pînă la ţine
l"':!a alegătorilor sau a notarilor, ce trebuiau să-i identifice în faţa urnelor, departe
de locul de votare şi arestări, autorităţile au trecut la „supravegherea" alegerilor
propriu-zise89. Printre cei dintîi votanţi ai Iui Deleu s-au numărat vicarul Silvaniei, Alimpiu Barboloviciu, Andrei Cosma, Gheorghe Trif şi „badea Mitru Torje
din Cehei care conducea satul". Deşi într-o atmosferă apăsătoare, veşnic batjocoriţi şi scuipaţi de către „oamenii de ordine" ai lui Ugron Gâbor, care, turmentaţi, au împînzit oraşul în preziua alegerilor, avînd aspectul unor „fiinţe neputincioase", ţinuta morală a românilor a fost maiestoasă.
Desfăşurîndu-se în condiţiile vitrege amintite, era de aşteptat ca, formal,
candidatul român să piardă alegerile. Intr-adevăr, Victor Deleu obţine 887 de
voturi, iar Ugron Gabor, cu cele 1756 de voturi, obţine investi tura. Dar victoria
morală, scontată încă la începutul campaniei, cum subliniam mai sus, era de partea românilor. Ziarul Tribuna din Arad consemna, referindu-se la alegerile din
cercul Şimleului, printre altele că: „Noi am rămas cu învingerea morală care a
fost deplină şi ne-am depărtat cu mulţumire sufletească că n-am avut trădători
decît doi (Unguir Janos şi Berna Laszlo!) penitru că bieţii ţ~ani înşelaţi de ei au
voit să se îndrepte, dar au fost reţinuţi cu forţa. Vor şti ei însă de acum ce să
facă•100, iar gazeta locală în „Dare de seamă ... " arăta că „O jertfă ca şi aceasta
o poate face numai un popor care îşi cunoaşte chemarea şi are mari nădejdi de
un viitor mai fericit" 101 . Izbînda românilor, care -era „de mare preţ pentru viitor•,
au recunoscut-o pînă şi gazetele ungureşti, ceea ce era, cu adevărat, un mare
succes pe plan moral obţinut de către românii din Transllvania102.
In aceeaşi gazetă în care apărea „Darea de seamă ... " despre alegeri, dr. Coriolan Meseşianu, „preşedintele partidului naţional din cercul Şimleului", adresa
„fraţilor alegători români din Cercul Şimleului" un vibrant cuvînt de mulţumire
„pentru lupta eroică, ţinută demnă, impunătoare şi neşovăielnică în faţa alor mii
de pericole ce aţi întimpinat cu prilejul alegerii de deputat•toa, iar în articolul
„Rezultatul alegerilor pentru Parlamentul ungar", publicat în Neamul Românesc
şi reprodus în Lupta din Budapesta, marele istoric Nicolae Iorga şi sublinia faptul
că „Şlmlăul a ştiut să se manifeste frumos pentru un om nou, domnul dr. Victor
Deleu"tot.
Fără îndoială că modul în care erau organizate alegerile în Ungaria, modul
defectuos, ba, mai mult, tendenţios în care erau supravegheate de către autorităţi, legislaţia anacronică după care erau organizate au fost cauzele reale pentru
care mulţi oameni polirtici români de frurure aru. rămas fără man.dart. Esrte cazul
lui Iuliu Maniu, I. Suciu, Vasile Lucaciu, Vasile Goldiş ş.a. Impotriva samavolniciilor de tot felul, a abuzurilor pe care le-a practicat pe timpul campaniei electorale şi în cursul alegerilor autorităţile maghiare, contra „barbariilor făptuite de
autorităţile maghiare la alegeri", din iniţiativa „Ligii Culturale Transilvania", au
avut loc, la Bucureşti, Constanţa, Iaşi şi Roman puternice mitinguri, unde au luat
cuvîntul Nicolae Iorga, Grigore Ştefănescu, Soricu şi Virgil Arion, înfierînd „terorismul maghiar•tos. Este acesta încă un fapt, ca atitea multe altele în decursul
istoriei, cind evenlmerute importam.te din viaţa romândlor de dinooace de munţi
îşi găseau ecou imediat la fraţii „de dincolo", ancestrala „chemare a sîngelui".
N-au trecut cîteva luni de la alegerile din 1 iunie 1910, cînd în cercul Simleului, se organizează din nou alegeri, deputatul Ugron Gâbor decedind în ianuarie 1911.
89
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Gazeta de Duminecă, VII, nr. 21 din 5 Iunie 1910.
Tribuna, Arad, XIV, nr. 120 din 23 iunie 1910.
Gazeta de Duminecii, VII, nr. 21 din 5 iunie 1910.
Szildgysomlyd, Simleu Silvaniei, XXVIII, nr. 23 din 2 iunie 1910.

Ibidem.
Lupta, Budapesta, IV, nr. 94 din 12 iunie 1910.

Idem, nr. 102 din 24 iunie 1910.
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Alegeril-e se fixează pentru data de 14 februarie 1911.
Comitetul cercual Şimleu al P.N.R. se întruneşte în şedinţă în data de 3 februarie 1911, pentru a hotărî numele viitorului candidat naţional. .Victor Deleu,
al cărui program electoral era acum bine conturat şi cunoscut de către sălăjeni,
va fi omul ales şi pentru alegerile din februarie 1911. El va candida acum avîndu-i ca şi contracandidaţi pe Barabas Bela (kossuthist) şi Keller Samu (justhist)loe.
Din capul locului candidatura celui d-e-al treilea, era fără nici o şansă. In afară
de faptul că era un fanatic antiromân, ceea ce, pentru oficialităţi cîntărea mult,
e drept, el nu era o personalitate politică, iar „aderenţii" lui erau un mic grup
de evrei şi cîţiva beţivi, creditori ai acestora. Cu un astfel de „electorat", prezenţa
lui Keller Samu nu era decît o manevră împotriva deputatului român, după cum
se va vedea .pină la urmă.
Victor Deleu, deloc descumpănit de rezultatul alegerilor din anul precedent,
ba dimpotrivă, bazat pe victoria morală a românilor din precedentele alegeri, acceptă candidatura. Programul său electoral rămîne neschimbat. „lnsu:fleţirea între
români e generală. Trăiască iubitul nostru candidat, dr. Victor Deleut•101, exclamă
ziarele vremii. Pe tot parcursul noii sale campanii electorale Victor Deleu a fost
aplaudat şi înconjurat cu stimă şi multă dragoste de către toţi românii din cercul electoral.
Dar nici oficialităţile, susţinînd candidatura lui Barabas Bela şi a lui Keller Samu, n-au încetat a uzita de mijloacele tradiţionale de luptă în astfel de
competiţii. Ziarul arădean Românul
consemnează că „ungurii vor să se folosească de toate mişeliile", şi că au încercat să-i corupă cu cite 50 de coroane pe
unii români, cu scopul de a „duce steaguri de ale lui Keller". „Erl toată ziua au
împărţit rachiu, fiind zi de tîrg. Alegătorii noştri se poartă brav, resping orice
momeli"los, scrie cronicarul.
Candidatul român, dr. Victor Deleu, işi va desfăşura campania electorală în
aceeaşi atmosferă ca ·şi în luna mai a anului trecut, deşi timpul scurt pînă
la
alegeri şi greutăţil-e impuse de iarna anului 1911 i-au îngreui·at deplasarea într-un
număr mare de localităţi. In 11 şi 12 februarie el se intnneşte în adunări electorale cu ţăranii din Marca, Cosniciul de Sus, Halmăşd şi Drighiu108 • tn urma
acestor intîlniri, Tribuna din Arad consemnează că: „Foarte probabil că, candidatul nostru, domnul dr. Victor Deleu va învinge, deoarece poporul e foarte însufleţit•no.

Numai că, de această dată, pe lingă „barbariile" trecute, în cadrul alegerilor
intervine un element nou, o tactică care a derutat alegătorii. In cursul zilei de
14 februarie, ziua alegerilor, în jurul amiezii, candidatul Keller Samu, sfătuit de
autorităţi, se retrage, de frică nu pentru că nu va fi ales, ceea ce era mai mult
decît probabil, ci p<;!ntru a nu împărţi alegătorii maghiari in două, iar voturile
lui Deleu să intreacă !Pe cele ale lui Barabas Bela şi pe ale lui, şi astfel să fie
declarat deputat ales. Prin retragerea din cursă a lui Keller Samu, voturile populaţiei maghiare erau acum, toate date lui Barabas Bela, iar la închiderea alegerilor raportul voturilor era: 917 pentru Deleu şi 1301 pentru Barabas Bela, ultimul fiind declarat al-esm. Aceeaşi concluzie o subliniază şi alt cronicar, atunci
cînd consemnează evenimentul electoral şimleuan: „Alegătorii români, deşi in
minoritate, s-au purtat foarte brav şi dacă Keller nu se retrăgea pe la amiază,
alegerea lui Barabas era problematică"ll2.
Cu toate că Victor Deleu n-a fost ales deputat în parlamentul ungar în alegerile din 1910 şi 1911, fostul gazetar de frunte de la Gazeta de Duminecă rămine,
106 Tribuna, Arad, XV, nr. 16 din 5 februarie 1911.
Ibidem.
1oe Românul, Arad, I, nr. 19 din 7 februarie 1911.
109 Arh. Stat. Sălaj, Fond Prefectura judeţului Sălaj, comitele suprem fidenţiale, doc. nr. 791/1911, în fascicola 10/1911.
no Tribuna, Arad, XV, nr. 22 din 10 februarie 1911.
111 Idem, nr. 26 din 15 februarie 1911.
112 Unirea, Blaj, XXI, nr. 7 din 18 februarie 1911.
107
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tn urma campaniilor electorale desfăşurate în cei doi ani consecutiv, un lider
incontestabil al populaţiei româneşti din Sălaj.
Caracterul lui statornic, descendenţa cei asigura, fără îndoială. un atu, cunoştinţele lui în materie de drept şi istorie, programul politic clar, ce a întrunit
adeziunea tuturor românilor sălăjeni şi a unei părţi din populaţia maghiară, toate
acestea !J.-au făcut pe Victor Deleu să nu abandoneze lupta pe care a început-o.
Va practica acum, avocatura, iar în această calitate va fi într-un permanent
contact cu năpăstuiţii din Sălaj, pe care-i va apăra cu curaj împotriva samavolniciilor la care erau supuşi de către autorităţi şi de către „domnii de pămînt".
Va rămîne un intelectual integru, un animator şi susţinător al tuturor acţiunBor desfăşurate pe teren cultural şi politic, menite să menţină spiritul românesc recunoscut şi consolidat în decursul celor două campanii electorale.
Jn Şimleu Silvaniei îl găseş~ anul 1914, primul an al primului război mondial. Socotit de către autorităţi ca fiind deosebit de periculos în noua conjunctură
crPată de izbucnirea războiului, Victor Deleu va fi trimis pe front. Acolo va contribui Deleu, cu aceeaşi dîrzenie ca şi pînă acum, la scrierea unei file însemnate
din i<;!oria noastră naţională.

c). VICTOR DELEU 'I VOLUNTARII ROMANI ARDELENI
ŞI

BUCOVINENI

Izbucnirea primului război mondial, la 28 iulie 1914, a agravat şi mal mult
situaţia românilor aflaţi sub dominaţia monarhiei austro-ungare.
Siliţi să lupte pe front, românii transilvăneni. au căutat diverse pril~juri de
a nu se încadra în lupta de cucerire a noilor teritorii, politică dusă de cercurile
reacţionare, declanşatoare a marelui flagel mondial. Refuzul de a se prezPnta la
uni,tăţi, trecerea Ca:npaţHor sau chiair dezertaTea din armaitia austro-ungară, sint numai citeva din acţiunile românilor transilvăneni, îndreptate împotriva v~hiului
regim austro-ungar.
Datorită bogatei activităţi desfăşurate pe teren naţional, pină la izbucnirPa
primului război mondial, dr. Victor ·ne1eu este considerat de către autorităţile
austro-ungare ca un element periculos pentru „liniştea statului", şi ca atare în
vara anului 1914 este mobilizat şi repartizat pe frontul din Galiţia. Conform aş
teptărilor, pentru „a slăbi forţa combativă a armatei austro-ungare, în toamna
anului 1915, lt. Deleu. împreună cu ostaşii din compania pe care o comanda. a
trPcut linia frontului"113. Ca prizonier de război, Victor DelPu este dirijat spre localitatea Kineşma, pe Volga. Deşi prizonier, ţine mereu o strînsă legătură cu toţi
românii, cehii, sirbii şi slovacii din orăşel, şi care ii vor deveni prieteni şl colaboratori mai tirziu. Se Informează de la ei despre cursul războiului pe toate fronturi]-:- şi, din ştirile aduse de noii prizonieri şi serviciile clandestine de informaţii,
despre stările din monarhia austro-ungară şi Transilvania. Reia corespondenţa
cu ai săi, prin Crucea Roşietl4.
P. Abrudan, în Nitzuinţa, Zălau, X, nr. 999 din 3 august 1977.
11 4 Cartea poştală care s-a păstrat are următorul text:
.,Scumpă măicuţă.
Naintea locuinţei noastre s-au aşezat un carusel şi în toate sărbătorile
113

se învirte
ziua întreagă. Publicul îi sint în mare parte băieţii oraşului. Aşa îmi este de
dragă ceata aceasta de băieţi veseli şi tot caut intre ei pe cei ce pot fi semeni
puiuţului nostru. De dorul cel mult a.ş fi în stare să îmbrăţişez copiii întregului
oraş. De toţi mi-e drag, pe toţi i-aş dezmierda şi aş crede că toate acestea le
simte al nostru scump.
Vă sărută al vostru doritor Tăicuţ.
Klneşma la 5 august 1916•. Cartea poştală este destinată soţiei sale Otivia
Deleu şi se păst~ază la Arh. Stat. Sălaj.
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Victor Deleu este singurul român dintre prizonierii de război din Rusia care
încă de la început, şi reuşeşte să discute cu oficialităţile ruse despre
formarea unui corp de voluntari români care să lupte împotriva Puterilor centrale, pentru desfiinţarea imperiului austro-ungar, alături de Antantă. Aceasta,
şi favorizat de împrejurarea prezenţei la Kineşma a prinţului Bobrînski (fost
ministru de interne, şeful serviciului secret de informaţii şi propagandă a guvernului şi !naltului Comandament Militar Rus), ocazie pe care o foloseşte imediat, căutînd şi găsind mijlocul să aibă o întrevedere cu elll 5 . Ca rezultat, Victor
Deleu obţine singura lămurire precisă d-espre politica panslavă urmată de Rusia
şi asupra superficialităţii organelor chemate să informeze şi să dirijeze politica
României116.
Cu toate piedicile puse în cursul anului 1916, Victor Deleu, împreună cu alţi
intelectuali români iau iniţiativa concentrării prizonierilor români, hotărîţi fiind
să convingă autorităţile ruseşti cu privire la importanţa şi necesitatea creerii unui
corp de voluntari români, transilvăneni şi bucovineni, cit mal bine organizat şi
cu efective cit mai numeroase. Pentru realizarea celor propuse, Victor Deleu, în
cursul lunilor iulie-septembrie 1916 vizitează citeva lagăre de prizonieri şi fermele de muncitori români.
Ca rezultat al muncii depuse, în decembrie 1916, se constituie la Darniţa,
lingă Kiew, un lagăr unde se concentrează un număr mare de români transilvă
neni, făcuţi prizonieri de armata rusă, în vederea organizării unui corp de vo1untari, care să lupte alături d-e armata română. Vorbind despre activitatea lui
Victor Deleu la Darniţa, Elie Bufnea în studiul său rămas în manuscris „Revoluţia de eliberare naţională a Transilvaniei" (şi păstrat la Muzeul Unirii, Alba Iulia),
arăta: „Cucerind inimile valutarilor, a oamenilor simpli, Victor Deleu, prin dragostea pe care le-o arăta, prin exemplele personale demne de urmat şi prin dezinteresarea completă privind persoana sa, a r-eprezentat la Darniţa cea mai impresionantă influenţă magnetică pentru solidaritatea tuturora. Victor Deleu a fost
considerat, pentru totdeauna, de voluntari, prim seniorul lor în toate problemele
cu caracter politic, în care a avut cuvînt hotărîtor". Lagărul de la Darniţa, în
afară de crezul şi obiectivul devenit comun, nu are nimic unitar. Este o concentrare de civili, fiecare cu temperamentul şi concepţiile sale. Minaţi ca şi în viaţa
de toate zilele de ambiţii şi rîvne. Socotindu-se fiecare mai presus de celălalt.
Căutînd să-şi impună punctul
său propriu de vedere, să-şi facă aderenţi. Nu
exista o disciplină ierarhică militară. Ea devine, cu timpul şi pînă la sfîrşit, una
liber consimţită numai datorită lui Victor Deleu111 şi exemplului dat de el.
Primele obiective de atins, pe care le indică Victor Deleu şi pe care comitetul executiv al seniorilor lagărului de la Darniţa le acceptă şi însuşesc stnt:
- concentrarea cit mai masivă a voluntarilor români, atît la Darniţa, cit şi în
lagărele apropiate; organizarea lagărului şi realizarea unui trai omenesc; - realizarea unei unităţi de vederi şi simţiri, şi disciplina interioară liber consimţită;
- recunoaşterea corpului de voluntari atît de către autorităţile civile şi militare
ruse cit şi de cele româneşti.
In memoriul lor, adresat guvernului din România, la sfîrşitul lunii decembrie 1916, voluntarii solicită sprijinul, arătind că doresc a contribui la realizarea
unităţii naţionale, prin unirea „într-un stat liber ou fraţii din
România" 118 • In
urma acestui memoriu, la 25 februarie 1917, Ministerul de războiu, prin ordinul
nr. 1191, a aprobat înfiinţarea „Corpului de Voluntari Transilvăneni-Bucovi
neni"119. La 5 martie 1917 are loc la Darniţa semnarea următorului angajament:
încearcă,

115

V. Deleu în G-Ozeta Voluntarilor, Cluj, I, nr. 25 din 8 iulie 1923.
Ibidem.
117 Ovidiu Deleu, Victor Deleu. 1876-1939, caietul IV, fila 426, manuscris
păstrat la Arh. Stat. Sălaj.
11e St. Pascu, în Tribuna, Cluj, 20 iunie 1968.
119 E. Bufnea, Revoluţi.a de eiiberare socială şt naţională, manuscris păstrat
la Muzeul Unirii din Alba Iulia.
116
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„Noi, ofiţerii, gradaţii şi soldaţii români de neam, jurăm pe onoare şi conştiinţă,
că voim să luptăm în armata română pentru dezrobirea ţinuturilor noastre româneşti de sub dominaţia Austro-Ungariei şi pentru alipirea lor la România ... "120.
La 3 aprilie 1917, guvernul Rusiei a aprobat ca 30.000 de prizonieri de origine rodin armata austro-ungară să se constituie într-un corp de voluntari pentru a lupta alături de armata română121.
lntruniţi într-o mare adunare naţională, la 26 aprilie 1917, voluntarii români lansează memorabilul lor Manifest de ila Darniţa, adresat tuturor popoarelor şi statelor din Antantă şi celor neutre122. A.şa cum arăta academicianul Ştefan
Pascu, adunarea şi proclamaţia voluntarilor de la Darniţa „are meritul de a fi
cea dintîi manifestare colectivă şi organizată care proclamă, în faţa lumii, voinţa
de autodeterminare a poporului român din Transilvania, Banat şi Bucovina şi de
unire necondiţionată cu România"12 3•
Unităţile militare de voluntari români din Rusia, sub conducerea lui Victor
Deleu, la începutul verii anului 19'17, intră in România, unde la Iaşi, la 8 iunie
1917, li se face o primire deosebit de frumoasă, pecetluindu-se în acele clipe
„Prima Alba-Iulia", adică deplina unitate în gînd şi fapte a românilor de pe
ambele versante al-e Carpaţilor1 24 . Memorabilă rămîne pentru istoria noastră cuvîntarea rostită de Victor Deleu de pe soclul statuii lui Cuza, din Piaţa Unirii a
laşilor, în 8 iunie 1917: „Am venit pentru că aici ne-a chemat în primul rind
sîngele şi neamul; în al doilea rînd, dragostea de această ţară liberă la care zburau zilnic visurile noastre. . . Eram datori să venim... fiindcă sîntem siguri că
vom birui ... Vom birui pentru că nu sînt aşa de înalţi Carpaţii cit ne sînt inimile de înălţate"12s.
Ofiţerii sînt repartizaţi pe specialităţi la diverse unităţi aflate în refacere
şi care aveau nevoie de cadre, iar gradaţii şi trupa au fost repartizaţi îndeosebi
regimentelor de infanterie 26 Rovine, 3 Olt, 19 Caracal şi 5 Vînători1 26 •
Victor Deleu împreună cu batalionul de voluntari transilvăneni este repartizat la Divizia 10, luînd parte „în luna august 1917, la memorabila bătălie de
la Mărăşeşti. Introduse în luptă la 14 august 1917, în zona dealului Chicera, subunităţile de voluntari s-au bătut -eroic, reuşind 'Împreună cu alte unităţi să
stăvilească ofensiva inamicului. Insă atacurile repetate ale aLpinilor germani le-au
rărit rîndU!IiJl.e, oblligîndru-d să se replieze în va.rea Zăbrău"ţiului. In zilele unnă
toare, unirtăţi.il.e de vohmitari - îmbărbărtaţi. de bravul lor comandainit - au luat
parte la numeroase lupte, şi prin neîncetate atacuri şi contraatacuri de zi şi noapte aducîndu-şi contribuţia la înfrîngerea duşmanului127,
lncă din primele zile al'll venirii voluntarilor la Iaşi, se organizează Biroul
Ardelean-Bucovinean (AB) care avea scopul de a se ocupa „exclusiv cu românii
din provinciile româneşti subjugate•128. Noile batalioane de voluntari transilvă
neni sosite din Rusia 129 sînt şi ele repartizate la diferite unităţi ale armatei română

12o P.
Nemaianu, Prima Alba Iulia. Voluntarii români în războiul pentru
întregirea neamului, Timişoara, 1922.
m Ibidem.
122 România, Iaşi, I, nr. 123 din 7 iunie 1917.
123 St. Pascu, în Tribuna, Cluj, 20 iunie 1968.
m Reportaje despre sosirea voluntarilor la Iaşi au publicat ziarele locale
Evenimentul, XXV, nr. 103 şi 104; Romdnia, I, nr. 125 şi 126 din 9 şi 10 iunie
1917; v>ezi şi Doru E. Goran in ActaMP, 2, 1978, p. 235-239.
125 România, Iaşi, I, nr. 126 din 10 iunie 1910.
128 P. Nemaianu op. cit., p. 71.

P. Abrudan, în Năzuinţa, Zălau, X, nr. 999 din 3 august 1977.
P. Nemolanu - op. cit. p. 68.
129 La Kiew funcţiona un serviciu care se ocupa de organizarea, echiparea şi
trimiterea în ţară a batalioanelor de voluntari ardeleni şi bucovineni care se formează. Despre sosirea acestor batalioane la Iaşi vezi cronicile publicate în Romdnta, I, Jll!'. '168 din 2i3 Wlie, rur. 20'5 din 2 septembrie, nr. 236 diirn 8 oorombrie
şi 25'2 din 27 ootombrie 1917.
l21

128
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mâne. Dar dorinţa voluJitarilor era ca ei să fie constituiţi într-o unitate distinct!.
In acest sens Marele Cartier General Român hotărăşte lia 13 octombrie 1917 înfiinţarea Corpului voluntarilor transilvăneni, care se va constitui la 17 noiembrie 1917 sub comanda colonelului Marcel Olteanu, stabilindu-se sediul la HîrIău130. In cadrul noului corp se înfiinţează trei regimente: „Turda", „Alba Iulia•
şi „Avram Iancu"l31.
In urma situaţiei create în România, atît pe plan intern şi mai ales pe plan
extern, la 2 februarie 1918, corpul voluntarilor este dizolvat1 32, pînă la 15 mai 1918
mai funcţionînd doar serviciul central al voluntarilor. De la această dată se desfiinţează, partea militară trecînd la Ministerul de Război, iar partea civilă la Ministerul Agriculturii. Voluntarii au fost răspîndiţi în toată Moldova; ofiţerii pe la
diverse servicii, după specialitatea fiecăruia şi nevoi, iar aproximativ 20.000 de
voluntari demobilizaţi au fost repartizaţi la munca cimpului.
Recunoscînd aportul voluntarilor în luptele purtate de armata română în
vara anului 1917 şi pentru meritele avute în formarea şi organizarea acestuia,
regele conferă unor ofiţeri voluntari care au participat efectiv la înfiinţarea corpului, diverse ordine. Lui Victor Deleu i se conferă ordinul „Steaua României" în
grad de cavalerm. „Precum un viziona'!" fanatic, Victor Deleu, în cuvîntul de mulţumire, spune că are convingerea nestrămutată că rolul voluntarilor români transilvăneni şi bucovineni nu s-a terminat, că va veni din nou clipa cînd, la chemarea gornistului, se vor strînge sub cutele drapelului ca să-şi îndeplinească jură
mîntul. Să înfăptuiască, în ciuda tuturor piedicilor cari azi apar de neînvins,
România Mare a tuturor românilor aşa cum au visat-o"13 4•
Incepînd cu luna octombrie 1918, lumea întreagă asistă la ultimele zvircoliri
ale agonici Puterilor Centrale, declanşatoarele primului cataclism mondial. Sfir·
şitul lor era limpede pentru oricine. La 4 octombrie 1918 Germania, apoi în 5 oe•
tombrie 1918 Austro-Ungaria îşi reînnoiesc Aliaţilor cererile de armistiţiu şi propunerile de pace. Aceasta din urmă după ce, la 16 octombrie 1918, împăratul Carol I de Habsburg lansează un manifest către „credincioasele• sale popoare, prin
care preconizează transformarea imperiului într-o federaţie de state independentc135. Evident în manifest nu se fac referiri la români. In aceiaşi zi (16 octombrie
1918), din laşi, voluntarii români transilvăneni răspund Manifestului lui Carol I
de Habsburg printr-o declaraţie 136 , contestind acestuia dreptul de a vorbi în numele naţiunii române din Transilvania şi exprimînd voinţa de a dezlipi ţinuturile
româneşti transilvănene de imperiu şi unirea lor cu România. Declaraţia este însuşită137, la 19 octombrie 1918, de către Comitetul naţional al românilor emigraţi
din Austro-Ungaria1 38 , care, în cadrul unei mari adunări şi rnanifestaţiuni orga130 Istoria României în date, Bucureşti, 1971, p. 306.
131 România, Iaşi, I, nr. 301 din 20 decembrie 1917; Petre Nemaianu op. ci.t. P. 72-73; V. Bianu, In.îemnări din războiul României Mare, Cluj, 1926,
voi. I, p. 318.
1:12 P. Nemoianu - op. cU., p. 69.
133 Ordinul, împreună cu alte medalii şi alte distincţii primite de către
Victor Deleu, se păstrează la Colecţia memorială Deleu din Şimleu Silvaniei.
m Ovidiu Deleu, Victor Deleu. 1876-1939, caietul VI, p. 728--729, manuscris
păstrat la Arh. Stat. Sălaj.
135 Din istoria Tran.îilvaniei, Bucureşti 1961, val. II, p. 359.
136 Istoria României în date, p. 310.
137 Evenimentul, Iaşi, XXVI, nr. 212 din 24 octombrie 1917; vezi şi Calendarul
voluntarilor pe anul 1924.
138 In vara anului 1918, la Iaşi, este reorganizată activitatea românilor din
Transilvania şi Bucovina. In urma acestei reorganizări, Comitetul românilor din
Transilvania şi Bucovina îşi schimbă denumirea în „Comitet naţional al românilor
emigranţi din Austro-Ungaria" conf. Desăvîrşirea unităţit statale a poporului
român, Bucureşti, 1968, p. 142-143.
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nizată la Iaşi, o adoptă ca moţiune de răspuns manifestului împăratului Carol t
de Habsburg139.
ln acel<l.'li timp, tot la Iaşi, serviciile centrale A-B (Ardeleni-Bucovineni),
care funcţionau pe lingă Ministerul de Război şi Ministerul de Agricultură, se
reunesc, sub dirijarea lui Victor Deleu, conducătorul recunoscut al voluntarilor
transilvăneni şi trec la Marele Stat Major. Aici în cel mai mare secret şi fără
nici un zgomot, desfăşoară o asiduă activitate în vederea rechemării sub arme a
Corpului de voluntari. Corpul ofiţeresc, chemat individual, începe să sosească, să
alcătuiască cadrele, să pregătească formaţiile, să se ocupe de armament şi echi·
pament.
Intre timp evenimentele se precipită. La 14 şi 15 octombrie 1918 AustroUngaria cere din nou pace cu aliaţii. La 18 octombrie 1918 Turcia capitulează.
Unităţi ale corpului expediţionar aliat sub comanda generalului Franchet d'Es·
perey, sint la Dunăre... Generalul Berthelot preia comanda unităţilor. d-e linie.
La 1 noiembrie 1918 izbucneşte revoluţia în Austro-Ungaria. Primul ministru ungar, contele Tisza, este asasinat.
Regele Ferdinand al României emite ordinul de mobilizare generalăHo. Este
a doua mobilizare a Corpului de voluntari transilvăneni. Victor Deleu, d-ecide cu
asentimentul Marelui Stat Major să trimită în Transilvania emisari din rîndul
voluntarilor cu misiunea de a asigura pe ardeleni că marea clipă istorică a sosit,
că visul naţional se implineşte, apoi să supra·vegheze, să asigure şi să coordoneze
înfiinţarea gărzilor naţionale, să vegheze, în mod special, asupra menţinerii ordinei şi disciplinei în aceste zile care ar putea deveni tulburi şi în care s-ar putea strecura acţiuni care să degenereze, şi prin aceasta să umbrească marea acţiune comună. In acest scop redactează „Instrucţiuni" precise pentru aceşti emisari denumiţi „ofiţeri informatori"HI. Ofiţerii informatori, 40 la număr, din care
30 pentru Transilvania şi 10 pentru Banat, au trecut clandestin graniţa, începînd
cu 14 noiembrie 1918 şi s-au îndreptat fiecare spre „regiunea lui d-e origine"' 42 •
Din 9 noiembrie 1918, în urma ultimatumului dat de noul guvern Coandă
trupelor de ocupaţie germane de a părăsi ţara, România este din nou în stare de
război cu Puterile Centrale. Corpul de voluntari transilvăneni, cu cele trei regimente ale sale este compl-ect echipat şi sub arme. Regele Ferdinand decide - în
semn de apreciere şi duioasă recunoştinţă pentru aceşti eroi pribegi, care au fost
cei mai năpăstuiţi dintre toţi de la încheierea păcii separate - ca între trupele
care vor intra în Bucureşti să fie şi detaşamente de voluntari143 • De asemenea la
sugestia lui Victor Deleu prin Marele Stat Major, se ordonă ca fiecare unitate a
armatei române care va pătrunde în Transilvania, după desă'\irşirea actului Unirii,
să aibă în frunte d1te un detaşament de volunitairi transilvăneni. Aceasta pentru a
ilustra că Transilvania a luptat însăşi cu arma, pentru eliberarea sa, alături de
armata română şi să se confirme public, pentru întreaga opinie mondială, că armata română intră în Transilvania ca armată de eliberare naţională şi nu cu intenţie de cucerire teritorială.
La Marea Adunare Naţională din 1 decembrie l!H8, Corpul de voluntari
transilvăneni este reprezentat de o delegaţie alcătuită din Victor Deleu, Vasile
Osvadă, Toma Vasinca, Romul Boca şi dr. Chiorantu, iar şeful delegaţiei, Victor
Deleu, este ales în biroul Marii Adunări Naţionale care proclamă Unirea Transilvaniei cu România145, precum şi în Marele Sfat Naţional" 6 •

St. Pascu - Marea Adunare Naţionalii de la Alba Iulia, Cluj, 1968, p. 319.
uo Decretul de mobilizare a armatei române apare în Evenimentul, Iaşi,
XXVI, nr. 215 din 29 octombrie 1918.
u1 Calendarul Voluntarilor, Cluj 1924.
u2 Calendarul voluntarilor, Cluj, 1924.
ua Evenimentul, Iaşi, XXVI, nr. 234 din 21 noiembrie 1918.
144 Foaia poporului, Sibiu, nr. 2 din 22 decembrie 1918.
us Desăvfrşirea unificării ... , p. 417.
146 Gazeta oficială a Consiliului Dirigent, Sibiu, nr. 13-15 din 28 februarie1919; Românul, Arad, VIII, nr. 73 din 29 iulie 1919.
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Tot ca o recunoaştere, o mindrie transilvăneană şi un omagiu adus fiilor Ardealului care au luptat cu anna şi au sîngerat pentru dezrobire şi unire, delegaţia Marei Adunări Naţionale de la Alba Iulia care aducea, la Bucureşti, actul unirii, să-l
prezinte regelui Ferdinand, ţine să facă o vizită Corpului de voluntari, care se
afla cazat în cazarma regimentului Mihai Viteazul din Dealul Spirii147. Delegaţia
a fost salutată în numele armatei române de către g""?neralul Prezan, în numele
Corpului de voluntari de către conducătorul acestora Victor Deleu şi de către
comandanţii diviziei şi regimentelor.
Voluntaru au fost demobilizaţi148, şi lăsaţi la vetrele lor pentru a-şi regăsi,
reveniţi după patru ani de război, familile şi pentru a întări formaţiunile locale
ale .gărzilor naţionale şi de menţinere a ordinii. Căci ei rep~zentau elementul
discipH'lll!llt şi aS>CUUtăitor, :fiiind de.aisemenea. căl~ţii în focul lUJPtelor de pe fronrt, cu
cariadterul dîrz şi virteaz a.r osllaşuilui vete!'l8JI1. Dar ab'a i!'eajunşi a085ă, ~a o lună
d<> zile, sînt din nou chemaţi de goarnă să alerge la chemarea de astă dată a patriei lor scumpe şi întregite. Armata română trebuia sprijinită în acţiunile de
preluare a teritoriului din apusul ţării.
Voluntarii sînt mobilizaţi prin ordinul di<! chemare nr. 167/1919149 • Organizarea acestor noi unităţi de voluntari, la care se adaugă şi elementele mai tinere
din formaţiile gărzilor naţionale şi unităţile de voluntari transilvăneni care se
reîntorceau 'în ţară în formaţii militare din Italiatso, este condusă tot de Victor
DelPu. de această dată din postul său de secretar general la resortul internelor
din Consiliul Dirigent. Unităţile de voluntari vor primi denumirea de „Voluntarii lui Deleu•l51, denumire pe care ei înşişi şi-o vor da. Compozitorul Constantin
Savu, şi el voluntar de la Darniţa, va compune „ad-hoc• un marş al voluntarilor152. Aceste unităţi iau parte efectivă, alături de armata română, la curăţirea
t0ritoriului ţării dr ultimele rămăşiţe ale armatei duşmane, participînd la angajările în luptele militare armate ce s-au ldat în vestul ţării.
După ce, în sfîrşit, Ardealul a fost eliberat şi în fapt administraţia românească s-a putut astfel înscăuna pe întregul teritoriu al României Mari, Corpul
de voluntari transilvăneni îşi poate spune cu mindrie că şi-a îndeplinit cu succes
misiunea şi sfinta datorie către neam şi patrie. Este definitiv demobilizat la 6 iulie 1919. EvenimC'ntul decurge, în cadru festiv, la Sebeşul Săsesc1 53 .
Victor Delcu a continuat să poarte grija voluntarilor săi. ln timpul Consiliului Dirigent, unde va funcţiona ca şi consilier la resortul de interne, Victor
Deleu trimite foştilor voluntari prin intermediul administraţiei judeţelor sume
de bani1 54 •
Conform făgăduinţei făcută1 55 de conducătorul lor care s-a identificat cu ei,
pînă la a deveni un simbol al lor, Victor Deleu, voluntarii transilvăneni, grupaţi
147 V. Bianu - op. cit., p. 170 din vol. II.
Printr-un ordin circular din 26 ianuarie 1919 al Consiliului Dirigent în
urma demobilizării se „înfiinţează pe lingă Preşedinţia Consiliului Dirigent o secţie numită „Serviciul Corpului voluntarilor ardeleni", care va fiinţa pînă la terminarea agendelor comandamentului C.V.A. şi a unităţilor subordonate a serviciului central,. a biroului VI, din direcţia recrutării - Ministerul de război ~
şi a cooperati~i „Vatra": conf. Gazeta oficială a Consiliului Dirigent, nr. 7-12,
din 1-22 februarie 1919.
148

149

Ibidem.

1so Patria, Cluj, 1, nr. 9 din 25 februarie 1919; vezi şi St. Merlaş, Amintiri
despre compania I din Legiunea Română din ItaUa, manuscris depus la Arh. Stat.
Sălaj.

1s1 Universul,

Bucureşti,

nr. 28 din 30 ianuarie 1940.

Gazeta Volu.n.tarilor, Cluj, I, nr. 20 din 3 iunie 1923.
1sa Patria, Sibiu, nr. 115 din 9 iulie 1919.
152

t5t Arh. Stat. Sălaj, Fond Prefectura
dos. 2251/1919, fila 1.
1ss Ibidem.
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Foştilor Voluntari Români 156, îşi vor aduce contribuţia în continuare
noului stat naţional, îndemnaţi de neţărmurita lor dragoste de neam

şi ţară.

d) ACTIVITATEA LUI VICTOR DELEU IN CONSILIUL DIRIGENT

La Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia este
prez.eil!t şi Viclor Deleu, oa reprezentant, ou ~ de vot, ial vo1Wlitiarilor români
ardeleni şi bucovineni 157 . In această calitate participă la şedinţa din 30 noiembrie 1918. Este ales în prezidiul Marii Adunări Naţionale, alături de preşedintele
de onoare, Gheorghe Pop de Băseşti, prezidiu care era format din cPi mai reprezentativi luptători pentru emanciparea naţională.
Cei peste 100.000 de participanţi, printre care şi mulţi sălăjeni, au primit cu
mare însufleţire şi în unanimitate rezoluţia prezentată de Vasile Goldiş de Unire
a Transilvaniei cu România. ln această atmosferă se desfăşura şi se desăvîrşea cel
mai însemnat act din multiseculara noastră istorie.
După realizarea visului istoric, Adunarea Naţională a poporului român din
Transilvania, Banat şi părţile ungurene a ales apoi Marele Sfat Naţional, menit
să exercite atribuţii administrative şi legislative. Marele Sfat Naţional se compunea din 250 de membri, dintre care 200 aleşi de Adunarea Naţională şi 50 cooptaţi de Marele Sfat. Intre cei 250 de membri, din judeţul Sălaj au fost aleşi: George
Pop de Băseşti - proprietar în Băseşti, dr. Coriolan Ster - avocat în Tăşnad,
Traian Trufaşiu - preot în Zalău, dr. Augustin Pintea - advocat în Crasna, dr.
Cassiu Maniu - advocat, Iuliu Coroianu, - advocat, dr. Victor Deleu - advocat
şi dr. Alexandru Aciu directorul băncii „Silvania", toţi din Şimleu Silvaniei1 58 •
Se impunea crearea unui guvern provizoriu, care se va numi Consiliul Dirigent, şi care va avea sarcina de a supraveghea şi cordona întreaga activitate social-politică pînă la preluarea puterii de către organele de stat din Bucureşti. In
acest organism de excuţie, cu caracter provizoriu, format din 15 membri, doi erau
sălăjeni: Iuliu Maniu, care în afară de faptul că era preşedintele Consiliului Dirigent, mai deţinea şi portofoliul internelor, iar al doilea ·era Victor Deleu, nepotul luptătorului paşoptist Iacob Deleu.
Nu este lipsit de interes să inserăm în aceste rînduri scrisoarea lui Iulia
Maniu, adresată din Sibiu la 2 februarie 1919 lui George Pop de Băseşti: „... E
greu de tot a lucra azi, lipsindu-ne, în mare măsură, bărbaţi, care ar fi aplicaţi
şi potriviţi să primească funcţii pentru conducerea trebilor publice. Greutăţile
începutului sînt enorm de mari, dar ne va ajuta Dumnezeu. - De prefect în Să
laj, va fi numit conform dorinţei DVoastră, Dr. George Pop din Zălau. Om vrednic, cu autoritate, harnic, întru toate potrivit pentru funcţia aceasta însemnată şi
de mare răspundere. Consiliul (Dirigent) a fost unanim de această părere. Deleu
e în resortul de Interne, la centru ... Lucrurile nu merg cu iuţeala dorită. Sînt
multe necazurile drepţilor şi prea mare ticăloşia păcătoşilor"1 59.
In Consiliul Dirigent, Victor Deleu -este numit secretar general la resortul
interne. In această calitate este însărcinat cu siguranţa statului, cu înfiinţarea şi
organizarea poliţiei. Era o meserie greu de îndeplinit, cu atît mai mult cu cit starea de război mai continua încă pe teritoriul Transilvaniei, iar administraţia ro1S6 Uniunea Foştilor Voluntari Românt s-a înfiinţat la Cluj în ziua de 29
august 1922. ln acest sens vezi: Arh. Stat. Cluj, Fondul Victor Deleu, precum
şi dările de seamă publicate în Patria, Cluj, nr. 187 din 30 august 1922 şi în Universul Bucureşti, nr. 199 din 4 septembrie 1922.
157 Foaia poporului, Sibiu, nr. 2 din 8 decembrie 1918.
ise Gazeta oficială a Consiliului Dirigent, Sibiu, I, nr. nr. 13-15 din 28 februarie 1919.
159 I. Georgescu, Gheorghe Pop de Băseşti, Oradea, 1935, p. 161.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Deleu. O familie de

luptători naţf.onali sălăjeni.

II.

729

mânească nu era introdusă în toate judeţele. In expunerea de motive a
Legii
pentru organizarea poliţiei general'i! a statului, din anul 1929, pe care profesorul
Iuliu Pascu o re:Produce în tratatul său se arăta: „La preluarea imperiului l:n
Transilvania, Consiliul Dirigent, prin cele dintîi decrete legi pe care le-a dat,
statifică poliţia. Acela care s-a ocupat îndeosebi cu organizarea poliţiei în Transilvania în acele vremuri tulburi şi de nelinişte generală a fost actualul deputat,
dr. Victor Deleu, pe atunci s-=cretar general al resortului de interne, avînd în atribuţiunile sale organizarea şi conducerea Direcţiunei jandarmilor, poliţiei şi siguranţei de sta t"1so.
In această funcţie, Victor Deleu continuă să aibă grija voluntarilor săi, prin
ajutoare financiare, sau prin alte mijloace1e1. El este organizatorul unităţilor de
voluntari, remobilizaţi prin ordinul nr. 16711919, emis de Consiliul Dirigent. Mutindu-şi sediul la Cluj, în toamna anului 1919, Victor Deleu, participă la realizarea unor probleme care duc la bunul mers al administraţiei, precum şi a activi tă ţii de zi cu zi.
In alegerile care se desfăşoară în noiembrie 1919, pentru Camera Deputaţi
lor şi Senat, Victor Deleu este ales deputat în Parlamentul de la Bucureşti, din
partea circum~ripţiei electorale Şimleu Silvaniei.
La 4 aprilie 1920 Consiliul Dirigent al Transilvaniei este desfiinţat printr-un
decret162. Atribuţiunile acestuia sînt preluate de guvernul ţării.

e) VICTOR DELEU -

LUPT ATOR PE T ARlM SOCIAL

Victor Deleu, înflăcăratul luptător naţionalist pentru neamul românesc înaintea primului război mondial în ţinutul Sălajului, neînfricatul erou în
timpul
războiului de întregire din 1916-1918, organizatorul falnicului Corp de voluntari
români şi neobositul activist de la Iaşi, şi apoi la Sibiu pentru Unire şi consolidarea ei, s-a dovedit, după înfăptuirea idealului naţional, a fi un bun gospodar. A devenit un făptuitor tot atît de idealist, dar tenace pentru binele obştesc.
pentru semeni, fără nici o discrimina~. „Dr. Victor Deleu - remarca ziarul Universul - a fost unul dintre tinerii cărturari ardeleni caire au avut încredere desăvîrşită în triumful cauzei noastre drepte şi a fost în primele rînduri ale acelora care au luptat pentru înfăptuirea idealului naţional aşa cum i-au impus nobilele sentimente patriotice, iubirea sa de neam şi simţul datorie impus ·pînă la
uitarea de sine•1sa.
In timpul Consiliului Dirigent, Victor Deleu a început, cu deplină dăruire,
să se ocupe de înfiinţarea şi organizarea instituţiilor publice în noul stat România Mare. A continuat să poarte grija voluntarilor săi, eroi idealişti îmbrînciţi de
năvala spre căpătuire a celor ascunşi înainte, răsăriţi în spatele frontului. A terminat în calitate de primar, cu opera edilitară pentru binele cetăţenilor capitalei
Ardealului, municipiul Cluj.
Vorbind despre el, prof. C. Tătaru îl caracteriza astfel: „Modest din firea sa,
n-a rîvnit şi n-a cerut nimănui, niciodată, nimic. El a fost muncitorul neobosit
şi credincios caire, fără multă reclamă, a desăvîrşit acte importante, slujind ţara
cu pricepere în posturile cele mai importante şi grele unde competenţa şi erudiţia lui l-au destinat"164.
I. Pascu. Dreptwl poliţienesc român, p. 146.
1 Arh. Stat. Sălaj, Fond Prefectura judeţului Sălaj, Perfect -

160
18

dos. 2251/1919.
162
163

Istoria României în date, p. 319.
Universul, Bucureşti, 57, nr. 6 din 7 ianuarie 1940.

1s4 Tribuna, Cluj, III, nr. 3 din 5 ianuarie 1940.
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La trei ani de ila demobilizarea de:liiruiitivă a lor, la Cluj are loc şed!i:n.ţa de
constituire a „Uniunii Foştilor Voluntari Români". Cu acest prilej, Victor Deleu
este ales preşedinte165, calitate pe care o va păstra pînă la moarte.
La fel ca şi, la Darniţa, fostul prim senior, d~venit acum preşedinte, va purta
grija voluntarilor săi. Astfel, pentru voluntarii de specialitate, iniţiază şi sprijină
organizarea „Sindicatului pantofarilor" şi „Sindicatul croitorilor", ambele cu sediul la Cluj, îngrijindu-se să obţină comenzi de la stat166 pe seama lor, cum a
fost: execuitia<rea a 20.000 perechi bocainci şi confecţionarea a 2.000 garnituri
costume şi rufărie pentru armată. O acţiune extrem de interesantă şi importantă
pentru acea vreme, a fost instruirea în ateliere a ucenicilor propuşi de U.F.V.R.,
recrutaţi dintre copiii foştilor voluntari, dornici să urmeze o meserie şi să se destine acesteia167 . Această acţiune a fost cu atît mai bine venită cu cit românii, în
marea lor majoritate muncitori de pămînt, aveau un număr minor de meseriaşi
în Transilvania. De asemenea au fost făcute memorii la ministere şi Victor Deleu
a stăruit necontenit ca voluntarii ţărani să obţină o arendare a terenurilor expropriate de stat, organizaţiile voluntăreşti fiind considerate obşti săteşti. Totodată, s-a depus aceiaşi sîrguinţă, pentru ca sindicatele meşteşugăreşti ale voluntarilor să poată cumpăra terenuri intravilane pentru construirea de clădiri
industriale, ateli~re şi locuinţe pe seama lor şi membrilor acestora1 68 • Pe lingă
sindicatele pantofarilor şi croitorilor din Cluj, au fost înfiinţate sindicate voluntăreşti similare în Arad, Alba Iulia, Oradea, Blaj, Sebeşul Săsesc 109 .
La 15 ianuarie 1924 ia fiinţă la Cluj „Banca voluntarilor", societate anonimă
pe acţiuni, cu capital subscris de voluntari110. Incă cu un an înainte, Victor Deleu, în articolul „Ţară bogată• publicat în Gazeta voluntarilor, referindu-se la
scopul băncii arăta: „Banca voluntarilor va avea menirea de a da capitalul necesar în scopul de a sprijini orice Iniţiativă de producţie şi de a ajutora munca
pentru a-şi putea produce roadele sale. Nu credem că prin modestele noastre puteri am soluţionat marea problemă a economiei naţionale, dar sîntem convinşi
că munca noastră cinstită va fi un exemplu bun, patriotic, în societatea românească"171. După aproape un an de activitate, în darea de seamă ce o face la adunarea generală a U.F.V.R., care s-a ţinut la Cluj în 7 decembrie 1924, Victor Deleu
consemna printre altele: „Din modesta noastră înjghebare economică de la Banca
voluntarilor au ieşit cei dintîi români emancipaţi economiceşte, iar nu prin ajutorul marilor instituţii financiare cari dispun de zeci şi sute de milioane. E bine
să le fixăm că la noi au găsit adăpostul cei clintii mici meseriaşi români din cuprinsul Ardealului şi o mină de intelectuali cărora, după slabele noastre puteri,
le-am fixat primul punct fix împrejurul căruia să-şi macine hărnicia viitoare" 172 •
Tot atunci (1923-1924), prin lista de subscripţii, a luat naştere un fond d·e
ajutorare a voluntarilor săraci şi incapabili de a lucra, a invalizilor voluntari şi
a orfanilor acestora. Acest fond' 73 , era administrat separat de către comitetul
U.F.V.R., iar banii depuşi la Banca voluntarilor.
Tot în urma stăruinţelor lui Victor Deleu, foştii voluntari au primit locuri
de casă în oraşele în care locuiaum; iar la 4 iulie 1930, este votată legea pentru
împroprietărirea voluntarilor, redactată şi supusă la vot tot prin stăruinţa lui
Victor Deleu. Acest lucru este confirmat şi de către voluntarul Emil Selegianu.
cu ocazia adunării generale a despărţămîntului U.F.V.R. Cluj 175.

165 Patria, Cluj, nr. 187 din 30 august 1922.
Gazeta voluntarilor, Cluj, I, nr. 27 din 22 iulie 1923.
187 Idem, nr. 10 din 11 martie 1923.
168 Idem,
nr. 41 din 29 noiembrie 1923.
1119 Idem, II, nr. 13 din 16 aprilie 1924.
l?O Idem, nr. 3 din 20 ianuarie 1924.
111 Idem, I, nr. 7 din 18 febuarie 1923.
112 Idem, II, nr. 42 din 21 ianuarie 1924.
17a Idem, I, nr. 8 din 25 februarie 1923.
174 Idem, III, nr. 2 din 1 februarie 1925.
11s Idem, VI, nr. 14 din 15 iunie 1931.
166
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Tot în cadrul acţiunii de ajutorare colectivă a voluntarilor, în ziua de 22
octombrie 1933 se constituie la Cluj prima cooperativă agricolă sub denumirea
„Voluntarul clujean", societate cooperativă pentru aprovizionarea, producţia şi desfacerea de produse alimentare în judeţul Cluj. De asemenea cooperativa se va
ocupa cu exportul de vite, porci, produse agricole şl fructe în Cehoslovacia, cu
concursul cooperativelor voluntăreşti similare din această ţară prietenă1 76.
Referindu-se la tot ce Victor Deleu a desfăşurat pe tărîm social, Leontin
Ghergariu 177 , îl caracteriza astfel în primul şi ultimul număr din 25 august 1940
al revistei regionale de cultură Ţara Silvaniei: „Pentru el esenţialul era binele
obştesc, prosperarea paitriei şi ridicarea neamului... ldeail cărufia li-'B înmînat
o
viaţă şi o activitate bogată•.
Activitatea pe tărîm social a lui Victor Deleu va culmina cu cea de primar
al municipiului Cluj. ln perioada cit a funcţionat ca primar, Victor Deleu s-a
dedicat cu pasiune şi dăruire activităţii edilitare, consacrîndu-şi energia şi puterea de muncă acestei nobile misiuni încredinţate. Nu era deloc uşor să conduci
destinele şi agendele unui oraş mare cum era Clujul, mai ales în perioada crizei
~conomice a acelor ani: 1932-1933. Luînd cîrma capitalei Ardealului într-un moment cînd criza economică paraliza toate ramurile de producţie şi punea pe tapet serioase şi acute probleme sociale, Victor Deleu îşi înscrie pe agenda de lucru o serie de obiective cum ar fi: - întocmirea unui plan de sistematizare pentru realizări imediate şi viitoare; - ordine în finanţele oraşului; - curăţeni~ publică exemplară; noi construcţii şi investiţii edilitare de interes public: - ajutorarea şomerilor şi săracilor, etc. pe care le rezolvă cu elanul caracteristic „dind
dovarl;\ de o rară destoinicie în materie de gospodărie comunală"1 7B.
In interviurile acordate ziarului Patria - care apărea la Cluj - primarul
Yictor Deleu dPclara: .. Voim să luăm împreună cu dumneavoastră (opinia publică
- n.n.) măsurile> cel mai eficace pentru dezvoltarea ac<>stui oraş. Voim ca împreună cu opinia publică a Clujului, să creiem un id,,.al al acestui oraş căt~ care
să tindem"t 79, iar scriitorul Ion Agârbiceanu şi-l am'nt['!5te pestc> ani: „Calm şi
hotărît. dotat cu o solidă judecată, îşi vedea de lucrul slujbei sale, ascultînd cu
răbdare şi bunăvoinţă plingerile celor mici şi străduindu-se să le satisfacă dacă
le va afla juste•1eo.
A aminti aici vasta activitate desfăşurată de Victor Deleu ca primar al Clujului ar necesita un spaţiu foarte mare. De aceea vom încerca să amintim principalele activităţi iniţiate şi conduse de el. Rezultatele muncii lui Victor Deleu
sînt consemnate aproape cu regularitate în coloanele ziarului local Patria - la
care ne vom referi. Astfel în numă·rul 149 din 29 iulie 1932, referindu-se la bilanţul activităţii pe primele două luni a Comisi~l interimare se arată că există:
„ordine în finanţele oraşului, curăţenie publică exemptară, parcuri1e şi ştrandul
transformate în adevărate locuri de recreaţie pentru cetăţeni". Articolul adaugă
în continuare: „de la instalarea noii Comisii interimare în frunte cu vrednicul lui
pr~edinte Victor Deleu, la Primărie se lucrează din nou, iar în orice parte te
duci pe ~ritoriul oraşului Cluj vezi semnele netăgăduite ale acestei activităţi in
folosul şi spre binele cetăţenilor oraşului". Acestea doar după primele două luni
de funcţionare. Amintim cîteva dintre ele:
- pentru prima dată, poate, se elaborează un plan de sistematizare a municipiului Cluj, pentru alinierea şi coordonarea planurilor ocazionale de de-J:Voltare orăşenească şi se întocmeşte un plan de perspectivălBI;
- începe refacerea integrală a conductei de apă şi canalizare, învechită., tot!i!l neoorespunză1oare. Investiţtla aceasta ra reiallăzat--0 dintr-un împrumut de 30 mi0

Idem, IX, nr. 1 din 6 ianuarie 1934.
111 Ţara Silvaniei, Zalău. I, vol. 1 din 25 august 1940, p. 72.
178 Patria, XIV, nr. 136 din 14 iulie 1932.

178

178

Ibidem.

1&0 Tribuna, III, nr. 2 din 2 aprilie 1940.
181 Patria, XIV, nr. 124 din 1 iulie 1932.
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lioane lei, pe care Victor Deleu l-a obţinut în condiţiuni avantajoase de la CEC
în urma creclirtu!lui şi aprecieri[ personale de oare se bucure; este destinată în
acelaşi timp să angajeze şi brazeţe de muncă rămase disponibile în urma crizei
economice, deci reprezintă şi o soluţie în spinoasa problemă a desfiinţării şoma
jul ui182;
- extinderea ştrandului orăşenesc183;
- refacerea drumurilor şi a parcurilor oraşului cu mărirea lacului artificial
din parcul oenitra.1184;
- întreţinerea curăţeniei oraşului, a pieţelor şi străzilor, nu numai a celor
centrale ci şi a celor periferice, a salubrităţii publice în general1 85 ;
- degajarea din bălării şi restaurarea turnului-bastion al zidului cetăţii de
Ia capătul străzii Baba Novac, decretarea lui ca monument istoric 186 , cu destinaţia
de a deveni monument istoric181.
Tot :zJiiarul Patria din 28 oollombrie 1932 arărtla în coloanele sale: „HOltărît lucru. cu veni~ea domnului Victor Deleu în fruntea primări-ei municipiului Cluj,
paircă o cireuliaţiie nOIUA de sînge se produce in iarterelle iaicestwL oraş".
Şi infăptuirile continuă:

preţul camerelor de hotel pe întreg teritoriul municipiului se reduc cu
30%188;
- se studiază şi se discută cu administraţiile morilor din Cluj aplicarea
unui nou regim al pîinii, care să asigure populaţiei o pîine ieftină şi bună 189 ;
- se reglementează împărţirea fondului de ajutorare a funcţionarilor prim~iei,190.

pentru prima dată în analele oraşului, bugetul municipiului se discută în
orice cetăţean putînd lua parte şi face propuneri şi observaţii 191 ;
- muzeul etnografic este mutat în parcul central, fosta clădire a acestuia
din piaţa Mihai Viteazul urmînd a fi transformată în haiă192;
- se pavează străzile Napoca şi Republicii şi piaţa din jurul catedralei ortodoxe, amenajîndu-se aici şi un parc în jurul ei193 ;
- se procedează la modernizarea abatorului comunal şi a oficiului de ecarisaj194;
- nu vom omite să amintim organizarea în municipiul Cluj a două expoziţii-tîrg, care au r~ezentat, la vremea lor, evenimente deosebite 195 ;
Iată cum îl descrie un redactor al ziarului Patria: „Victor Deleu, care cu
aparenţa celui mai mare calm, mai meditativ, mai contemplativ om politic, tăi
nuieşte energii minunate şi rezolută voinţă edilitară. Domnia sa şi-a pus în gînd
să modernizeze oraşul acesta şi gîndul devine faptă. Pe nesimţite mari prefaceri
ies la Iveală, iar altele sînt la orizont"199.
·
-

şedinţă publică,

192
18a
184
19s
186

Idem, nr.
Idem nr
Idem'. nr:
Idem, nr.
Ibidem.

123
137
146
149

din
din
din
din

28
15
26
29

iunie 1932.
iulie 1932.
iulie 1932.
iulie 1932.

151 Regimul nostru socialist a continuat ideea şi această primă iniţiativă
bastionului impoztanta şi atît de binevenita statuie în bronz a
Mihai Viteazul, Baba Novac, decapitat aici, opera sculpt9rului
Fu li cea.
1s8 Idem, nr. 124 din 1 iulie 1932.
189 Patria, nr. 241 din 23 noiembrie 1932.
190 Idem, nr. 204 din 7 octombrie 1932.
1s1 Idem, XV, nr. 76 din 6 aprilie 1933.
192 Idem, XIV, nr. 265 din 26 decembrie 1932.
1ea Idem, nr. 149 din 29 iulie 1932.
m Idem, nr. 191 din 22 septembrie 1932.
1
~ Idem, nr. 208 din 12 octombrie 1932 şi nr. 232 din 24 octombrie 1933.
196 Idem, n.r. 264 din 22 decembrie 1932.

aşezînd în faţa
căpitanului lui
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O prrocupa.re de prim orddn în actă.viitaitea primaru.lui Victor Deleu, care a
reprezentat o înfăptuire din cele importante pentru Cluj şi care îl caracterizează
pe el ca om este problema asistenţei şi interesului ce trebuie acordat copiilor,
bătrînilor, săracilor şi şomerilor. O asemenea operă de umanitarism este acordarea la peste 1118 copii săraci de la şcolile din municipiul Cluj, în mod gratuit a
cite un pahar de lapte şi un corn arătîndu-se că este „un ajutor efectiv de cea
mai mare importanţă ce se dă oamenilor nevoiaşi pentru că, de multe ori, poate
această ceaşcă cu lapte le este singura mîncare substanţială pe zi"197 , Acelaşi ziar,
la care ne-am referiil:, arartia că: „Această operă de ajutor181I'e a copiilor să.raci din
Cluj este traducerea în fapt a unei fericite iniţiative a domnului dr. Vlad, şeful
serviciul sa.n.i,tar a•l mundcipiulud şi îndeosebi generozi1tăţi!i şi inţelegerili. de care
dă dovadă în toate ocaziile cînd este vorba de a alina o suferinţă, domnul dr.
Victor Deleu, primarul oraşului".
De asemenea, pentru copii a fost înfiinţată colonia de vară de la Lomb situată la patru kilometri spre Nord de oraş. Fosta gospodărie a municipiului, abandonată în 1926, „datorită largului spirit înţelegător al domnului primar Victor
Deleu, a fost redată copilăriei, anume parcă spre a-i imprima un ritm de viaţă
nouă. Trierea copiilor vizitatori s-a făcut avîndu-se în vedere situaţia financiară
a fiecărui copil, a fiecărui părinte. Copiii au loc pentru joacă intre flori şi verdeaţă, sub supraveghere. Ei trăiesc acolo fără deosebire de naţionalitate, toţi fiind
feriţi de ura de rasă. O deosebită grijă se dă alimentaţiei, se mănîncă de şase ori
pe zi, jocului, excursiilor, somnului. La colonia „Lomb" se face într-adevăr o
mare operă de binefacere"19s.
Tot sub directa îndrumare a primarului Victor Deleu „la Cluj s-a înfiinţat
o nouă instituţie socială pentru asistenţă medicală şi morală a tinoeretului, îndeosebi muncitoresc, instituţia „Sfătuitorul Tinerimii". Această instituţie este chemată să dea îndrumări sufleteşti şi îndrumări practice tineretului de ambe sexe,
pentru a-l feri de prăpăstiile ce îl pîndesc la tot pasul. S-a hotărît cu acest prilej ca în fieoaire săpil:ărnînă să ru!leze Ia cinemaiboglrla.fele diil!l Cluj Ulll fillm cultural
pentru educarea tineretului "199.
Bătrînii şi săracii oraşului erau cazaţi într-un imobil vechi, insalubru de
lingă canalul oraşului, unde trăiau igrasios, fără o rază de soare. Victor Deleu
dispune ca imobilul să fie demolat, pe locul lui, în dosul poştei, urmînd a fi amenajată piaţa de flori a oraşului. Azi pe locul acela fiinţează un părculeţ. Pe bă
trîni îi mută la ferma municipiului din Tarcia, unde fiinţează un azil de cazare, în
plină natură, verdeaţă şi flori. Mulţi dintre bătrîni au posibilitatea, pentru amuzament şi sănătate să se ocupe de grădinărit. Le asigură astfel un trai uman 200.
Cum Clinicile Universităţii nu-şi puteau plăti taxele comunale şi serviciile
de apă şi canalizare rămînînd astfel cu mari restanţe faţă de municipiu, primarul Victor Deleu convine cu direcţiunea Clinicilor ca în schimbul taxelor de apă
şi lumină electrică, să pună la dispoziţia oraşului, pe seama săracilor, un număr
100 paturi, în care săracii să fie internaţi şi spitalizaţi gratuit201.
In fine, una din cele mai arzătoare şi acute probleme, aceea a ajutorării şo
merilor, a fost şi a rezolvat-o, după putinţa timpului de atunci. Primarul Victor
Deleu reuşeşte o performanţă nemaiîntîlnită pînă la el. Reuşeşte să adune într-un front de efort comun, pentru soluţionarea problemei, toate societăţile româneşti de binefacere. Şomerii sînt luaţi în evidenţă. Prin biroul de plasare li se
caută de lucru. In Calea Victor'i€1i. se înfidnţează un de1PO'Zirt unde se găsesc alimente suficiente şi variate la preţuri mult inferioare celor de pe piaţă care pot
fi cumpărate de şomeri şi familiile lor pe bază de bonuri conform unei cote âlnice stabilite după numărul membrilor de familie. Se înfiinţează bucătării popu1117
)

99

Idem, XV. nr. 42 din 24 februarie 1933.
Idem, nr. 152 din 23 iulie 1933. Acest reportaj este semnat de istoricul

Corneliu Albu.
199 Idem, nr. 8 din 12 ianuarie 1933.
200 Idem, XIV, nr. 197 din 29 septembrie 1933.
201 Idem, XV, nr. 218 din 6 octombrie 193.
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lare, în număr de şase, în cartierele sărace, bucătării conduse şi supravegheate
de societăţile de binefacere. Fiecacr-e fami1liie de şomer primeşitie o cainrtitlaite de
300 kg 1-emne lunar. Au fost efectuate colete de haine şi alimente prin unităţi cercetăşeşti. Acţiunea a fost sprijinită băneşte de industriaşi, comercianţi şi mulţi
cetăţeni ai oraşului202.
Bineînţeles în timpul cînd Victor Deleu conduce destinele celui mai mare
oraş al Ardealului, s-a organizat şi realizat multe alte acţiuni sociale, similare
cu cele consemnate în rîndurile de mai sus.
„ln fruntea primăriei s-= află un prima·r cinstit şi cu pricepere pentru a
conduce soarta unui oraş cum este Clujul ... " 20 3, consemna un ziarist. Intr-adevăr
prin aceste puţine cuvdnte se recunoaşte aieticviibart:ea şi maii presus rCC'Unoşti.nţia C"2!tălţen.Hor clujeni, faţă de mun.oa unui om, oore
a ş.t:iJut să COl!lducă cu prirepere şi destoinicie destin.ele, OJ"a:?Ultui Cluj.
Aoel.eiaşi
gînduri le
exprimă şi ziarul maghiar din Cluj Jo estet în numărul său din 17 octombrie
1932: „P,rimarul dr. Victor Deleu a dat docvadă că este bun român, dar totodată
şi că este un excelent om al administraţiei publice, care are în faţă un singur
scop, interesul totalităţii locuitorilor municipiului Cluj".
Desigur, astăzi, prin grija partidului şi statului nostru socialist, astfel de
acţiuni şi instituţii sînt obişnuite şi le avem la îndemînă neputîndu-ne imagina
viaţa fără ele. Plăgi sociale ca şomajul de pildă, nu mai există. Dar la timpul
său, în aceea vreme despre care este vorba, realizările primarului Victor IX-leu
în domeniul asistenţei sociale, cu gr-=utăţile pe care le-a întimpinat, şi pe care
le-a înfrint cu voinţa de fier constituie înfăptuiri demne de admirat. Iar Victor
Deleu poate fi, pe drept cuvint, considerat un precursor al operei sociale şi edilitare pe care, prin triumful ideilor marxist-leniniste, statul nostru le-a înfăp
tuit azi. Iar datorită umanismului său, orizontului larg al ;viziunii sale şi concepţiei social progresiste de care a dat dovadă în relativ scl.lll'ta perioadă în care a
funcţionat ca primar al Clujului, Victor Deleu şi-a înscris numele printre cei mai
de seamă edili pe care i-a avut capitala Ardealuli.
Ceea ce l-a caracterizat pe Victor Deleu în timpul activităţii sale şi a
făcut posibilă realizarea, măcar parţială, a operei de transformare urbanistică ce
şi-a propus, să înfăptuiască este:
- competenţa, priceperea şi voinţa nestrămutată de creaţie;
- urmărirea exclusivă a binelui comun, al obştei şi cointeresarea opiniei
publin• colective în elaborarea proiectelor de executat, a oportunităţii lor, a ordinei de urgenţă a lor, în sfîrşit la realizarea lor efectivă, neîntirziată;
- puterea de mobilizare integrală a iniţiativelor şi energiilor tuturor cetă
ţenilor oraşului, indiferent de apartenenţa lor la diferitei~ naţionalităţi conlocuitoare, eonvingeri politice, pentru realizarea obiectivelor propuse, ridicate la simbol
de cauză comună;
- şi în sfîrşit extraordinarul său talent de organizator.
E~,,e absolut necesar să subliniem faptul că Victor Deleu, marele
român, a inţelies că nu trebuie să cadă în greşeala trecutului şovin pe
care l-a simţit îndeajuns în tinereţea sa ci, pentru cauza comună, a
ştiut să mobilizeze în jurul acţiunilor întreprinse pentru afirmarea şi promovarea spiritului de libertate, democraţie şi bunăstare economică generală şi operă socială in noul stat România Mare, energiile con.s.tructi ve ale celorlalte naţionalităţi conlocuitoare.
Elie Bufnea, un voluntar care l-a cunoscut bine pe Victor Deleu,
considerîndu-1, pe drept cuvînt, ca unul dintre cei mai mari umanitarişti
români, spune in lucrarea sa, rămasă in manuscris, "Revoluţia de eh-

'02 Idem, XIV, nr. 254 din 10 decembrie 1932.
m Idem, nr. 149 din 29 iulie 1932.
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berare naţională. a Transilvaniei" în capitolul închinat biografiei lui
Victor Deleu: „Patima, dacă intr-o măsură a existat, justificată de vi·
cisitudinile vieţii naţionale trăită în condiţiile dualismului şi prizonieratului, Vic.'!tor Deleu a lăpădat-o la poarta lagărului în clipa în care a
luat hotărirea să fie ostaş voluntar tn slujba neamului său" (sulbl. ns.).
~-~
VALENTIN DARABAN -

FAMILLE DELEU -

DORU E. GORON

UNE FAMILLE DE COMBATTANTS NATIONAUX
DE SALAJ. (II). VICTOR DELEU

(Res u m e)
Dans le deuxieme partie de l'etude monographique dediee â la famille Deleu,
les auteurs mettent en evidence la figure representative de Victor Deleu.
On presente l'activite developpee dans le domains publiciste ă Simleu Silvaniei, comme redacteur responsable de la „Gazette de Dimanche", puis Ies lutlcs
electorales des campagnes d'elections parlementaires de 19110 et de 1911.
L'apogee de l'activite developpee par le combattant roumain le constituc
l'organisation du Corps de volontaires roumains, transylvains et de Bucovine,
forme â Darniţa, pres de Kiev, en 1916-1917. L'entree triomphale â Iassy. la
participation des volontaires aux grandes battail!es durant l'ete de l'annec 1917
et la presence â la Grande Assemble Nationale de 1 Decembre 1918 sont comprises dans l'etude ci-jointe, meme que l'activite deposee par Victor Delcu dans
le cadre du Conseil Dirigent de l'Union des Anciens Volontaires Roumains, comme
maire de Cluj et aussi l'activite de parlementaire de la Roumaine cntre Ies deux
guerres.
1*s ideaux paur lesquels ont lutte Iacob et Victor Deleu - la realisation de
!'unite et de l'independance nationale des Roumains
ont illustre aussi la
communaute d'interets et d'aspirations qui reunissaient les fils du meme peuple
malgres l'.:.'S frontieres artificielles, temporaires.
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