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GELU NEAMŢU, RE VOLUJ1A ROMÂNILOR DIN TRANSIL VANIA
1849), EDITURA CARPATJCA, Cluj-Napoca, 1 996

(1848-

Istoricul clujean Gelu Neamţu - autorul cărţii recenzate - lucrează de multă vreme
Intr-un colectiv care a dat la iveală cinci volume din corr1usul de izvoare Documente privind
revoluţia de la 1 848 în Ţările Române, seria Transilvania. În această situaţie i-a trecut prin
mână un imens material documentar care este fruetificat într-o l ucrare de sinteză p:·ivitoare Ia
revoluţia de la 1 848 din Transilvania, unul dintre momentele cele mai spectaculoase ale afir
mării româneşti pe plan naţional şi internaţional. Cartea pe care o prezentăm (200 pag.), a
apărut de curând (iulie 1 996), la Editura Carpatica din Cluj-Napoca şi constituie o continuare
a excelentului demers mai vechi al profesorului Silviu Dragomir de a lumina cât mai exact cu
putinţă această complexă şi pilduitoare izbucnire de energie românească.
Gelu Neamţu îşi concentrează atenţia asupra unor aspecte mai puţin relevate până
acum, cum ar fi programul cu adevărat europear al revoluţiei româneşti, cele două adunări de
Ia Blaj care au marcat punctul de vedere româr.esc asupra revoluţiei, prin chiar cuvintele lui
S. Bămuţiu care a afirmat că nu poate exista libertate socială fără l ibertate naţională. Autorul
pune alături cele două programe, ale revoluţiei maghiare şi ale revoluţiei române, conchizând
câ prevederile cuprinse de programul românesc au fost cu mult mai înaintate. Anexarea
părţilor de vest ale Transilvaniei la Ungaria, cât şi ideea sub care s-a mărşăluit Ia Cluj
"Uniune sau moarte !" au dus la separarea celor două revoluţii, prin incapacitatea re
voluţionarilor unguri de a înţelege dorinţa de emancipare românească. A mmat măcelul de la
Mihalţ şi dezlănţuirea terorii împotriva românilor, căreia i-au căzut victime nevinovate mulţi
săteni (bărbaţi, femei şi copii). Î n afara câmpului de luptă au fost omorâţi 4.449 de români şi
numai 1 65 de maghiari, numărul total al victimelor româneşti ale revoluţiei ridicându-se la
40.000. Foarte documentată este partea a II-a a cărţii, privind evenimentele de după consti
tuirea Com itetului permanent de la Sibiu, a luptelor purtate de Iancu de după a 3-a adunare
de la Blaj, declanşarea războiului civi l şi nenumăratele atrocităţi suferite de satele româneşti.
Pe baza unor documente noi sunt prezentate cu lux de amănunte toate aceste confruntări,
numeroasele silnicii şi atrocităţi, aduse pentru prima oară în discuţie cu documente autentice
şi de mare relevanţă.
Expunerea atrăgătoare, cursivă, recomandă cartea de faţă ca pe o contribu!ie de
seamă la lămurirea unuia dintre momentele de înălţare spirituală ale neamului, când s-a pus
cu tărie problema unităţii naţionale şi a realizării Dacoromâniei.
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