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mPmorialislica românească mai importantă închinată lui Anam
Iancu. Titlul aminteşte, evident, valoroasa lucrare a istoricului Pompiliu Teodor (Avram Iancu în memorialistică, Cluj, 1972) din ale că
rei cuprins autorii au inclus fragmente ale unor memorii cunoscute,
cu valoare deosebită. Ceea ce dă o notă şi valoare aparte acestui capitol sînt numeroasele mărturii care au stat pînă acum răsfirate prin
diferite publicaţii, astăzi rare, încadrate unui circuit restrîns şi puţin
accesibile. Majoritatea memoriilor evocă momente, evenimente din
timpul revoluţiei, în cadrul cărora Avram Iancu a ocupat un loc distinct, în postură de organizator şi conducător popular al revoluţif'i românilor în Transilvania. Merită o atenţie deosebită mărturiile contemporanilor Lucacs Bela, Ioan Oros-Rusu, cele lăsate de Al. Papiu-Ilarian,
St. Ludwig Roth şi Al. Russo, scrisoarea luptătorului revoluţionar Aron
Crainic, dar mai ales Raportul rămas de la Avram Iancu despre faptele cetelor armate româneşti de sub comanda sa - document de
primă însemnătate pentru istori.:1 revoluţiei românilor în Transilvania - din cauza căruia, pentru că a început să-l publice, la 1850, autorităţile habsburgice au suprimat Foaia pentru minte, inimă şi literatură.

selectivă a documentelor,
creaţiilor literare, informaţiilor,
relatărilor etc.
şi epoca sa, apărute între 1848 şi 1972. Titlurile
adunate au fost aşezate cronologic - fapt care nu numai că-i sporeşte
valoarea documentară, dar o transformă, credem, într-un instrument
util cercetătorilor epocii şi cititorilori deopotrivă, tuturor celor interesaţi să cunoască evoluţia ideilor sau interpretărilor date personalităţii şi epocii lui Iancu, după criteriul monografic.
Privită în ansamblu, lucrarea istoricilor Ion Ranca şi Valeriu Niţu
reprezintă o carte de valoare pentru istoria modernă a Transil\·aniei,

Capitolul ultim cuprinde Bibliograf ia

studiilor, articolelor,
despre Avram Iancu

un omagiu de bună credinţă celui ce a fost, este şi va fi Anam Iancu,
„Craiul Munţilor" - patriotul şi luptătorul din Munţii Apuseni pentru
afirmarea Transilvaniei ca Ţară românească prin intransigentă revoluţionară.

FLORIAN

DUDAŞ

N I CO LA B O S NA CO V, TV E TA N S IM E O NO V, M AR I A V AS I LE V A, Griviţa, Plevna, Smirdan (1877-1878), Editura
Direcţiei Muzeelor militare istorice Plevna, 119 p.
Istoriografia războiului de la 1877-1878 s-a îmbogăţit considerabil pe parcursul anilor, cele dintîi lucrări şi cărţi apărînd chiar în
anul 1878. Acestora li s-a adăugat prodigioasa publicistică pe marginea evenimentului, ale cărui semnificaţii au fost relevate de numeroşii
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comentatori şi trimişi ai ziarelor, martori oculari ce au relatat cu entuziasm despre eroismul soldaţilor români şi ruşi în bătăliile din sudul Dunării. Pentru mulţi dintre aceştia a constituit o revelaţie modul
cum s-au comportat ostaşii români şi de aceea lC'-au adus justificate
elogii. Citindu-le articolele scrise sub imperiul situaţiei, cu reală participare, ni se dezvăluie pregnant temperatura marii şi decivisei confruntări militare, în care luptătorii pentru libertate nu şi-au precupeţit
eforturile, oferind posterităţii pilde de strălucit eroism şi dăruire patriotică.

Alături de armata rusă, care a venit în sprijinul popoarelor din
Balcani ce declanşaseră lupta lor pentru dobîndirea independenţei, s-a
aflat şi armata română, care a înscris atunci exemplare fapte de vitejie în istoria Europei, comparabile cu ale voievozilor Mircea cel
Bălrîn, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, care au stăvilit penetraţia
turcilor spre centrul şi apusul continentului.
Dintre cărţile de dată recentă care au ca obiect participarea poporului român la acest război ne-a reţinut atenţia cea editată - în
excelente condiţii grafice - de Direcţia muzeelor militare istorice din
Plevna (R. P. Bulgară) sub titlul: Griviţa, Plevna, Smîrdan (1877-1878).
Cartea istoricilor bulgari Nicola Bosnacov, Tzvetan Simeonov şi Maria
Vasileva este, fără îndoială, un onest omagiu adus jertfelor soldaţilor români, o expresie a recunoştinţei faţă de aportul lor la lupta
pentru libertate a poporului prieten bulgar. Ea este alcătuită dintr-un
scurt studiu (p. 5-14) şi o bogată ilustraţie, care este de altfel partea
cea mai valoroasă a acesteia (p. 15-119). Studiul începe cu două propoziţii demne de consemnat: ,.Prietenia dintre bulgari şi români are
adînci rădăcini istorice. Din cele mai îndepărtate timpuri cele două
popoare vecine trăiesc în pa,ce şi înţelegere". Urmează prezentarea legăturilor româno-bulgare, cu prioritate a celor din veacul al XIX-iea,
-cînd România a acordat un însemnat sprijin revoluţionarilor bulgari.
Reproducem un pasaj edificator: ,,In epoca Renaşterii bulgare şi a
luptei de eliberare, România este „pămîntul făgăduinţei" pentru patrioţii bulgari. Mulţi dintre ei îşi găsesc salvarea pe malul românesc.
Oraşe româneşti ca de exemplu Bucureşti, Ploieşti, Giurgiu, Braila, Galaţi şi Alexandria devin centre ale emigraţiei bulgare. Acolo se tipă
resc cărţi, manuale, ziare şi reviste bulgare, care joacă un rol imens
jn dezvoltarea culturală şi politică a poporului bulgar. In România se
organizează cetele bulgare, care trec Dunărea şi duc o luptă inegală
cu jefuitorii de veacuri pe cîmpiile şi prin munţii Patriei. Şi nu e întîmplător faptul că, tocmai în România se crează comitetul central revoluţionar bulgar. ln acest comitet activează remarcabilii organizatori ai mişcării naţionale-revoluţionare bulgare - Gh. S. Rakovski,
Liuben Karavelov, Vasil Levski, Hristo Botev" (p. 5-6). Sînt rememorate operaţiunile militare ruse şi române, subliniindu-se contribuţia
adusă de poporul român care la 9 mai 1877 îşi proclamase independenţa la luptele antiotoman€' cte la Grivita, Plevna, Rahova,
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Srnîrdan şi Vidin. Se reproduc citate din presa străină sau din afirmaţiile unor generali ruşi, toate de o evidentă factură apreciativă la
adresa virtuţilor armatei române. La dimensiunile reduse ale studiului
putem considera că a fost reliefat, cu obiectivitate, efortul militar al
poporului român în războiul din anii 1877-1878, cu excepţia comentariului ce se referă la luptele de la Griviţa şi Plevna, unde - după
opinia noastră - nu este destul de explicit sau mai exact nu se pr0cizează cu fermitatea necesară în ce a constat contribuţia armatei române la cucerirea respectivelor redute, întăriturile sistemului defensi\'
în spatele căruia se aflau forţele militare conduse de Osman paşa. l n
finalul studiului sînt formulate cîteva notabile consideraţii despre modul cum poporul bulgar conservă memoria celor căzuţi în lupta pentru libertate: ,,Generaţiile urmaşe venerează eroii care şi-au jertfit
tot ce au avut mai scump - viaţa - pentru Libertate. Monumentele
albe de piatră de la Griviţa, Opanez şi Rahova amintesc de locurile
luptelor crîncene. Mauzoleul din satul Griviţa a păstrat ca nişte relicve scumpe osemintele eroilor români ... , iar parcul din jurul lui
e o expresie de stimă a generaţiilor recunoscătoare. La muzeul „Soldatul român 1877-1878" din satul Pordim se păstrează uniforme, puşti,
săbii, raniţe şi obiecte personale ce ne amintesc de vitejii români care
au luptat pe cîmpul de luptă din Bulgaria. Aceste monumente sînt simbolul prieteniei frăţeşti dintre cele două popoare" (p. 13).
Menţionam anterior că iconografia este realmente interesantă şi
în acelaşi timp concludentă. Au fost reproduse multiple opere de artă,
hărţi, fotografii, articole din presă, poezii, citate din lucrări ale unor
publicişti şi scriitori români care vizează evenimentul în discuţie. Materialele sînt grupate pe următoarele tematici: Bulgarii şi românii de-a
lungul secolelor (25), Pregătirea şi începutul războiului (23), Griviţa
Plevna (89), Vidin-Smîrdan (26), /n memoria eroilor (14) şi Pritenie 1n
veci (14). Ilustraţia este atent selecţionată şi reprodusă cu o lăudabilă
grije. Ea vorbeşte îndeajuns de convingător, împrejurare pe care o
semnalăm

cu deosebire.
Cartea prezentată de noi serveşte incontestabil scopului urmărit
de realizatorii ei (notăm şi redactorii: Hristina Mihova şi Nisim Malemed). Ea are însă şi menirea de a demonstra bunele relaţii dintre
cele două popoare vecine, care se reflectă şi în modul cum sint
păstrate tradiţiile luptei lor comune pentru libertate şi independentă.
VIOREL FAUR

O. MAT IC HE SC U, Opinia publică internaţională despre Dictatul de la Viena, Cluj-Napoca, 1975, 256 p + 20 figuri
Criza dictaturii regale din vara anului 1940 - care a atins punctul culminant la sfîrşitul lunii august, cînd României i se smulgea
nord-vestul Transilvaniei prin odiosul Dictat de la Viena - a suscitat

