MOMENTE ALE AFIRMĂRII ROMÂNILOR BIHORENI ÎN CONTEXTUL
MIŞCĂRII PENTRU DREPTURI ŞI UNITATE NAŢIONALA

ln preajma declaru;;ării primei conflagTaţii mondiale, viaţa politică şi
culturală a naţionalităţilor asuprite de monarhia dualistă austro-ungară
era marcată de puternice tendinţe de emancipare naţională, care vizau
desprinderea din această alcătuire statală anacronică şi constituirea de
state naţionale proprii sau unirea cu cele deja existente. Românii de dincoace de Carpaţi - pentru care „soarele de la Bucureşti răsare", cum
se menţiona pe frontispiciul ziarului Tribuna - conlucrau, cu toate mijloacele de care dispuneau, pentru împlinirea aspiraţiei lor seculare de
unire cu fraţii din patria-mamă, 1situîndu-se prin aceste demersuri în deplin consens cu evoluţia evenimentelor istorice din Europa, care va cunoaşte prefaceri radicale la finele război ului.
în contextul unei permanente acţiuni a autorităţilor dualiste, de anihilare a oricăror manifestări de factură politic;'.'1 a populaţiei româneşti,
edificatoare sînt, neîndoielnic, măsurile luate de acestea în preajrrna şi
pe parcursul desfăşurării campaniilor de alegeri pentru parlament, precum şi ulterior, împotriva tuturor acelora care îi susţineau, cu exemplară
temeritate, pe candidaţii naţionali, reuşind uneori să-i impună în faţa
celor guvernamentali. Cu tot caracterul evident nedemocratic al alegerilor, pe timpul acestora românii din Transilvania - deci şi cei clin Bihor
- îşi dezvăluiau realele lor disponibilităţi politice, combătîndu-i cu o
rară vehemenţă pe adversari şi relevîncl adevăratele scopuri vizate de
aceştia. Remarcabilă a fost capacitatea conducătorilor politici români de
a-i mobiliza pe locuitorii din sate şi oraşe în confruntările necesare asigurării victoriei propriilor lor candidaţi, de altfel singurii autentici apă
rători ai drepturilor şi libertăţii naţionale. Prilejul alegerilor era, de asemenea, valorificat - ca o unică şansă, esenţial ·restrînsă de imixtiunea
brutală a oficialităţilor locale şi centrale - in direcţia realizării unui contact deosebit de eficient cu masele largi, cărora li se făceau cunoscute
obiectivele imediate şi de perspectivă ale mişcării naţionale, contribuindu-se implicit la formarea conştiinţei politice a numeroşi locuitori, reorientaţi pe făgaşul luptei pentru emancipare de sub dominaţia străină.
Referindu-ne, cu deosebire, la atitudinea autoTităţilor faţă de alegătorii români, vom aduce ca argument alături de atîtea altele posibile - modul cum au procedat acestea cu ocazia alegerilor din Bihor în
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anul 1910, despre care s-au păstrat în fondurile arhivistice orădene multiple mărturii documentare inedite. Actualizăm, prin urmare, pasajele
cele mai semnificative ale acestora.
La 14 mai 1910 comitele suprem al Bihorului transmite ministerului
de interne lista candidaţilor în circumscripţiile bihorene, pe care figurau
şi următorii fruntaşi politici români: dr. Vasile Lucaciu (la Beiuş), dr.
Ioan Suciu (la Ceica), dr. Aurel Lazăr (la Tinca) şi dr. Vasile Mărcuş 1
(la Marghita). în consecinţă, ministrul de interne emite, la 23 mai, un
ordin din care detaşăm partea iniţială: „În pragul alegerilor de deputaţi
pentru parlament trebuiesc sprijinite posturile de jandarmerie cu un număr de militari (făcind parte din forţa armată) şi în mod deosebit în localităţile: ..• Borod, Vadul Crişului, Ţeţchea, Holod, Tăşad, Dobreşti, Băi
ţa, Dumbrăvani, ... , Căbeşti, Hinchiriş, Răbăgani, Suplac, Popeşti, Arpăşel, Ianoşda, Ginta .... , Cefa, Poceiu, Batăr ... " 2 • Aşadar, erau efectuate pregătirile pentru asigurarea unui control poliţienesc şi militar asupra desfăşurării alegerilor. In cuprinsul aceluiaşi document forţa de
constrîngere era repartizată pe circumscripţii electorale 3 - care consta
din 4DO jandarmi şi militari - , cu prioritate în Beiuş~ Salonta, Aleşd,
Tinca, Ugra, Ceica şi Marghita, în care populaţia românească era majoritară. Printr-o telegramă din 29 mai acelaşi minister oomunică cifrele
de sporire cu militari a posturilor de jandarmerie de la: Borod (cu 3 militari), Vadul Crişului (cu 2), Aleşd (cu 3), Ţeţchea (cu 2), Tileagd (cu 3),
Brusturi (cu 2), Sălacea (cu 4), Marghita (cu 3), Popeşti (cu 2), Mişca
(cu 2), Episcopia Bihor (cu 3), Fughiu (cu 2), Sălard (cu 3), Beiuş (cu 10),
Vaşcău (cu 21), Ceica (cu 10), Salonta (cu 8), Tinca (cu 10) şi Beliu (cu
8)~. Se constată că în plasa Vaşcău, locuită ·aproape exdusiv de o populaţie românească, erau masaţi cei mai mulţi militari, la care se adăugau
jandarmii, care s-au străduit să determine o izbîndă a candidaţilor guvernamentali. Era, în această manieră, pus în funcţiune aparatul administrativ şi de constrîngere, pentru a fi reduse posibilităţile de afirmare
politică a populaţiei româneşti, de validare a drepturilor ei electorale.
Li.tmitările şi obstrucţiile autorităţilor sînt lesne sesizabile încă din
perioada care precede alegerile, cînd candidaţii de deputaţi români se
întîlneau cu locuitorii din circumscripţii, pentru a le face cunoscute revendicările şi a-i transforma în aderenţi ai acestora. Din relatările apă
rute în perioadele româneşti (Tribuoo) şi maghiare (Nagyv6.radi Napl6)
ne putem informa în legătură cu stările de lucruri, ori mai exact cu diArhivele Statului Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor, Inv. 24, dos.
279/1910, f. 5-6. De precizat faptul că dr. V. Mărcuş candida pe lista Partidului
Naţional al Muncii, ca şi vicarul Vasile Mangra (în plasa Ceica) şi Gavril Rednic
(la Beiuş). Aceştia au fost pioni ai manevrelor lui Tisza Ştefan, de a-i scinda pe
alegiHorîi bihoreni care susţineau candidaţii Partidului Naţional Român. Erau, deci,
în Bihor circumscripţii electorale în care se confruntau candidaţi de deputaţi
români pe liste diferite (ale P.N.R. şi P.N.M.) - ca, de pildă, la Beiuş şi Ceica - ,
îneercîndu-se astfel inducerea în eroare a alegătorilor români.
2 Ibidem, f. 7.
3 Ibidem, f. 8-10.
" Ibidem, f. 16.
1
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ficultăţile create de funcţionarii administrativi candidaţilor
care intenţionau să-i demobilizeze, pentru ca în acest fel să le
spiritul combativ, capacitatea de a mobiliza masele de alegători.
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Cu toate acestea, în mod frecvent asemenea obstacole au fost depă
mai ales puternicei solidarităţi naţionale, a sprijinului permanent acordat de intelectualitatea rurală candidaţilor români. Este concludentă, sub acest raport, manifestarea de simpatie a românilor din
plasa Beiuş faţă de dr. Vasile Lucaciu, care a fost primit la gară cu adumaţii, apoi însoţit pînă la ca:~a dr. Ioan Ciordaş 5 , unde s-a stabilit „statul
major" al campaniei propagandistice în favoarea candidatului Partidului
Naţional Român. A fost organizată o impresionantă adunare populară,
care a oferit un nou prilej lui Vasile Lucaciu de a critica „în termeni
energici politica tiszaistă"6, extrem de abilă şi de dură. Despre efectul
în conştiinţa participanţilor a acestui discurs şi calităţile de orator ale
autorului ne-a lăsat o convingătoare mărturie un elev (clasa a VIII-a) al
Liceului „Samuil Vulcan": „Frazele lui baritoane şerpuiau insidioase printre pletele năclăite ale ţă·ranilor. Feţele aspre le înmuia în lumina unei
nădejdi de mai bine. Muchiile şi brazdele sculptate de greul unei vieţi
amare, le disolva. Şi poleiul feţelor se aduna în focarul pupilelor, se închiega în scintei ameninţătoare, galvaniza muşchii cari se contractau nervoşi ca în preajma unei furtuni mari. In galerie, în sprintena fantezie a
elevilor de liceu, pe urma înaripatelor, unctuoaselor, ori patetkelor fraze
se schi ta harta ROIIIlâniei Mari " 7 •
In ·deplasările sale prin satele din depresiunea Beiuşului, dr. Vasile
Lucaciu i-a avut alături pe dr. Ioan Ciordaş, Gavril Cosma, Constantin
Popoviciu şi dr. Demetriu Lascu. Acţiunile lor au fost serios afectate de
diverse impedimente, emanaţii ale tendinţelor de exclusivism naţional
cultivate cu atîta consecventă de oficialitătile ·statului dualist austro-ungar. Împotriva acestor nedrePtăţi a protest~t dr. Ioan Ciordaş, care a înaintat congregaţiei judeţene un memoriu-interpelaţie, respins însă din aşa
zisele „motive de formă" 8 , dar publicat în ziarul Nagyvarad. „Enumerarea abuzurilor electorale săvîrşite în cercul Beiuş - preciza dr. Ioan
Ciordaş ar umplea volume întregi ... Cîteva zile înainte de alegeri,
în Beiuş a fost adevărată stare de asediu. S-au luat măsuri excepţionale,
dar numai faţă de aderenţii partidului naţionalist (respectiv Partidul Naţional Român n.n.). Dacă doi oameni stăteau de vorbă în stra:dă, jandarmul intervenea pe motivul că ţin consfătuiri interzise. Bărbaţii noştri
de încredere, advocaţi şi -studenţi, ajunşi la Vaşcău erau puşi sub supravegherea poliţiei: noaptea, în hotele erau supravegheaţi, iar dimineaţa excortati acasă ... Astfel toti bărbatii de încredere au fost înclrumati înapoi. În acelaşi timp agentii partidului tiszafo,;t au lucrat fără con:trol" 9 •
şite, datorită

5

Teodor Neş, Oameni din Bihor. 1848-1918, Tip.

Diecezană, Oradea, 1937,

p. 417.
6
7
8
9

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Nagyvarad, 1910, nr. 136 (apud Teodor Neş, op.
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Fără îndoială că seria de încălcări bruţale ale oricărei legalităţi este mai
bogată, situaţie asupra căreia nu mai stăruim, oprindu-ne doar la a menţiona faptul că asemenea acte de injustiţie socială şi .politică erau comise
cu sprijinul aparatului coercitiv, care consta la Beiuş din trei companii
de infanterie, o companie de husari, 50 de jandarmi călări şi "un post
fix cu efectivul sporit" 10 •
Realităţi similare se petrec şi în plasa Vaşcău, unde tensiunea dintre autorităţi şi localnici este şi mai mare, împrejurare confirmată de
conţinutul telegramei tri:mise, la 30 mai 1910, de dr. Vasile Lucaciu comitelui suprem al Bihorului. Datorită importanţei acestui document, pî:nă
acum necunoscut, îl vom reproduce în întregime: „Sînt nevoit să vă
raportez - accentua candidatul de deputat al P.N.R. - în legătură ,cu
atitudinea „desfrinată" şi cu excesele săvîrşite de către autorităţile administrative din plasa Vaşcău, atitudinea revoltătoare faţă de alegătorii
din plasa Vaşcău. Cetăţenii sînt victime ale prigoanei şi încălcării drepturilor şi libertăţilor personale, a persecuţiilor de tot felul, călcarea în
picioare - în mod sistematic - a libertăţii de acţiune în limita legilor.
Desfrîul domneşte sub acoperirea jandarmilor. Sînt calomniaţi cetăţenii
cinstiţi fără nici un motiv, alegătorii pentru (simpla) apariţie sînt persecutaţi cu anchete. Cerem să se asigure buna desfăşurare a alegerilor şi
respectarea legii electorale, precum şi pedepsirea primpretorelui (Dezideriu) Tempelean. Dreptul şi legea au fost exilate, alegătorii pent,ru partidele din opoziţie sînt sîcîiţi în permanenţă cu anchete disperate. Vă rog
să asiguraţi apărarea cetăţenilor alegători căci altfel în plasa Vaşcău
primpretorul este etichetat ca cel mai întunecat dintre „africani", fiind
pasibil de pedeapsă pentru depăşirea atribuţiunilor de servici" 11 •
În aceste condiţii devenise evident că alegătorii români nu şi-au prestat, in mod liber şi democratic, dreptul lor electoral şi, ca atare, au fost
supuşi unor presiuni extraordinare, împrejurare care s-a reflectat în rezultatul alegerilor din 1910, extrem de deficitar pentru ei, deoarece n-a
fost ales în Bihor nici un candidat de deputat al Partidului Naţional Român, ceea ce însemna practic că sute de mii de locuitori din vestul Tramsil vaniei nu erau reprezentaţi în parlament, deci nu aveau apărători ai
drepturilor lor naţionale. Aceste alegeri, de altfel ultimele din vremea
stăpînirii străine, au fost expresia clasică a ideii de înlăturare de la viaţa
politică a naţionalităţilor, ca şi a unei demagogii fabricate de guvernanţi,
cu scopul de a crea o imagine falsă asupra realităţilor interne ale statului dualist.
Deşi au reuşit să blocheze accesul în parlament a candidaţilor de deputaţi ai susţi!lătorilor P.N.R. din Bihor, autorităţile locale şi-au continuat activitatea de supraveghere şi persecuţii asupra celor mai înflăcăraţi
militanţi pentru cauza naţională, între care s-au remarcat intelectualii din
sate, adică învăţătorii şi preoţii. Ei au fost supuşi unor frecvente inechi-

Teodor Neş, op. cit., p. 419.
Arhivele Statului Oradea, fond Prefectura
279/191{), f. 19-20.
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de la refuzul de a li se acorda ajutoaTe pentru completarea modestelor
lor retribuţii .şi pînă la aplicarea de sancţiuni disciplinare. Aceste mă
suri erau prezentate de funcţionarii administrativi ca fiind imperios necesare, pentru că vizau anihilarea unor aderenţi ai P.N.R., calificaţi cu
surprinzătoare uşurinţă ·ca agitatori antistatali, deci periculoşi pentru
ordinea internă. Extragem din sursele informative existente argumente
pentru afirmaţia noastră, dezvăluind alte aspecte ale politicii de oprimare naţională practicată de oficialităţile statului dualist.
Primpretorul plasei Aleşd raporta, în 13 ianuarie 1910, că fostul înYăţător din Luncşoara, Petru Cipău, „a fost pedepsit disciplinar", iar
„din punct de vedere politic este suspect, fiind ele mult un aclept ardent
al naţionalismului român radical" 12 (subl. ns. - V.F. şi M.P.). Despre
Ilie Bursaşiu din Sălişte de Vaşcău comitele suprem al Bihorului aprecia
că este „adeptul celor mai radicale tendinţe naţionaliste, cu o atitudine
vădit antistatală'o:i. În adresa aceluiaşi către ministerul de interne aflăm
alte informaţii despre comportamentul politic al lui Ilie Bursaşiu: „Cu
ocazia alegerilor de deputaţi din anul 19,10 a trecut imediat de partea
partidei naţionale române, fădnd agitaţie puternică în favoarea P.N.R. ... ,
fapte pentru care propunem să nu i se acorde ajutorul de stat solicitat" 14 •
Referinţe de o factură identică sînt formulate şi· în legătură cu alţi militanţi pentru drepturi naţionale. Astfel, despre Teodor Popa din Săbolciu
se menţionează -- într-un raport al primpretorului plasei centrale (Oradea) - că „nu este ireproşabil din punct de vedere al poziţiei sale ...
faţă de statul maghiar, cu toate că nu sînt nici un fel de manifestări
concrete ale acestuia" 15 . Deci, o suspiciune transformată în element de
caracterizare a activităţii unui om, tinzîndu-se la desconsiderarea lui.
Preotul Ioan Clintoc din Beznea „a activat - după opinia primpretorului plasei Aleşd (consemnată într-un document din 8 iunie 1910) - împotriva partidului de guvernămînt cu cele mai radicale metode. Acum,
după alegeri, la Bezne a se păstrează o atmosferă incandescentă şi aceasta
este în cea mai mare parte opera preotului" 16 • Interesantă este concluzia
la care ajunge reprezentantul autorităţilor: „dacă în circumscripţia electorală Aleşd ar fi fost în alegeri candidat român, în acest caz toţi preoţii
români, cu două sau trei e:xicepţii, ar fi fost adepţii acestuia, sprijinindu-I
în alegeri" 17 •
Reţine atenţia, cu deosebire, practica de informare confidenţială între autorităţi, de la diferite niveluri, începînd cu primpretorii din plase,
care ·întocmesc rapoarte despre fenomenele semnalate, făcînd cunoscute
comitelui suprem noi nume de intelectuali români, desigur cu intenţia de
a fi sever urmăriţi iŞi a li se respinge ajutoarele de stat. Primpretorul pla12
13

Ibidem,
Ibidem,
11, Ibidem.
15 Ibidem,
rn Ibidem,
17 Ibidem.

dos. 275/1910, f. 117-19.
f. 66-76.
f. 85-88.

f." 121.

https://biblioteca-digitala.ro

Viorel Faur

300

şi

Mihai Apan

sei Ceica considera că o brmă parte dintre preoţii români „sînt .adepţi
făţişi ai P.N.R., sprijinind principiile acestui partid, declarîndu-se împotriva actualelor stări de lucruri ... Aceştia sînt Dumitru Vuscan din
Ceişoara, Ioan Pop din Holod, Vasile Pop din Tapa de Sus, Nicolae Pop
din Dicăneşti, Vincenţiu Biheria (?) din Buciumi. Pe poziţiile P.N.R., cu
manifestări concrete mai liniştite, se situează şi Vasile Pataki din Dră
geşti ... Din a doua categorie fac parte cei care ... se 'Îngrijesc ... să nu
comită vreo faptă condamnabilă, . . . în orice caz nu sînt de încredere.
Aceştia sînt: Vasile Lăpuştean din Ceica, Tămîian Paul din Sîmbăta, Eugen Ven.ter din Rogoz, Ioan Pop din Cîmpanii de Pomezău şi Aurel ~a
tona din Pomezău" 18 . In plasa Beliu erau puşi la index preoţii Simion P.
Leucuţa din Chişlaca (considerat a fi „un convins daco-român, ca.re trebuie ţinut în permanenţă sub observaţie" 1 !l), Alexandru Popovici din
Ucuriş, Maximilian Boţea din Şiad~ 0 • După părerea primpretorului plasei,
aceştia „se comportă sub orice critică din punct de vedere politic şi social, sînt adepţi ai dr. Aurel Lazăr în campaniile electorale, ... în mod
secret mi s-a adus la cunoştinţă că sînt .radicali şi fac agitaţie împotriva
statului"~'.

In raportul cu o destinaţie similară al primpretorului plasei Vaşcău
figurau alţi preoţi, cărora li se făceau obiecţiuni „din punct de vedere
politic". Este vorba de Teodor Teaha din Cîmp, Gheorghe Bogdan din
Cărpinet, Traian Cuc din Ghighi.şeni, Mihai Popovici din Leheceni, Ilie
Bursaşiu din Sălişte de Vaşcău, Ignatie Forje din Sîrbeşti şi Miron Botişel din Ştei (actualmente Oraş dr. Petru Groza). Transcriem şi comentariul despre faptele acestora în timpul recentei campanii de alegeri: „Ei
nu numai că i-au votat pe reprezentanţii P.N.R„ ci au fost însăşi organizatorii P.N.R. din aceste localităţi; au ţinut cuvîntări, prezentat programul P.N.R., organizat adunări populare; i-au adunat pe alegători să
se prezinte la urne, sprijinind propaganda electorală în favoarea deputaţilor P.N.R., purtînd insigne ale P.N.R." 22 • Concluzia aceluiaşi: ,,Este evident că numiţii preoţi au desfă~urat o activitate susţinută ilegală, în faYoarea victoriei lui (Vasile) Lucaciu. De aceea, s-a pornit urmărirea împotriva"23 lor. Conform opticii acestui primpretor era un gest ilegal să-ţi
susţi1i candidatul propriu în alegeri, mai ales dacă el aparţine forţelor de
opoziţie, antiguvernamentale.
O întreagă listă de intelectuali militanţi este furnizată de primpretorul plasei Tinca: Mihai Vaida din Husasău (de Tinca), Marţian Andru din
Gepiş, Gheorghe Ardelean din Văşand, Petru Sîr1b din Girişu Negru, Nicolae Popescu din Cociuba, Alexandru Pop din Căpîlna, Nicolae Popovici
din Forău, Vasile Teuca din Tăut, Gavril Dudulescu din Girişu Negru,
tH
t!J

20

21
22

23

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem.

f. 122.
f. 321.
f. 124.

f. 127.
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Nicolae Cărbunar din Husasău, Vasile Străuţ din Văşand, Ioan Trifan
din Ripa şi Dumitru Deac din Cociuba24 • Toţi aceştia au „fost alături de
reprezentantul P.N.R., dr. Aurel Lazăr, votînd pentru victoria lui în alegeri, dovedindu-se a fi dintre cei mai mari agitatori români, făcînd agitaţie în fornne inimaginabile". Dintre aceştia „au fost pedepsiţi disciplinar"'.?5 N. Popescu, V, Teuca, G. Dutdulescu şi V. Străuţ, pentru „agitaţie
împotriva statului" 26 • Se cere, de asemenea, pedepsirea învăţătorului
Nicolae Firu din Oradea, pentru „agitaţie în rîndurile funcţionarilor filialei din Tinca a băncii „Bihoreana" 27 •
RaporLul primpretorului plasei Beiuş, din 23 iunie 1910, începe cu
următoarele precizări: „Din observaţiile făc_ute, a rezultat că preoţii români din ambele confesiuni, fără deosebire, cu puţine excepţii, nu numai
că sînt adepţi ai mişcării naţionale române 1'adicale (subl. ns.), dar se
comportă ca duşmani ai statului" 28 • În continuare sînt consemnate numele acestora: Gh. Ardelean din Grădinari (pe „credincioşii care nu fac
parte din P.N.R. îi dojeneşte"), Gh. Chiş din Delani (împotriva lui s-a
pornit o „anchetă disciplinară"), Terentie Pop din Bunteşti, Iosif Moga
din Urvişul de Beiuş, Florian Goina din Mizieş, Gh. Roman senior din
Tal pe, Petru Pop (Papp) din Pocola, Terentie Popa din Poienii de Jos
(,,este unul dintre cei mai agili membri ai P.N.R., cu orientare activă,
radicală, iar cu ocazia alegerilor din 1910 şi-a folosit întreaga sa poziţie ... pentru a face propagandă în favoarea P.,N.R., în aşa măsură încît
pretura a fost nevoită să-l suspecteze în permanenţă, pentru că organiza
adunări secrete" 29 ), Dumitru Pop din Uileacul de Beiuş, Ioan Oprea din
Prisaca, Nicolae Tempelean din Căbeşti şi Nicolae Popovici din Budureasa30. Într-o notă separată este incriminat Ilie Lucuţa din Şebiş: „Dî,~
sul este nu numai un discipol al politicii radicalilor români, dar şi un agita tor ferven t" 31 •
Documentele din care am valorificat pasajele ,cele mai semnificative
permit formularea unor constatări de interes ştiinţific. În primul rînd,
se cuvine a fi relevată incapacitatea autorităţilor statului dualist - cu
toate metodele de intimidare şi constrîngere practicate, care mergeau pînă
la întocmirea unor fişe de comportament fiecărui militant român - de
2

Ibidem,
Ibidem.
2G Ibidem.
27
Ibidem.
28 Ibidem,
9
2 Ibidem,
:io Ibidem,
31
Ibidem,

"
25

f. 132.

In document apare cu numele (greşit) Dumitru Firu.
f. 135.
f. 249-250.
f. 1'35.
f. 35'4. De menţionat şi faptul că primpretorul plasei Ceica trimite
un raport special pentru Dumitru Vuscan din Ceişoara, arătînd, printre altele, că
la ultimile alegeri parlamentare acesta a „fost făţiş alături de deputaţii P.N.R., fă
cînd totul pentru susţinerea candidaţilor români" (Ibidem, f. 319).
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a curma evoluţia evenimentelor, de a împiedica împlinirea unei legităţi
istorice şi a opri destrămarea unei monarhii perimate.
Cea de-a doua dimensiune a faptelor prezentate J"elief ează adevărul
că majoritatea intelectualilor români din satele Bihorului erau angajaţi
în lupta pentru drepturi naţionale, constituindu-se ca factori de activizare şi conştientizare a maselor şi contribuind decisiv la maturizarea lor
politică. Aproape toate mărturiile la care am apelat dezvăluie voinţa de
emancipare naţională a locuitorilor români din părţile bihorene, capacitatea lor de a se integra mişcării naţionale, care îşi va realiza obiectivul
fundamental la 1 Decembrie 1918, prin unirea Transilvaniei cu patriamamă.

VIOREL FAUR
MIHAI APAN

MOMENTS DE L'AFFIRMATION DES ROUMAINS DE BIHOR
DANS LE CONTI::XTE DU MOUVEMENT POUR DROITS
ET UNITE NATIONALE
(Re sume)

Dans Uni..' i'·poque a laquelle Ies autoritl•s de l'etat dualiste autrichien-hongrois
ont accentue Icur politiquc de dcnationalisation chaque manifestation des oprimes
merite a etre rL'constitue. Sous ce rapport, on remarque l'attitude de la population
roumaine de Transyh·anie pendant Ies campagnes electorales marquees par de
fortes luttes pour la defense des droits nationaux ct des libertes democratiques.
Les auteurs demonterent cette realite po!itique en faisant appel aux ·documents
d'archives inedits conccrnant le deroulement des elections de 1910 en Bihor, ainsi
qu'a la reaction des autorites qui ont persecute Ies intelectuels roumains des villages (instituteurs, pretres etc.) pour le simple fait d'avoir soutenu leurs propres
candidats dans ces elections, ainsi que dans Ies elections anterieures. Les temoinages documentaircs mis a la contribution certifient la volante d'emancipation de
sous la domination etrangere des Roumains de Bihor, ainsi que leur capacite d s'integrer aux directions majeurs du mouvement national roumain de Transylvanie.
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