ACTIVITATEA LUI ALEXANDRU ROMAN
CA MEMBRU AL ACADEMIEI ROMÂNE
de
GELU

NEAMŢU

I. în viaţa intelc:>ctuală românească, Al. Roman a fost un num0 bine
cunoscut şi apreciat.
Activitatea sa de corespondent la diverse gazct0, de redactor la
Concordia, precum şi funcţionarea succesivă la catedr0le d0 limba
şi literatura română dc:> la Beiuş, Oradea şi Budapesta, la care se mai
adăugau prc:>ocupările filologice, l-au consacrat încă din 1866 drPpt unul dintre c<>i mai de frunto şi mai activi reprPzentanţi ai vi0ţii
culturale român<>şti din părţil0 ungurc>ne 1 •
în afară d<> activitatea sa didactică d0 profesor univc>rsitar la catedra de limba şi literatura română la Univ<'rsitatea din Budaposta, au
atras atc:>nţia în spc,cial articolel0 sale cu carc1ctc>r filologic din B u covina~, Concordia 3 şi Familia-I. Este invitat clo I. Fek('te
Nc>gruţiu să-i spriji1w foaia J\ micu I fa mi Ii 0 i prin articole din
1 I. Biunu, inc,'pălorii Acodcmil'i Române la 1866 şi 1867, Extras din Arwll'/c
Acnclcmiei Române, ser. II, t. XLI, Dl'sbateri, Hl20-l!l21, Bucureşti, 1022, p. 377
~ /luco1·inn, III, nr. 37-38, p. 139; 1850, nr. 3!1-40, p. 143. Obscr\'C1fiuni /n nrticalul „Neotîrn<lfe<1 /imbei româneşti" s.c./. cte (Alexandru Roman)
3
Catone Censoriul [Al. Roman]), Conversări <1.mpra ortogrnfici româneşti, în

Concou/ia, 1861, nr. 5, p. 17--18, care continuă în numerele 6---7-8, 10-11-~12--1:l
~ TraclucPrea lui Al. Roman a unor
capitole ctin Ann/izu limbci române cte
A. Bruce-Whyte, l/i.\loirc des /.(Jnques Romonc.~ el ele Jeur lilli.~rnture c/cpuis /cur origine jusqu'(Ju X/Ve sicc/c, III. Paris 1841. în f(Jmilia, 1865, nr. 3, p. 38-30 ~i pîn;1
în nr. 21. l~i anuntt1 şi intentia cte a publica Istori(J lui Iuliu Ccsurc cte împc'1ratul
l\'11poleon al III-iea, în trei volume. Vezi: G(lzc1<1 Trnnsi/vonîr'î, 1865, nr. 20, p. 80.
[~te cert cc'1 lip[1rirea primului volum a început. Prefdla acestuia ii ap,-1rut lot în
Gazela, 1865, nr. lB, p. 72 (,.Prccuvînlarca" cărtii se află tipărită, cu corecturi, în
BARSR, Arhiv(J Al. Rom(Jn, IV, Imprimate 1). La un moment dul anunt[1 restituirea
banilor celor ce s-au prenotat la carte, abonatii nefiind suficien\i. hi exprim[1 hotă
rîrea îns[1 de a o scoate pe cheltuiala sa (BARSR, Fondul Al. Roman, nr. 71995,
Al. Roman către Beniamin Densuşianu, Pesta, 20 iulie 1867). Cartea este ctatii ca api\rutZ1 111 Pesla, !Bfi7, în Szinnyey J., J\,1(Jgyur lroh, Uuctapest, 1906, v. XI, p. 1102-1103)
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sf<'l"i.l lingvisticii şi istorici''. Patronează apoi, în uazela sa, o disputli
lingvistici'i întrc Al. Pi.!piu Ilarian şi T. Cipariu 0 •
Al. Roman a avut, totodată, şi o bogată corC'spondC'nţZ1 cu Aron
Pumnul, în cure cei doi îşi împărtăşeau unul altuia cugetările şi vederile lor asupra limbii şi literaturii române;. Aşa, de c•xemplu, Pumnul
se consultă cu Roman în legătură cu ortografia, care era „aşezată după
principiul rostinţei univ0rsale: p011tru fiecarP el0ment sunător simplu
cîtC' o literi'i anurnit[t", principiu susţinut şi dC' Ion Maiorescu, VasilP
/\lexandrescu şi Vasile Ioanovici, înclcrnnînclu-1 pc Roman să-l aplicf'
şi el\
La toat0 accstf'd mai trebuiP să adăugăm că Al. Roman a fost acela
care a insi<;lat să apară Concordia cu caracler0 latine, practicînd
o ortografio care Pra considerată ca una din cPle trei ortografii principale ale românilor din Austria (una în Transilvania, stabilită de Comisia filologică de, la Sibiu în 1860, sub influenta covîrşitoarP a lui
T. Cipariu; a doua în Unqaria, urmată de jurnalul Concordia, al
cărui r"'dactor era Al. Roman şi o a trPia al cărui promotor fusese
A. PumnuJ!'. Clasificarea lui N. I. Mihelţeanu Pste contPstată doar de
Georgiu Popa (Pop), redactorul A I bine i, care susţine că de fapt tot
ce s-a scris aici se apropie mai mult de ortografia lui T. Cipariu, decît
de a Con cord i P irn. Cert este faptul că gazda întrebuinţa o ortografie aparte, cu mull0 elC'mente novatoare, care• nu intră însă în preocupările> noastre.
CorPspondenţa lui Al. Roman cu T. Cipariu, Al. Papiu Ilarian,
G. Bari~iu şi alţii, l-a făcut astfel şi mai cunoscut, deoarece relaţiile
salP în lumea intC'lectuală a vrPmii deveniseră extrem dP întinse şi meritek• sale în viaţa culturală româ1wascci recunoscute şi necontPstate,
aşa încît numirea sa în Societatea literară a întrunit asPntimentul gc>neral, neînregistrîndu-se nici o obiecţie. Bogdan-Duică susţine însă că
,, ... în provincia sa bihoreană, s-a putut ivi dorinţa ca-n locul său în
Academia română, să fi fost chemat D. Păşcuţ, nu el sau şi acesta, nu
numai Al. Roman!" 11
1

,-, BARSR, Fondul Al. RomC1n, nr. 110408. I. F. Negru\iu c;11re Al. Roman [f.d. -- f.1.)
Concordia, 1863, nr. 2B, p. 112-13. O serie de articole intitulate: Jnchcicreu
unei dispute de lină caprină {semnate:] A.P.I.
7
Ibidem, 1866, nr. 8, p. 31
H BARSR, Fondul Al. Roman, ms. 110534. A Pumnul ciitre Al. Roman, Cerniiu\i,
12 24 febr. 1865. Cf. nota redactorului din Concordia, 1866, nr. 8, p. 31: ,.Cernăuţi
6

18,130 ian. 1866".
9
N. l. Mihel\eanu, 01tograliC1 română, în Telegrnlul român, 1866, nr. 71, p. 281-

282 (continii in nr. 72-74)
10
Albina, 1866, nr. 69 (în nol.-1). Reproducerea articolului din Tckgrulul continuă
şi în nr. 70-71
11 G. Bogdan-Duic[1, Discur1:, la uni\'ersarca ele o sută ele uni c, noşterii lui Al. Roman. ln numele Academiei Române ~i c, Comitetului Centrnl ol „Astrei", în Cele trei
Crişuri, Oradea, 1927, nr. 1, p. :l-3
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Interpretarea eronată din prima pilrte a aserţiunii provenea dinpolemică care a survenit la scurt timp după numirea membrilor
Societă/ii. Corespondentul Gazetei T r an s i Ivan iei
din Bucureşti, C. Bîrsan (alias George Bariţiu), relatează modul în care au avut
loc propunerile pentru membrii ac0stei societăţii;;-_
În octombrie 1865, pe cînd G. Bari ţiu se afla la Bucureşti în locinţa lui Al. Papiu Ilarian, directorul d<•parlamentului cullelor venind
acolo a dat citiH' numelor şi statulc•lor Societă/ii. Bariţiu îşi uminl0şte
că s-u rugat să nu fie trecut între membrii c1celci societăţi. avîncl altă
specialitate, recomandînd în locul său JW un preot din Răşinari şi P<'
un profesor din Braşov. I s-a răspuns că nu e nevoiP ca toţi cei 21 de
membri să fie filologi. deoarece „guvprnul voieştf' să intre şi alt0 capacităţi, anume oameni de stil bun şi iarăşi de talente organizatorice,
pentru că nici un român n-are cug0t a rămînea numai p<' lîngă grama-

tr-o

tică şi dicţionar" 13 •

Rolul lui Al. Papiu Ilarian în numirea membrilor din Transilvania
fi fost deosebit de important, numirea lui Iosif Hoîn primul rînd 14 •
Sigismund Pop, confirmă în Concordia că membrii din Transilvania, Banat şi Maramureş au fost numiţi „prin influenţa şi recomandarea acelui demnitar renumit literat şi zelos compatriot al nostru" 1 \ respectiv AI. Pa piu Ilar ian. Procedura era firească, întrucît
C. A. Rosetti nu avea de unde să-i cunoască pe aceştia.
La informaţiile de mai sus se adaugă faptul că decretele de numir<> împreună cu invitaţiile membrilor din Ungaria, Banat şi Transilvania au fost trimise de către C. A. Rosetti direct lui Al. Roman (prieten cu Al. Papiu Ilarian), profesor la catedra de limba şi literatura română a Universităţii din Pesta, pe atunci încă redactor la C o n c o r di a, cu însărcinarea d0 a le împărţi. Avea şi împuternicirea de a le
împăfti. Avea şi împutt1rnicirea de a invita altă persoană în cazul în
care ar fi întîmpinat vreun refuz 11 i, fapt ce dovedea încă o dată că
Al. Roman se bucura de un prestigiu deosebit.
Interpretarea lui G. Bogdan-Duică şi-a avut sursa în recomandările
făcute de Fa mi 1 ia (recomandări deja tardive), intrînd în discuţie
locul lui I. Hodoş şi în nici un caz cel al lui Roman, despre care se
face aprecierea că pentru îndelungatele sale studii lingvistice, ocupă pe
drept locul între „cei mai eminenţi filologi români"''. Tot în Fa mi 1 ia

şi Ungaria pare să
doş datorîndu-i-sP

1
~ Gelu Neamtu, Presa transilvăneană şi înfiinţarea Societăţii literare române
(1866-1867), în An. Ins/. de ist. şi orii., Cluj-Napoca, 1974, p. 285-286. G. Bârsan -

G.

Bariţiu:
13

informatia prof. dr. doc. G. Em. Marica

Gazeta Transilvaniei, 1866, nr. 68, p. 271-272 . .,Corespondenta particularii a
Gazetei", ,.Bucureşti, 8 sept. nu - semnat: ,,B-nu [Bîrsan - n.n.]. Cf. Albino, 1866,

nr. 63
u Concordia, 1866, nr. 77, p. 334
15
Ibidem, nr. 78, p. 338-339. ,,Răspuns d-lui Mangiuca".
16
Albina, 1866, nr. 13
17
Iosif Vulcan, Societatea literară română, în Fami/io, 1866, nr. 11, p. 131
18 - Crisia '79
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se H'comandau ca d('mni U(' au•aslct onoare şi Dionisie' P8scutiu, fosl
profesor dp limba română la gimnaziul din Oradea şi Simion Mangiucct,
fost prof0sor de limba română la gimnaz;ut clin ·1 irnişoara. Urmează o
Epistolă deschisă către redactor, semnală de SL. Rîmnic(•anu şi A. C.
C8linescu, car<' fac şi ei rc>comandctri din Molclova1.~. Citind recomandările din Familia, un corespondent cu iniţialele „s./J." nu conl<",Lct
locul lui Al. Roman, carp „cu drept cuvînt poate fi membru al acelei
Societăţi"P\ dar îl consideră mai îndreptăţit pe I. Hodoş decît pe
D. Pdscuţiu.
U rmPază. r[ispunsul dat de D. Păscu ţiu lui „s.b. ", în care nu pune
la îndoială deloc alegerea lui Al. Roman, acesta fiind printre „anteluptătorii literaturii române" din Ungaria 20 , dar arată că şi el are însemnate merite. Deşi rc>dacţia Concordiei atrage atenţia acestora
că este inutilă discuţia asupra celor ce ar fi lrebuit numiţi, deoaren•
problema alegerii 0ra rezolvată prin decrelul nr. 698 din 22 aprili<' 1866.
Cu toate acPstea, ,,s. b." nu rPnunţă la ripostăn. Apoi D. Păscuţiu atacă
din nou pe I. Hodoş:!:!. Polemica se ramifică în A I bina, unde se
publică Răspuns

lu

răspuns:! 3 •

În fine, redacţia Concordiei declară polemica angajată fără
ei, de încheiată:!~. Dar în curînd încep alte critici a celor numiţi,
dP data aceasta sub semnătura lui S. Mangiuca::.-5 , locul lui Al. Roman
nefiind nici de data aceasta contestat. Intră şi G a z e ta în discuţii,
printr-un articol al lui G. Bariţ, semnat tot G. Bîrsan, în care vrînd să
aducă stingerea polemicii aminteşte de ecoul negativ pe care aceasta
l-a avut la Bucureşti, citind o ironie care circulă acolo: ,,uite mă cum
se ceartă ungurenii pentru banii ele drum şi de diurnă, purcă au să focă
un capital din ei ":w.
1n rPalitate, substratul polemicii nu consta în clwstiurwa diurnelor oferite de Societate, ci în vanităţi exagerate. ln concluziC', rl•atirmăm că îndreptăţirea lui Al. Roman de a face parte din Societatea literară, nu a fost în nici un fel pusă la îndoială.
Cînd i-au sosit decretele pentru Iosif Hodoş, Vincenţiu Babeş şi
Andrei Mocioni, Roman a primit şi o scrisoare particulară dP la Al.
Papiu Ilarian. Expeditorul se interPsa dacă. nu cumva P 1wcesar ca guvernul clin Bucureşti să facă vreo inlervPntie la guvernul din Viena
pentru a consimţi la numirPa în Societate a respectivelor persoane, cetăţeni austrieci. Al. Roman s-a şi intNesat la foruri!<' administrative
ştirea

18

Ibidem, nr. 12, p. 143-144
Concordia, 1866, nr. 34, p. 153--15-1
Ibidem, nr. 36, p, 164
1
"
Ibidem, nr. 37, p. 167
u lbidt•m, nr. 3!:J, p. 174-175
~:i AI/Jinn, 1866, nr. 82
21
Co11corcl i<,, 1866, nr. 40, p. 17!1
~:, S. Mangiuca, Societatea /il<'rc11d ac/unîndă
A11s/ riu, în Concordia, 1866, nr. 61, p. 268
t!i
0
~

~~

la

Gnzelu Trunsi/vunici, 11:166, nr. 61:1, µ. 271--'.02
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trebuie sem nu ca fiecure sZ1 cNiră aprobc1n• S<'p,.1rc1tc1. Ca rZ1spuns la demersul său, un înalt functionar din Budapesta (Sennyei) l-a
informat că nu este necesară int0rvenţia pP cale diplomatică a guv(•rnului din Bucureşti, dar că fieci:HP membru trebuie să ceară personal
învoiroa guvernului austriac dt• a face parte, dintr-o societatP străină.
G. Bariţiu îi comunica în acest sens, ctî el a şi făcut paşi pell lru obţi
nerea „concc>siunii" de la guvern~~. Din acec>aşi scrisoure aflăm că în
legătură cu inaugurarf'a Societă{ii liternre, Al. Roman îi scrisese lui
Al. Papiu Ilarian, în 4 iulie 1866, o epislol8. în care îi cerea să nu SP
amine adunarea, sau cel puţin nu pPste 1 Sf'ptern briP, cleoarc•ce f'l şi
alţi profesori, directori ş.a. nu ar putea fi prezenţi, 1wavînd posibilitatea de a se deplasa decît în vacanţe. Nu este însă nici el dP acord cu
procedura ministrului în ce priveşte numirea mc'rnlnilor Socielă/ii. Nu
trebuia provocată opinia publică să se pronunţe (vezi r0comand8.rile
făcute de studenţii din Craiova în Românul), ci după părcrPa sa
guvernul trebuia să se adreseze celor două univ0rsilăţi şi altor corpuri
profesorale. Al. Roman este convins că membrii proveniţi de clincoan'
de Carpaţi ai Societă/ii nu vor avea nici o greutate de întîmpinal clin
partea guvernului, iar în cazul în care ar avea, el, în calitate de deputat, ar face „reclamaţie" (intorpelare) în parlament contra unui astfc,1
de abuz de putere~ 8 •
Al. Roman rămîne în contact epistolar cu Bariţiu şi Ilarian pentru
informaţiile privind deschiderea lucrărilor Societă/ii. Acestea nu vor
avea însă loc, datorită 0pidemiei de holN8, decît abia în vMa anului
următor, în 1867.
II. Dacă perspectiva ţinNii unei s0siuni a Societătii literare române
a trezit entuziasmul intelectualilor români de p0 ambele versante ale
Carpaţilor, id0ea a dat pril0j de ingrijorare oficialilătilor şi unor ziare
aristocratP, cum era şi Pe st i Hi r n ă k, carP-i acuza pe „idealiştii
Daciei" Cil se vor aduna la Bucureşti cu intenţia de• a proiecta înfiinţa
r<'a „Dacoromâniei " 2H. Şi unele foi germane acuzau Societatea că ar avea
scopuri şi tendinţe politice 10 • Chiar şi ziare străine, prietene ale românilor, cum era Poli t i k din Praga, avansau ideea cl1: pentru realizarea
dacoromânismului e ocazia cea mai bine venilă, deoarece acum nemulţumirea e generală, atît la românii din Transilvania, d1rora li s-au anulat legile dietei de ia Sibiu, cit şi la românii din Ungaria, cărora dieta
din Pesta nu le satisfăcea dezideratele naţionale:11 •
Atît în ochii guvernului, cît şi în cei ai românilor înşişi, acuzaţiile de mai sus au dus la punerea sub semnul întrebării a inaugurării
Societăţii, cu toţi membrii ei, ori cu majoritatea lor 1 ~. Cu toate acestea,
IlARSR, /\1s. rom. 1001, p. 26-20. Al. Roman ci'itre G. Ilariţ, Pesta, 6 iulie
Arh. ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca a Acad. R.S.R., I'oncl T. Cipuri11, nr. 3411
29
Albina, I 866, nr. I O
3
Concordia, 1867, nr. 64, p. 253
11
'
Albina, 1867, nr. 85
n 'fclcgroful român, 1867, nr. 60, p. 237. Cf. Albinn, nr. 80
27
28

°

1a·
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în 27 iulie 1867, T 0 1 e grafu I cons0mnează că profesorul Al. Roman
Iosif Hodoş, membri ai Societă/ii, au trecut prin Sibiu spre Bucureşti.
La sosirc-'a în Bucureşti (31 iulie 1867), membrii din Transilvania,
Ba.nat şi Ungaria, sînt primiţi sărhătoreşle, triumfal. Slrăzile şi şosPaua
erau înţ0sate de lum0 şi trăsuri. Convoiul sosit la Pavilion estP primit
cu discursul lui Ioan Fălcoianu. I. Hodoş şi AI. Roman răspund. Cel din
urmă vorbi în num0le lui T. Cipariu şi al celorlalţi noi sosiţi. RZ1spunde
în locul lui Cipariu, dPoarece aşa cum spunea Roman, nalura l-a înz0strat JW a.c0sta cu un spirit marc>, dar cu o vocP slabă. Senlimentele
frăţeşti sînt rPciproce. Frumoasa şi armonioasa limbă română se vorbeşte de la Tisa pînă la MarPa Neagră, afirma Roman, Pa e „una şi
aceeaşi". Chemarea învăţaţilor c>ra doar dP a-i da „unitatea formei", de
a o curăti şi spăla ca aurul. .,căci dînsa e sufletul naţiunii, e canalul
prin carP se scurge cultura în trupul naţional, în popor". Iar în încheiPTe, Roman accc>ntua, făcînd aluzie la unitatc>a naţional8: ,,Limba ne
uneşte", dar „au trPcut mu \te S('cole cip cînd numai ea singură era
unica legătură într0 noi; a sosit timpul ca să ne unească .şi cugetele
şi simt irile. La acPasta d-voaslră aţi dat iniţiativa, noi v8 aducem răsu
netul de dincolo" şi adresînd bucureştenilor salutul a trei milioane de
români, încheia cu sincera şi calda urare: ,.Trăiască România ":1::i.
Dar şi mai clare şi mai limpezi erau exprimate dorintPlP de unitate în discursul său din acePaşi zi, la ora 1O seara, cînd pPsle 2 OOO
dP oameni au luat partP la o manifestaţi0 în Piaţa Teatrului, înţesată de
lampioanP veneţiene după moda vremii, purtate în majoritate de studenţi. La ie>şirea membrilor Societă{ii pe> tPrasa TPalrului. un foc bengal
tricolor ilumină piaţa. În această atmosferă vibrînd de patriotism, Al.
Roman ţinu un scurt dar fulminant discurs. Era o cuvînlare care îl
caracteriza, care exprima n0disimulat entuziasmul şi adPrenţa intelectualităţii române de peste Carpaţi la marPle eveniment, al inaugurării
măreţei ctitorii a Societă/ii, viitoarea prestigioasă, Academie Română.
Exprima totodată şi aspiraţiile generaţiei greu încercate la I 848, care
întrezărea acum, în 1867, zorii unor vremi măreţe pentru naţiunP, în
ciuda dualismului, fapt ce sP datora mai cu seamă credinţei lor rwstrămulate în menirea 0liberatoarP a culturii.
Ei, cărturarii, spunea Roman, au fost clwmaţi să pună tenwlia unităţii literarP, deoarece „limba română în C'll'mentul său poporal e una
şi acc>eaşi". PutPrea „literelor", a culturii. acPntua Roman, e> imPnsă,
cei cc> au slujit-o au împrăştiat înlunericul „au luminat spirit(•le şi au
rupt cătuşele de pe braţp]e cPlor amorţite ale popoarelor". Iniţiativa
guvernului român a fost înţel<.,asă deplin şi împărtăşită cu simpatiP de
fraţii „de dincolo". Astfel,
în călătoria sa dP-a lungul „României
austriace" a fost întimpinat pretutindeni cu manifestările de bucurie, a
primit şi a adus „felicitările înlrc>gii inteligenţe române". Şi încheie
şi

a:i V. A. Urechia, Ac/C'/l' şi so/emnilc1/c-a o/iciu/ă ~i neolicia/d a inaugurării Societă/ ii Literaria Ramând culese de ... , Bucureşti, 1867, p. 43. Cf. A/binn, 1867, nr. 87
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cu urarea direclă, explicită: ,,l\Joi fii ai u1wi mame rPsfiraţi în şeptc
ţări şi sub trei împărăţii puternice, sînte>m uniţi prin limbă; c1farei de
acPasla pre noi ne-a unit suferin(elc. Fie' ca din unitatc·a limlwi lilc>rctrc',
pre cak•a cea paşnică a ştiinţ0lor să rezulLP unitatea noaslrct naţio
nală":11. Vii şi pr<'lungite aplauze, acoperiră vocPa sonoră şi mlincct a
înflăcăratului vizionar.
Îngrijorările sau aluziil0 jurnalelor străinc> cu privire la caractPrul
politic al Societă{ii, nu erau prea cl<>parte dP adevăr. Putem spune că
Al. Roman a fost adeptul cuceririi unităţii nc1ţionale nu numai pe calea
.,paşnică a culturii", ci la nevoie, îşi pune nădc-•jdc'a şi în braţc-'lt' înarmate ale tuturor românilor, ridicînd prin aceasta valoarea gîndirii sale
progresistP.
În calitatea sa de membru al Societăţii Jiternre participă la banch0tul din 3 septembrie 1867, dat în memoria luptelor pompierilor din
Doalul Spirii ( 1848). Toastul de aici poartă sPmnificaţii mai largi. În caz
de nPcesitato, armata română trebuia să răspundă la „aşl<'plarea comună" cPrea Roman, îndemnînd să se păzească 1wîncC>lat focul sacru
al iubirii de palrie, deoarc~ce şi „noi încă cei ele pesle Carpaţi, acelui
foc divin vom ridica altare în inimile noastre, cari bat ... palpilc>ază
cu ncaslîmpăr misluitC' dP un dor ... Nu mă vc•ţi întreba, carp le <' dorul
ce le consumă; căci d-voastră, fraţii noştri, Lrehuie să o ştiţi, pentru
că o simţiţi" 3 ·'. Ideea era amplificată de B. P. Haşd<•u, ce arăta că pe
cînd la Bucureşti pompierii luptau împotriva unei invazii străine, în
munţii Transilvaniei, viteazul Iancu, Balint, AxentP şi alţii luptau pentru
„aceeaşi idee român0ască ". ,,Bucureşti sau Abrud, tot una, tot ţară
românC'ască " 36 •
Discursurile sal<' din România puteau uşor isca încurcături diplomatice, avînd în vedere că la manifestaţiile respective erau prezente
înalte oficialităţi ale statului român, iar declaraţiik' sale fiind publicatf',
,,acasă" putea fi urmă rit pentru „îna !tă trădare".
Aşa se şi întîmplă. Discursurile lui Hodoş, Roman şi Haşdeu au
atras atenţia, iar Pap Ianoş, protopopul din Inău, trimite la 9 octombrie
1867, un denunţ către primministrul de la Budapesta, însoţit de traducerea articolului din A 1 bi n a:i 7 •
Denuntătorul Na consternat că cei doi, precum şi redacţia A I hi ne i. n-au respins cuvintele „instigatoare" CC' erau îndreptate împotriva
„integrităţii" Austro-Ungariei, lucru pe care c0i doi s-ar fi cuvenit să-l
facă, socotea Pap Ianoş, în calitate de vicecomite al Zarandului, Hodoş,
şi de profesor universitar regal-ungar, Al. Roman. Teama lui Pap Ianoş
era cum va reacţiona poporul citind „axioma" că „tot una e Abrudul
sau Bucureştiul ambele fiind România". A venit vremea, continuă
31

Ibidem, p. 47-48

:i:, Romcînu/, IB67, nr. din 17 sept. p. 787-788
:ir;
7
"

Albina, 1867, nr. 107, .. România".
Ibidem, loc. cil. Cf. Gnzcla Trnnsilvanici, 1867, nr. 75, p. 298-300
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acesta, ca guv0rnul să pună presa „sub o supravPghere severa". Să nu
se uilC' că aceşti oamPni cu yazelPle lor, cu discursurile lor şi cu prclcgcrilr-> din şcoli (şi universitaţi -- c€1Ci sP ref Prcct şi la Roman), pînă Ia
urmă vor „otrăvi" ,,sufldul receptiv al linerdului c orupîncl o genera( ic
întreagă ... ":ii. ,,Corupţia", cum o numea sPmnatarul. era cJp fc1pl un
ideal progn,sisl, o iclcc• 11obilti, accC'd de d c·libcra un popor cfp o dominaţie străină şi a definitiva unirea patriei române.
Presa relatează că la întoarcerea din România, în fata unei mulţimi
adunate la Braşov pentru a-i întîmpina pe membrii ardeleni şi ungureni ai Societăf ii literare, Al. Roman a declarat că: ,,baza romdnismului
s-a pus prin aşezarea literelor alfabetice care vor fi de azi înainte simbolul credinţei tuturor". Şi pătruns de importanţa momentului, autorul
articolului adăuga: ,,fiecare cuvînt [al lui Al. Roman - n.n.] cădea ca
o rouă asupra inimilor noastre ... ", .,vocea sa făcu a se răsuna pentru
prima oară cuvinte care pot (h)otărî dC'stinul unei ţări":i~.
în incinta Academiei, G. Bariţiu, Vincentiu Uabeş, AI. Roman şi
I. Hodoş îşi precizau astfel poziţia în faţa lui l\,J. Kogălniceanu: ,,întăriţi-vă în unire şi în cultură, dezvoltaţi-vă puterile>; şi cînd drapelul
României va fi acoperit de glorie, va restatornici România în vechea ei
mărire şi putere, o! atunci ne vom rnîndri şi noi de acel drapel, care
este drapelul românesc şi prin urmare şi al nostru "rn.
Ideea unităţii naţionale aşa cum emana de la popor, căci învăţaţii
academicieni se considerau doar purtătorii acesteia, a exprimat-o cel
mai convingător şi mai plastic Iosif Hodoş, prietenul şi unul din cei
mai apropiaţi colaboratori ai lui Al. Roman, în toamna anului 1868, cu
ocazia serbărilor Socictă/ii de mme (pentru „dare la semn"), cînd în
mijlocul unui public numeros luă cuvintul şi rosti emotionanlul şi simbolicul discurs: «cinci limba se cultivă, ea tinde la unitate, precum una
este poporul ce o vorbeşte; cînd cultivăm arta de a da la ţintă, tindem
a da la una singură; cînd ne îmbrăcăm ţara cu slrn.dl' ferate, tindem
la unitatea comunicaţiunei; şi aşa mai dpparte. Ştiţi însct cum exprimă
poporul asemenea tendinţe de unitate? Il o zice foarte natural, foark
pur şi foarte simplu: ,,noi românii tot u1w ,'>Unll'm". Şi cinci o zice poporul aceasta, alunei orice aşi putea crede>, numdt una nu o voi creclrniciodată: nu cred că va peri vre-o dală dinlre români conştiinţa unitătii naţionale» 11 •

Dorul ardent al celor mai lucidr- conşliinţc, a lui Al. Roman şi d
tuturor celor aleşi dintre cărturarii neamului la 1867 şi chemaţi la
JH Î\1MJYilî orszciqos lcv(•ltar, Budapcst, A polynri kuri kiizpo11ti Jw1mu.11yhatosâgoli Ir·, efta1c1. f-lini.\zt,·1c/11u/i.\i'gi Jc,·cJtcir. K 26 (1867) nr. 1744 fila 54-59. Pap
.1<1110~ c Jln• µrimul ministru al UnqariPi, ln,·,u, !l oe.I. 1867
111
'
Românul, 1867, nr. din 27 sept., p. fl'.!0. Vezi şi Gazeta Trn11si/l'<111iei, 1867,
nr. 75, p. 2!.J8: ,,Bra.501· 20 .\cp/. 2oc/. 1867."
411
I\1. Koq<'ilniceanu, lntcrpc/afiuneu pri, itoarc la C'Xp11/zcuea românilor de peste
Corpafi, 13ucun";;li, 1886, p. 32
11
J'l'ckrafi1111<'C1, 1868, nr. 13B, p. 544--545
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acest înalt for spre a aşeza 1.emeliilC' unificării limbii şi printr-însa, r.1
întregii culluri naţionale, a fost fărti umbră de îndoială Unitatc>a cec1
mare 1~.
III. De la bun înc<'put. la sesiu1wc1 clin l B6/, Al. Roman ir1 pdrlc
activă la alcătuin•a proiectului de statute, şi facC' parle dintr-o comisi<'
propusă de C. Bariţiu care să ia în discuţie cNerile a mai multor tineri
pentru burse de studii. Propune cd tot personalul accesoriu al Societăţii, afară ele servitori, să fie all'S de membrii Societăţii pentru a nu
da Joc la „palronaje"~ 3 • T. Cipariu şi AI. Roman sînt împuterniciţi să
lucrez<' la Gramatică.
În sesiunea din august 1869, Al. Roman face parte din comisia ce
va propune ortografia în care vor fi scrise Analele. La discuţiile pc
marginea acestor propuneri, ca patizan al unui etimologism moderat,
Roman declara că limba trebuie revizuită nu după mod0lul limbii latine
sau după vreo alta, ci numai după „firea" limbii române însăşi: ,, ... şi
astfel în progresul, în cultură, în îmbogăţirea limbii cu cuvinte df' artă,
de ştiinţă şi altele, să observăm totdeauna geniul propriu al limlH'i
noastre"~'.
Din punct de vedf'fe lingvistic, Al. Roman a fost şi va rămîne adeplul lui T. Cipariu, oriciLP concesii ar fi făcut fonetismului. Din păcate,
prin aceasta se opunea liniei progresiste susţinute de T. Maiorescu.
Ataşamentul lui Roman faţă de persoana şi ideile lui T. Cipariu este
exprimat chiar de la începutul lucrărilor .Societăţii.
Roman îi scrie astfel lui Cipariu să nu stea la îndoială ci să plece
la Bucureşti, întrucîl neprezentarea sa ar fi în detrimentul cauzei pentru care au fost chemaţi acolo. După părerea lui şi a „tuturor pricepăto
rilor, mai bi1w să rămînă acasă toţi ceilalţi ai noştri (afarl1 de ci. Bariţiu) ", dar „să v0niţi p[reaj ofnorat] d-voaslră, ca unul carele sunteţi
mai la loc şi la înălţimPa misiunei "~,-•.
DP-a lungul anilor, conlrihuţia lui Al. Roman la lucrEtrile AcadPmiei se.• dislinge în mod dC'osehit prin rPff'ralPle pe carp IP face cu
mullă competenţă în calilatP de membru al divcrsPlor comisii de
prc•m ieri.
AslfpJ face pcntc, din colPclivul care stabilcşlC' un Regulnmcnt pentru trnduccrea şi publicarec1 autorilor c!Clsici în limba română 1 r;_ ln
1.t sepl<'!llbrie 1876, Al. Roman citeşte un raport asupra sintacticii româncn. In şedinţa din 31 aug. 1872 comunică raportul comisiPi însărci
nate cu cc>rcetarea J\'oti{elor bibliografice ele I. G. Popescu, care i SC'
restituie acestuia pentru refac<'re 41\ în calilctte de raportor al unei Dele1
"

I. Bi,rnu, op. cit., p. 383.
,\nn/P/e Socictătii Acodcmice Române, se>r. I, t. I, p. 32, 53
Jbicl,,m, ser. I, t. II, 186!), p. 257
~:: Arh ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca a Acari. R.S.R., Fon<i T. Cipnriu, nr. 3411
11
' ·\n<1/. Soc. A('(u/. Horn., I. IV, Ses. 1871
p. 138---140
17
1/Jic/Pm, S0s. 1876, t. IX, p. 43; 47- 50 '
'' l/1irf,,m, St•s. IB78, t. XI, p. 84

i:1
41
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ga/ii care avea n11smnca să examineze raportul privind transformarea
Societăţii Academice Române în Academia Română, Al. Roman prezintă

guvernului şi parlamentului României pentru acest act 1!1•
De asemenea, Al. Roman este designat din partea Secţiei literare a
Academiei a face parte şi din comisiile penlru acordarea prPmiilor Gh.
Lazăr, Heliadc> Rădulescu şi Năsturc>I pe 1880-10 •
În 1882 prezintă un raport am8nunţit - şi ca excPlent latinist.
competent, asupra traducerii lui Nicolae Barbu din Tit Liviu. Ne dăm
seama din cele expuse că este extrem de exig0nt, argumentînd că traducerea e mult superioară altor traduceri de acPlaşi gen'' 1 •
Ca raportor al comisiei pentru premiul Năsturel-Herescu, în şedinţa
din 22 martie 1882, Roman sustine cu căldură premierea cărţii Ţăranul
român a lui Gr. Tocilescu 52 • Este totodată membru în Comisia pentru
premierea celei mai bune cărţi didactice (premiul Craiova). Apreciază
şi recomandă lucrări cum sînt cele ale lui M. Strajan şi apără ca valoroasă Ornitologia populară de Marian 51 •
În martie 1887, r<'cenzînd volumul de nuvel1' al lui Al. Vlahuţă, Din
durerile lumii, îl găseşte merituos, fiind de acord că autorul are calităţi eminente de povestitor dublat cu un real talent de a descrie. Din
păcate, cu toate aprecierile pozitive, Al. Roman nu-i este favorabil
acordării premiului literar Eliade Rădulescu 5 ~. Respinge şi cartPa Elenei
Sevastos, Călătorie în Ţara Românească, Iaşi, 18885'; şi pe cea a lui
Al. Philippide, Introducere în istoria limbii şi literaturii române, Iaşi.
1888 56 • Dar este entuziasmat de cartea lui T. Frîncu şi G. Candrea,
Românii din Muntii Apuseni (motii)5i, pc care o recomandă călduros
colegilor săi pentru a-i acorda premiul Eliade Rădulescu ( constînd din
5 OOO lei noi), pentru materialele valoroase adunate acolo, date etnografice şi lingvistice pe care a avut ocazia de a le cunoaşte el însuşi5~.
în şedinţa din 17 martie 1893"0 , Al. Roman revine în sprijinul lui
Frîncu şi Candrea, propunînd p('ntru aceşlia măcar un ajutor df' 2 OOO
de Iei, cunoscînd că T. Frîncu, aflat la Bucureşti, ducea o viatei grea
între oameni ce nu întotdeauna îi apreciau munca. Propunerea sa este
combătută de către D. Sturdza şi Vincenţiu Babeş.
mulţumiri

rn Analele
:,o Ibidem,
" 1 I/Jidrm,
BARSR, Arhiva
2
~ 1/Jic/em,
nsuprn lucrdrii
5
" Ibidem,
54
Ibidem,
55
Ibidem,
56
Ibidem,

A.rndcmici Române, Ses. 187n, Ser. li, I. I, Burnreşti, 1880, p. 8a-n:l
p. 105
Ser. li, t. IV-V (Ses. 1881-1883), Sc>c\iunea l-a, p. 140-145. Cf.
Al. Roman, I. ms. 32. Raport c,su1Ha trac/uc/iunii din Tit Lidu.
p. 162; 170; 222-226. Cf. BARSR, Arhi\'G .\I. Roman, I, ms. 28. Raport
'Ţăranul

Român

Ser. II. t. VI (Ses. 1883-1884). Sectiunea l-a. p. 79
Ser. II, t. IX (Ses. 1886-1887), p. 146
Ser. 11, t. XI (Ses. 1888-IB8n), p. 170
p. 176-177
57
T. Frincu, G. Cancirea, Românii clin Mun/ii Apuseni (ma/ii), Scriere etnografiei\
cu 10 ilustratiuni ln fotografie. Bucureşti, 1888. Vezi: BARSR, I. ms. :rn. Recc11ziunc

asupra
'.,B

59

căr/ii

...
Anal. J\cnc/. Rom., SPr. II, L. XI (Ses. 1888--188!.l) p. 173-17G
lbiclrm, I. XV (Ses. 18n2-18!.l3), p. 119-120
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Pentru premiul Eliade Răclul0scu, îl susţine şi pc L. Şeineanu pentru Studiu asupra basmelor româner;o_
În sPsiunea Academiei clin 1893-1894, 1-\I. Romc1n Pste alos vicepreşedink• al Sectiunii literare. Iar în sesiuni le J 894-1895(il şi 1895-1896"~,
lui Al. Roman i s-a încredinţat chiar preşedinţia Scc/iunii respectiv0.
Al. Roman susţine insistent premierea lui Ci. Coşbuc pentru traducerea t:ncidei, arătînd în şedinţa din 9 aprilie 1891, cct traducerea ctcesteia în hexametri este o lucrare de> marP valoare(j 1 .
Acordarea premiului Năstur<'l ( de 12 mii ci<• lei) poPtului, se facP
şi ca urmare a sprijinului dat ele Al. Roman, carL' cl('allfel îl va şi
anunţa pP acestari~. La rîndul său, Ci. Coşbuc îi mulţumPşte pentru bună.
voinţa arătată şi pentru sprijinul clal 6 'i.
Ultimele rapoarte ce le mai face sînt cele privitoare la 'f'rnisto cu
poveşti a lui Broşteanu (Braşov, 1896), căreia nu-i găseşte nici o valoare literară, şi Povestiri din poporrrn (Sibiu, 1895) de I. Pop RPteganul
carP fiind dcjc::1 prc'miată de Asocicif iunca 'J rnnsi/vană n-o mai poate
recomanda.
Primeşte şi alle însărcinări clin parlc•a /\ec1demiei, printre~ caro
revizuirea fişelor prof. Ci. Săulescu, ce adunasP cuvinte arhaic0 clin căr
ţile vNhi româneşti(i,.
Cît privc•şte activilat<'d sc1 ele filolog, menţionăm că încă în 1867
este cooptat în Comisia pentru elaborarea „Lexiconului" (dicţionarului),
primind sarcina ca alături de T. Cipariu să se ocupe de programul
unei gramatici 68 • Iar cînd, în 1869, se dezbate ortografia propusă pentru editarea Analelor, Al. Roman, rămînînd partizan al unui etimolouism moderat, declară după cum am mai arătat, că limba trebuie revizuită. nu după modelul limbii lalinc sau după vreo alta, ci numai după
„firea" limbii române însăşi 6 !1, în şedinţa din 14 septembrie 1876, Al
Roman prezintă un raport special despre sintactica română· 0 , clar trclmie să rc•cunoaştem că săvîrşeşte destule erori, care acceptate ar fi
dus la complicarea limbii, la îmbîcsirea ei cu semne şi terminaţii incomode, cum ar fi introducerea accentului „greu" (grav), ascuţit şi circumflex71, precum şi folosirea apostrofului înaintea articolului femenin
r,o //JirJ.cm,
Ibidem,
62 Ibidem,
61
Ibidem,

61

64

t.
p.
t.
t.

XVI, p. 408-40()

260

XVII, p. 235
XIX, (Ses. 18!J6-18!J7), p. t!J3
67
BARSR S - - - , Al. Roman cZltre G. Coşbuc

CLXXIX

s:, Ibidem, nr. 110126. G. Coşbuc către Al. Roman
GG Anal. Acad. Rom., Ser. II, t. XIX (Ses. 18!J6-1897), p. 326-328 şi p. 338-339
67
BARSR, Fondul Al. Roman, nr. 59647. Al. Roman către I. Bianu, 13ucureşti,
17 5 arrilie 1889
6
Anal. Soc. Acad. Rom., Ser. I. t. I. p. 56-57
6
~ Ibidem, t. II, 1869, p. 257
70
Ibidem, t. IX, p. 43
71
Anal Soc. Ac(I(/. Rom., Ser. I, t. II, 1869, p. 257
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de la sfîrşitul cuvinlc'lor"". Şi îndeosebi este aparălorul cel mai frecvenl
al lui „u" final mut în ~odinta publică solomnă a Arnclemiei, din 11
martie 1895· 1 •
De fapt, scoalPrca lui „u" ( mul) final. Sl' ccrpa încZ1 din sesiunPo
1884--1885, de către T. Maiorescu şi 13. P. Haşdt1U'~. Din această pcriodă datei.lză şi poezioara (şarjă priclPncască) a lui B. P. Haşdou cu
care-l rrimca pe Romc.m la Academie: "VinP Roman din Ardeal / Călare
pe u final"'·'. deşi cel vizat era mai întîi T. Cipariu, părintele lui „u"
final. Luînd însă în serios lucrurile, B. P. Haşdeu îşi închPia focule
sugestiv pledoaria sa privind eliminarea lestului ortografic: ,.u a existat, a fost un străbun venerabil, dar a murit. D-voastră vreţi să-l îmbălsămaţi şi să-i daţi viaţă cu orice preţ el însă nu mişcă, fiindcă nu
mai are viaţă în graiul viu al naţiunii".
Etimologismul său apare şi atunci cînd aderă la propunerea lui
B. P. Haşdeu, cerind ca „z" să se scrie „d" (deorece „z" provine din
latinescul „d " 76 ).
Deşi situat pe o poziţie moderală, n-a receptat totuşi semnalul
foarte serios lansat de V. Alecsandri, care arătase că scopul Academiei
este de a da o ortografie „înlesniloaa•" şi nu una complicată ca a limbei elene 77 •
În 1881, Roman va repeta principiul său din 1869 privitor la ortografia limbii române, care în ultimă instanţă se soldează tot cu deformări latiniste 71l.
Deşi Al. Roman nu apare ca autor sau colaborator al Dicf ionarului•'J, lotuşi el s-a angajat să elaboreze materialul privind literele F, G,
H (ultimele ale I-ului volum 80 ), adunînd în acest scop date numenoase.
Tot în ceea ce priveşte Dicţionarul şi cele două tendinţe opuse,
Roman nutreşte convingc>rea că se va recurge la o soluţie dC' compromis găsindu-se o modalitate de apropiere între etimologişti şi fonetişti81.

La învinuirea lui Ionescu că el ar vrPa ca Academia să creeze
limba, se apără zicînd că aceasta este:' ,,cr<'ală dP naţiune" dar că ca îşi
impune legi!P, fiind în fond de aceeaşi p8n•rc cu IonC'scu, care proba.\/ICI/, c\<Ur/, Rflill., Ser. li, t. III, 18U0-18fll, p. 182
l/Jiclem, Ser. II, t. X \'li, 18!1.'i, p. 178-17!)
l/Jicicm, Ser. li, Sectiunea I. t. Vll, lllU-1 ~1885, p. !)5
C. Pavc·l, Conlribufii /o istoriu Hilwrului.
A/cxc111cl111 Roman
I,'126-1897.
comPmorali\', Beiu~. 1!127, p. 22
.-\rwl. ,\cClc/. Rom., Ser. II, t. XVII, lll!IS, p. 135
1/Jiclcm, S<'L II, I. III, (Ses. 1880-1881 ), p. 182
8
'
lbiclem, p. 143
11
'
Dicţionaru/ limbei romcinC'. DupZ1 ins[1rcin;uea dale'\ c(p Soric>lale?a .\cadl'mic .-1
l!"mâni\, c>lrtbornl ca µroil·tl dP A. T. Lc1urian ~i I. C . .\l<.1~.,illl. ,·ol. I. A-H, Bucure~ti,
1871, XXVI, 1342 p.
0
~
:\I/Ji1w, 1871, nr. 85. cr. I. Chindri), ,\/. PC1pi11 ll<uic111, Cluj, H}73, p. 4G. Fraq11wnle clP manuscris et1 µrivirP la Dic/iunc,r, ,.,,,i HARSR, .-\rh . .-\/. Ronwn, lll. ms. 1
81
,\nu/. Anul. Rvm., Sl'r. li, Sc.,ct. I, t. V, 18112-1883, p. 7!1
-~
,·,
"
-·,
Disr11rs
' 1'
,-
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bil nu-l înţelesese' bine~ 2 . Deşi d încercat să se- apropi0 1w planul ideilor filologice de grupcir<'a înnoitoc1re din Acacie-mie, pulem afirmr1, că
r1ctivitalca sa filologică nu s-a. si lm1t în numC:'roasc- ocazii la nivC'lul
celor c0 slujeau progresul limbii.
IV. Sesiunile Aeudcmiei emu folosite de .\I. Roman în primul rînd
1wntru c1 C"imenta relaţii şlii11ţifiu• şi politice- cu C'lita inldccllrnlilâţii
românPşti de JW cele douil versilnte ak Carpaţilor.
De-vine astfel bun amic cu Al. Odobescu, în locul căruia facP şi un
raport asupra unPi traduceri din CicNo 83 şi cu C. Sionl> 1• Este de' asemenea în bune relaţii şi cu D. A. Sturdza în 1886, lrat ind cu c-1 vînzarea către Academie a unei „colec~ii de antichităţi" a lui Petru Mihuli,
deputat de Maramureş în parlamentul UngariC'it;~,.
Cu T. Cipariu relaţiile erau strînsc şi mai vechi, co11sicierînciu-s0
chiar unul din discipolii acestuia.
Astfel, Al. Roman a fost printr0 cei CE" l-au îndemnat 1w T. Cipariu
să-şi schimbe „cugetul", să ia „în socolinţă însemnlilalPa cauzei" şi să
vină la inaugurarea .Socictă/ii 8 r,. Iar mai tîrziu, în J 874, cînd T. Ci pariu
n-a mai participat la lucrările' .Societă(ii AcC1demicc, Al. Roman a fost
împuternicit să ţină legătura înlr0 erudit şi Acac!Pmie. Ca urmare, Roman raporta în 1875 că a luat legătura cu Cipariu pl•ntru a-l convinge
să pună la dispoziţia Societăţii lucrările sale „lexicografice", acesta
declarîndu-i că pînă la sesiunea din 1876, le va revizui şi le va aduce
personal 8i. Cînd în 1876, Al. Roman primeşte şi însărcinarea de a refera
asupra gramaticii (părţii sintactice) a lui .T. Cipariu, el slăruio cel mai
insistent pentru a i se acorda premiul de 10.000 lei 88 •
Conferi.ndu-i-se lui T. Cipariu în 27 iunie 1876, ,,medalia pC'n tru merite culturale", de căire guvPrnul român, savantul, destul de alarmat, îi
cerc lui Roman să se intt>:-eseze dacă nu cumva trebuie aprobare „mai
înaltă" în acest caz 8!1• Al. Roman inte·resîndu-se îl şi crnunţă că nu are
nevoie de nici o aprobare specială, deoarece medalia respectivă nu are
caracter politic 00 .
8~

lbiclcm, p. BI
BARSR, Fonrlul
Ronwn, nr. 110417. Al. Odobescu către Al. Roman, Miercuri
rJ '21 allq. 1872
Hi l/Jiclcm, nr. I 10620, G. Sion c;\lre Al. Roman, Rucure~ti 31 oct. '12 nov. 1880,
~i nr. _110630, C. Sion ctttre Al. R01n<ln, 24/3 ic1n. 1884
k., 1/Jiclcm, Fonclu/ D. A. Slwclw, nr. 128384, Pesta, 15 3 iun. 1886, Al. Roman căb.i

,,r.

tre D. A. Sturclza
·
81
; Arh. ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca c1 Acacl. R.S.Il.., fo11r/ T. Cipnriu, 3·ll I. Astăzi
l,1 Arhivele St,1lului, Filiala, Cluj-Napoca
87
f\11(1/. Soc. Acacl. Rom. (ses. 1875), I. VIII, p. 43
88
BARSR, Poneiul Al. Romon, nr. 110086, T. Cipariu cMre Al. Roman, Blaj, W7G.
CL ,\nnl. Soc. Acncl. Rom., t. IX (S,,s. 1876), p. 43; 47-50
·
hil 1/J(clem, Fondul Al. Rom(ln, nr. 110085, T. Cipuriu d1trc Al. lloman, Blaj, 1876
no 1/ml<'m, Ms. rom. nr. 1001, p. S(l --57. Al. Ronliln cZ1lrc G. Bari\, B11ctapesta,
2B it:1. IB7u
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Penlru bunele salP relaţii cu T. Cipariu sînl rt•velaloar0 vizitele
pe care acesla i le face lui Roman la Buda1wslai 11 , mai ales prnct 111
1876, precum şi rîndurile lui Roman prin care' îl anunţă pe eruditul
dascăl că toţi colegii de lc1 Academie ar dori să-l mai poală saluta în
mijlocul lor la sesiun<'a exlraordinară din J 870, hi,w înţel<•s, în cazul
în care îi va pNmite sănătalea! ~.
Al Roman poartă o bogată corespondenţă şi cu Nicolae D<>nsuşianu,
încurajîndu-1 pe acPsla în misiunea sa primită din parlea AcademiPi
de a scormoni arhiv('le şi bibliolC'cile maghiare în căulare de material
pentru răscoala lui Horean:1•
Are loc însă şi un viu schimb de cuvintP între cei doi, datorită
procurării pe o cale ocolită de către Roman a unor fotocopii a documentului unirii religioase d0 la 1698, a românilor!'\ pe care îl descoperise N. Densuşianu în 1879! 1". Deşi Roman so dezvinovăţ0şte, în fapt el
face gc,stul p('ntru a-şi informa la limp pri<'lPnii săi 1Jlăj<'l1i.
Oricum, Al. Roman respectă drcplul de „propri<'latC' likrară" a lui
:\J. DC'nsuşianu şi trimiţîndu-i o copie lui T. Cipariu îl roagă loloclult1
să nu o clt'a publicităţif"•. Cert esle că N. Densuşianu intenţiona sc1
1mbliu, documentul nu ca pe o „simplă curiozitate", ci însoţit de un
studiu critic asupra uniriin 7 •
Roman contribuie activ şi la sporirea numerică a mPm hrilor Societăţii Academice, devenită mai tîrziu Academia Română. Aslfel, propune'
în 7 septembrie 1871, ca membru de onoare pe mitropolitul Andr<:>i
Şaguna. Propunerea este susţinută şi de Al. Papiu Ilarian. Menţionăm
că atunci el se alătură intervenţiei lui G. Bariţiu pentru ca Pavel Vasici
să fiP primit ca membru corespondent şi de onoare al Societăţii!l'\ Recomandă de asemenea alegerea ca membrii corespondenţi, a lui Gavril
Pop, canonic în Lugoj, I. Micu Moldovan, profesor în Blaj şi a lui Ion
Ionescu de la Brad 99 • Împreună cu Odobescu susţine candidatura lui
P. S. Aurc-lian 100 • Iar cînd în 1889, la Secţia literară a Academiei Române devin vacante două locuri, Roman, într-o conferinţă „secretă"
intervine alături de Bariţiu şi Babeş, să se menţină „vechea tradiţiune"
şi un loc să revină ardelenilor. Deallf el, Al. Roman încă în s0siunea
1

81
02

Ibidem, nr. 110088. T. Cipariu către Al. Roman.

Arh. ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca a Acad. R.S.R., fond T. Ciparit1, Sebeş, 1 \'I,

1879
DARSR, Fondul N ico/ac Densuşianu, nr. 72238. Al. Roman către N. Densuşianu,
10/22 iun. 1879
91
Ibidem, nr. 72236. Al. Roman către N. Densuşianu, Pesta, 24 apr. 187!1 st.n.
o:, Ibidem, nr. 72237. Al. Roman către N. Densuşianu, Bucureşti, 5 iun. 1879 st.n.
86
Ibidem, nr. 110087. T. Cipariu cc1tre Al. Roman, Blaj, 17/6, 1879
97
Arhiva Babeş în posesia prof. dr. doc. Mihail P. Dan, Dosar di,·ersc, nr. 62.
N. Densuşianu căire Vincentiu Babeş, Bucureşti, 12 mai 1890. Astăzi la Arhivele Statului, Filiala Cluj-Napoca
88
Anal. Soc. AcCld. Rom., t. lV (Ses. 1871), p 109
119 Jbiclem, p. 110.
9

"

Bucureşti,

100

lbicil'm, p. '32
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1880-1881, susţinea că c>ste de dorit ca în locul membrilor AcademiPi
de „dincolo de Carpaţi", să se alC'agă tot ele acolo. T. I\foiorescu aduce
precizarea că această reprPzentarP să nu fie în tPleasă aritmetic, ci
înainte> de toate să se aibă în vedC'te valoarea ştiinţifică a celui
propus 1° 1 •
Deoar0ce lui Roman îi r0venea obligaţia dP r1 fac0 propuner0a pentru noul membru, i se adresează lui I. Micu Moldovirn, solicitîndu-i un
memoriu ele activitate şi consimţămîntul că în cazul ale~wrii va lua
parte la lucrării<' Acaclemi<'i1 11 ~. Moldovan îi trimiLL' un raport amănun~it
pe care Roman îl va folosi p0ntru a-i susţine alcger0a accentuîncl mai
cu seamă caracterul politic al activităţii sale 10:1• Cu toate ac0stea I. M.
Moldovan n-a fost ales decît abia în 1894. AlPgerea sa SL' clator0ază şi
faptului că ardelenii erau în „mare fierbere" din cauza mişcării memorandiste. Actul avea aşadar în principal o semnificaţi<> politică.
A mai fost propus şi Esarcu de V. A. Urechia şi de episcopul Popea, dar numai I. M. Moldovan a întrunit majoritatea necesară.
A. D. Sturdza a fost susţinătorul cel mai insistent clin Secţi0 a lui
I. M. Moldovan. Pe scurt, înch0ie Roman r0latarea amănuntelor clespH'
alegere, s-a împlinit ceea ce el dorea de mult, subliniind cu această
ocazie schimbarea care s-a produs în sînul opiniei publice din România: ,,Mai nainte cu cîţiva ani colegii noştri de dincolo erau cam greoi
faţă de noi, astăzi însă sînt foarte prevenitori. Să ne bucurăm pentru
schimba rea în bine" 1' 14 •
Tot în martie 1889, Roman îi solicita şi lui Cr. Silaşi datele necesar0 pe care> acesta 10 şi trimitE' dC' urgenţă. 111 :; pC'ntru a-l propune ca
membru activ al Academici 106 (fiind membru onorific încă din 1877 107 ).
Şi, în fine, Roman se ală.tură lui Sion, Caragini, QuintC'scu, Negruzzi, care-l propuneau ca m(-'mbru corespondent pc Al. XC'nopol,
,,pentru mc>rile literare' şi islorice" 111 ~.
Dacă printre propunerii(-' lui Al. Roman se i.lfld şi 1wrsonalităn cu
o activitate ce nu era Pxclusiv doar ştiinţifică, ac:esl lucru se daloreşt('
concepţiei sale cu privire la calitatea de mC'mbru al Academiei. El sustine că pot fi nwmbri ai Academiei şi persoan(' care cl<:-'şi n-au scrieri
101

Anal. A.cnd. Rom., Ser. II, Sec\. I, t. III, (Ses. 1880-1881 ), p. 242
Arhivele Statului Blaj, Fondul Mitropoliei grcco-calolicc, mapa I. Micu Moldovan, scrisoarea nr. V. Al. Roman către I. M. Moldovan, Bucureşti, 30 martie 1889
10 1
' BARSR, Arhirn Al. Roman, nr. 110622. Gr. Silaşi c,.Hre Al. Roman, Cluj, 3 apr.
1889
101
Arh. ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca a Acad. R.S.R., Fond I.
M. Moldonin,
nr. 6401. Al. Roman ci\tre I. M. Moldovan, Pesta, 1 mai 1894 st.n. AsU:izi la Arhivele
Statului, Filiala Cluj-Napoca
105
BARSR, Fondul Al. Roman, nr. 110622, G. Silaşi cctlre Al. Roman, Cluj, 3 apr.
1889
106
Ibidem, Arhiva Al. Roman, I, ms. 31
101
Anul. Soc. Acud. Rom., t. X, (Ses. 1877), p. 95
108
Arh. ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca a Acad. R.S.R., Arhiva personală G. Bariţiu,
nr. 137
iul
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s-au impus toluşi printr-o aclivilate susţinulci JW mulliµle planuri (ei
pot fi profesori, oralori emi1wnţi sau colecţionari de? documente etc. 111 i').
Mai notăm şi foplul că Al. Roman a Iosl clwmat la sesiunea exlraordinară din 1879 1wntru schimbarea slalulPlor 111 '.
în acPst scop va studia slatulcle şi H•gula11wnlPle ;\cadc•miei din
Vienc.1, ale Academiei maghiare, cerind lui N. Densuşianu, ce se aflu în
Budapesla, să i le lrimilă 111 • Într-u11 fc>l, se poal(' spune despre Roman
cct a servil şi ca om de legătură înlre Acad0mia Românct şi Academia
Maghiarei. În an•aslă ordine de idei, menţionăm că el cere să s0 trimită Academiei de ştiinţe din Budapesta publicaţiile Academiei Române112 şi achiziţioneazli totodată. sau aduce facsimile din Ungaria pentru Academia Română. Sesizat de un funcţionar al bibliolecii muzeului
din Budapesla, el inlră în legătură cu familia comitelui Mailath care
dispunea de preţioase documente privitoare la Nicolae Petraşcu Voevod,
fiul lui Mihai Viteazul şi al văduvei Petraşcu (Ana Radulea - Actele
cuprind evenimentP dintre 1622-1635 1 n) urmînd a fi cumpărate de Academia Română. În ianuarie 1882, la rugi:iminlC'a lui P. S. Aurelian, execută penlru Academia Română facsimile după un evangheliar slavon
din timpul lui Ştefan cel Mare, aflat în coll'cţia Szecheny a Muzeului
naţional din Pesta 1 H. Pe aceeaşi linie se înscriP şi cererea sa, din octombrie 1888, către Academie, în care solicită. alocarea a 3.000 de lei
pentru adunarea şi copierea unor documente co vor servi ca material
penlru istoria noastră naţională, urrnînd ca a('(•slea să. fie depistate în
arhivele şi bibliotecile din Budapesta 11 :;.
V. Din activitatea multilaterală a lui Al. Roman d<' sub egida Academiei, se impune mai cu seamă cea cu caracter politic.
Deşi la vremea cînd încerca să-l convin~Jă pe T. Cipariu să ia parte
la inaugurarea Societăţii literare, îl asigura că „noi n-avem de a facC'
politică." 11 G, d0 cum sosi poştalionul în Bucureşti, tot ce a urmat n-a
fost allceva clC'cît o succesiune de manifC'stări cu un pronunţat aspect
poli tic.
În s0pt0m bric 1869, Al. Rom an obţine elf' la ~ 1. Kogălnicl'anu 30 de
exemplare din toate cărţile şcolare şi din toate lC'gile tipărite, pentru
1011
Anul. Acud. Rom., Scs. II, l. I, Ses. 187Q, p. G2. Roman f<1cc ~i o recomanrtare
pentru Iosif Vulcan. Vezi RARSR, Poneiul Al. Roman, nr. 110G8!J, I. Vulcan cZttre
Al. Roman, Satu Mare, D oct. 187Q
110
BARSR, Mss. rom. nr. 1001, f. G6--G7. Al. Roman cZ1tre G. Bariţ, Pesta, 1G 4 mai
187Q
111
Ibidem, fondul Nico/ne Densw;,ianu, nr. 72237. Al. Romctn cZ1lre N. Dl'nSuşian11, Bucure~li. 5 iun. 1879
112 Ano/. Ac(I(/. Rnm., Ser. II, t. III, (ses. 1880-1881), p. 228
1
1:1 /biclem, Ser. II, t. VIII, (Ses. 1885-188G), p. 144 ~i 184
111
BARSR, Arhiva Al. Romun, IV, Acte nr. 156, P. S. Aurelian c.:-itre Al. Roman,
Bucureşti, W ian. 1882
u::, 1/Jiclcm, Fonclul _.\/. Rom(lll, nr. 5!!G4G. Al. Roman c:ilre Acartemie, Bucureşti,
7 oct. IBB8 c.n.
1111
Arh. ist. a Ilibl. Fii. Cl11j-Ni1poca n Academiei R.S.R., Fond T. Cipuriu,
nr. 3~11
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a IC' împtirţi în Transilvania şi Unq,uia, OfH,'ri:lţiunp pe cdr<' i-o comu111ca lui I. M. Moldovan. Din scrisocirf' rPies<' c8 i-a fZicut cunosc:ulct lui
Kogălniceanu propmwrea sa d0 a încC'JW „încă de acum îndală a IH'
unifica terminologia scolastică, apoi cPa adminislrativă şi judecăto
re>ască"11î. Ce0a ce însemna pregătirc>a evid<·ntct a unirii, şi fireşt0, în
cadrul acestE'ia, uniformizarea terminolo~Jiei în cPll· trei compartimPnt0
ale vieţii sociale.
AproharE>a oficială, cla1.8 de ministrul de, intPnw M. Kogălniceanu,
Iwn tru aceste c8rţi est0 anunţată de T r an s i l v a n i a din I d0cembrie 1869, şi se arată că vor fi împărţite bibliotecilor şcoliilor şi societăţilor literar<:' din Transilvania, Banat şi Ungaria. In total se cuprindeau 66 de titluri însumind o valoare de 3.247 franci 111'. Cum au fost
aceslea împărţite în Transilvania reiPse din aceeaşi revistă 11 ! •
Pentru românii din Ungaria, cărţile au fost primite de către Al.
Roman 120 , pînă la 15 decembrie 1869, urmînd să fie distribuitE' de cci.trc>
el, Vine. BabPş şi Iosif Hodoş 121 . Numai că, Al. Roman fiind închis în
cursul anului 1870, împărţirea acestora rărnîne în sarcina lui I. Hodoş.
Acesta primeşte din partea lui G. Barit lămuriri despre modul cum a
procedat el în Transilvania, informîndu-1 totodată de înţelegerea avu tă
cu Al. Roman la Bucureşti, asupra repartizării cheltuielilor de transport
pe instituţiile beneficiare ale cărţilor.
Subliniem că pentru a lua parte la lucrările Societăfii, Roman trebuia să facă uneori serioase sacrificii contractînd împrumuturi pentru
plata datoriilor cauzate de editarea ziarului său Pederafiunea, înfiinţat
la 18681:!:!, deoar<>ce numai astfel se „putea clepărla în µace de la Pesla".
în august 1870, anul în care Pl a fost închis, îl anunţa totuşi pe
Laurian că va lua part(' la lucrările 1 ~: 1 Academiei sperînd probabil obţi
nerea unui „concediu" din carceră. Nu a reuşit însă, ba mai mult, îmbolnăvindu-se şi primind dreptul de a se tralct G săptămîni este îngr8dit
expres de condiţia ele a nu pleca la Bucureşti 12 ~. în această situaţie el
rcnunţ8 la orice sµerunţ8 de a mai µulea particiµa la sesiunea din
toamna anului 1870, cînd tocmai se discutau primele 5 coale ale Dicfionarului, anunţînd că se află tot în aresl 12 ·\
Pe linia celor discutate şi stabilite cu Kogălniceanu în 1869 cu
privire> la cărţi, se poal0 înscrie şi c<>rerea sa din 12 august 1872, cînd
1

117 //Jickm, l'ond I. M. Molclovr111. Al. Ronrnn cttlre I. M. Moldovan. 811c11rc"ili.
2!J sept. 186!!
118
Trnnsi/vuniu, 1869, nr. 23 p. 2!15. Aici se• publică )i cataloqul aceslor ci1r\i
un 1/Jic/cm, 1870, nr. 12, p. 147-148
·
1 0
~
HARSR, Ms. rom. 1001, Al. Roman Ullre G. Bariţiu, Pesta, 15 <lec. 1869
iii Bibi. Centr. Univ. Cluj-Napoc,1, Ponei fosil f-Iodoş, Mss. sertar 333,'4, nr.
1,
G. Darii ci\lre I. lloclo'i, Braşov, 21 ocl. n. 1870. Asti\z1 la Arhivele Sialului Filialii
Cluj-Napoca
1
n BARSR, Ms. rom. 1001, f. 44-45, Al. Ronrnn elitre G. Bilri\, Sebc), G oc:l. 18G!J
12
J l'edcrufiwwo, 1870, nr. 81, p. 321
124
I. Dinurseni, O/J. cit., p. 14
12
' Fee/cm/ i111wn, 1870, nr. !10, p. 357
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a formulat rugămintea el<> a se d(•cide acordarPa a cîte unui exemplar
din Dictionarul Academiei pentru bibliotecile lipsite de fonduri ale
gimnaziilor din Braşov, Blaj, Brad, Beiuş şi Năsăud 110 •
Un gest politic deosebit este c0I JW car0-l va fuce în 1874 cu ocazia funeraliilor lui Şt. Golescu, cînd transmite celor pr0zenţi salului
milioanelor de fraţi de dincolo de munţi, relevînd - totodată - că
inima cJpfunctului nu s-a mărginit lct „îngustel0 limite ale> acestei patrii,
care se zice România, ci s-a întins cu iubirea mull mai clepart<>, îmbră
ţişînd pe toţi cîţi vorb0sc limba română" 1 '.!î,
O altă manifestare cu implicaţii politice constă în sprijinirea acţiunii întreprinse de prof Psorul A. D. Xenopol, car0 elaborînd o lucrare
mai întinsă privind combaterea teorie>i lui Răsler, ( ca dezvoltare a articolului său din Con vor hi r i, 1876), îi solicita lui Al. Roman o serie
de date ştiinţifice 1 :? 8 • Materialul urma să fi0 folosit de A. D. Xenopol
şi pentru primul său curs de istorie la Universitatea din Iaşi':?! • In acest
scop, îi cere lui Al. Roman să-i trimită numirile maghiare şi române alP
munţilor şi rîurilor din Bihor, notîndu-i în acelaşi timp şi numirile româneşti ce nu s-au schimbat nici în limba maghiară decît doar în
ortografiP. Scopul urmărit fiind acela de a demonstra că tPrminologia
muntelui este românească. Aceasta îi servea şi pentru a-şi demonstra
teza „că românii nu au părăsit Dacia în timpul veacului de mijloc".
Relaţiile epistolare dintre Roman şi Xenopol continuă, cel din
urmă cPrîndu-i, într-o altă scrisoare autografă din Iaşi, 1 martie 1883,
un nou serviciu, constînd din vNificarea unor citat0 din două cronici maghiarei:1°.
Răspunsul lui Roman la scrisoarPa din 12 ianuarie 1883 a lui XPnopol, pare a nu fi fost prea prompt, datorită îmbolnăvirii sale. Răs
punsul este entuziast, deşi îi mărturiseşte sincer că după păren"a sa,
pe Rossler şi Hunfalvy, numai un erudit român de „dincoace", cunoscînd bine limba şi istoria Ungariei, poate să-l combată cu succes. Dar
dacă totuşi un frate de „d încolo" vrea să facă o lucrare bună în acest
domeniu, nu se poate lipsi dP ajutorul ardelPnilor şi ungurenilor. Punîndu-şi dc•oparte prPjudecăţilP, Roman îl felicită pe> Xenopol şi-l încredinţează că nu numai el, ci şi alţii, înlrP carp mcti ales G. Bariţiu, ,,vor
alerga cu toţii din toate părţilP", pentru a-i da „tol ajutorul posibil".
1

Anul. Soc. Amei. Rom., Seci, I. L. \', (Ses. 1872), p. 25
Feciern/iunea, 1874, nr. 67-68, p. 556
22(1)
iis BARSR, Fondul A. D. Xenopol, Ms. S "XX
.. A. D. Xenopol cZ1lre AL RoL.". I\
man, Iaşi, 12 ian. 1883. Cf. Al. Zub, A. D. Xenopol. Bibliogrnfic, [d. Fnciclop. Rom. <;,i
llti

127

Ed. Militarii, Bucureşti. 1973, p. 554
iii, A. D. Xenopol, Scrieri socinle şi filozofice, Ediţie, studiu introductiv, comentarii şi note de N. Gogoneaţii şi Z. Ornea, Ed. Ştiinţificii, Bucureşti, 19G7, p. 381
130

22(2)

BARSR, Fondul A. D. Xcnopo/, Ms. SI.\.X X I\'. Al. Roman cZltre A. D. Xe-

nopol, lil<;,i, I martie lflf13. CI. Al. Z.uu. op. cit., p. 554
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Mai mult, adaug[! Roman: ,,Aclunal-am şi PU şi actun mPr<'U matericllul
1wnlru acesl scop şi toate, cîle ](, voi fi adjuna]t, climµreună cu obsc rvaţiunile şi părerile m0l0, vi lP voi comunica la cea mai de c1proapc S<'siunc generfal]ă a Acad0miei noaslrc•" 111 •
Că i-a dat lot „succursul", după cum i-a promis, ~ ste cert, deoarecP
am depistat în arhiva sa nolp abundenl0 cu numirii<' rîurilor şi munţilor din Bihor, aşa cum le solicilase Xenopo1 1:1!.
Din România, alături de alţi acad0micieni şi 1wrsoanc clP încred< re
( reprezen tind Transilvania şi părţi le ungurcne) aduce c1c:asă bani pentru şcolile sărace, am0ninţalc fie cu clesfiinţarc•a, fie cu dC'Zndţio,rn
lizarca.
De la prima consemnare a faptului că se ocupa în călăloriile sale
la Bucur0şti de transferarea ajutorului dat de România şcolilor româneşli din Austro-Ungaria, ori zarului său F cd era t iun ea (consemnare faculă în scrisoar0a din 15 decembrie 1869), şi pînă la ultima,
din 1 mai 189-1, (•ste un intNval de aproape' 25 de ani, şi avc m molive
să credem că acc'astă activitate necunoscută pînă azi a lui Al. Roman,
a avut loc cu inlermit0nţc în tot intervalul amintit.
Problema ajutorului pentru şcolile româneşti este veche. Rezumîndu-ne la corespondenţa lui Al. Roman, prima oară estC' semnalală în
1869, cînd Kogălniceanu se interesa dC' la unii fruntaşi poli lici de „dincoace" ce nevoi financiare au 1wntru şcolile din părţile lor, aşa cum a
făcut de exemplu cu Iosif Hodoş, căruia, Roman afirmă că i-a şi dat
ajutorul solicital 113 • Mai tîrziu, problema o va trata Al .Roman însuşi cu
Take Ionescu 13 ~ şi cu D. A. Sturdza de la car(' de asemeni sînt dovPzi
a fi primit bani 13 '\ numele său figurinei şi în fondul D. A. Sturdza ca
unul dintre cei ce au distribuit ajutoarP băne!;iti clin România.
Problema şcolilor d0venise presantă, cum spuneam, de mai mullă
VH'me. Roman ia legătură cu Take Ionescu la Bucureşti în 1893 şi 1894.
Cu această ocazie ministrul român c:erP odată cu listel0 cuprinzînd necesarul de bani al şcolilor româneşti din cliecezele Ungariei şi Transilvaniei, să-i întocmească şi un raport detailat asupra nevoilor acestora,
promiţînd că „va face tot ce trebuieşte".
Acţiunea ele a aduna „conspectele" despre „şcoluţele lipsite" din
Ardeal, Al. Roman a început-o în 6 noiembrie 1893, cinci îi solicită lui
I. M. Moldovan ca lista respectivă să cuprindă acele şcoli ce nu au
bruma de 300 fl. anual p0ntru învăţători şi continuă: ,,Am mare trebuinţă de un asenwn0a conspect. Am scris la toate ordinariatele
1

1

1

1

1
:'.:

BARSR, //JidPm Ms. S. (concepi) f. el. CI. Al. 7.ub, op. cil., p. G07
BARSR, Arhi\ a /\/. Romun, IV, Varia I
IJJ Ibidem, Ms. 1001, f. 4G
IJl Arh.
ist. a [libl. Fii. Cluj-Napoca a Ac<1d. R.S.R., Fondul I. M. Moldovan,
nr. G 401, 1 mai 1894, sl. n.
tJ:, Aurdia B11nea, Parlamentul României în sprijinul învă/ămîntului românilor
di11 Transilvunia (lll29-11399), în Studia Uni\' ,,Ba/Jcş-Bolyai", Scrics 11istoria, f. 2, 1970,
p. BB
l,l
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noastre df' ambe confosiu11ilt>", Cduza pPnlru care_• îi lrcbuiPsc, i-o vc1
comunica prin viu grai1:1t,.
I. M. Moldovan îi promile lisla res1wcliv8 1wnlru ianuariP 1894,
lrnnsmiţîndu-i şi convingerPa că se va folosi ele> ea spre> binele tuturor' i7, clar clin păcate, poalP afirma încă de p0 acum, că nici jumătate
din şcolile' poporale' româneşli nu vor fi în slare să se susţină. Ba
exislă chiar pPricolul ca într-un an doi să se închidă aproape toate
şcolile româm~şti dacă orga110le r0gimului vor continua politica începul8, deoarece confirma Moldovan „din limba maghiară nicăiri nu
putem arăta progresul acPla, care-l pretind organele ministNului de
culte" 111\ Deoarece potrivit nt>ii !(•gi din 1883, volali:i ele parlamc•nt, învăţătorii trebuiau să prezinte atPstate că vorbesc limba maghiară.
Înainte de luna martie 1894, Al. Roman reînnoieşte cererea pPnlru
lisle de la Moldovan, comunicîndu-i acestuia că a luat legătură şi cu
mitropolitul Miron Romanul în acest SPns, care i-a promis şi el o listă,
specilicînd că şcolilP sărace sînl „foarle mulle" şi că P foarte îngrijorat pentru viilor 11H. Rugămintea călrP I. 1\1. Moldovan o reînnoieşte şi
în 4 martie 1894 140 •
în fine, cărlurarul blctjean îi trimite „conspectul şcoalelor" în
7 aprilie, pe lingă care îi comunică o serie de date privind învăţămîn
tul poporan din arhidiecPza sa. În principal arată Moldovan, sînt trei
categorii de comune. Prima care nu are posibilitatea materială să susţină singură şcoala. Or, dacă comuna vecină Pste de aceeaşi confesiune, se recurge ]d un învăţător „ambulant", care predă dimineaţa
într-o comună şi după masa în cealaltă. Sau într-o zi într-una, iar în
cealaltă zi, înlr-alla. A doua catpgorie, era a comunelor cu două confesiuni, în care caz se unesc pentru a susţine o singură şcoală, a confesiunii majorilare. în sfîrşit, ultima categorie care> nici nu puteau susţinP o şcoală, nici nu se puteau întovărăşi pentru aceasta.
De asemenea, era necesar un ajutor şi pentru comunele:• foarle expuse la presiunile deznaţionalizării. O lipsă presantă de~ ajutor bănesc
o rPsimtea gimnaziul din Blaj ce abia alunei începea a se conslrui şi
pen lru care nu se adunase prin colectă nici măcar a treia parte din
fondurile trPbuincioase 141 •
Întn, timp, de la Bucureşti soseşlc> confirmarea că a primit conspectul' 1~. I. M. Moldovan insislă să facă tot ce va putea în cauza gimnaziui,u ArhivPle Sliilului Illaj, Fondul /\1i/ropoliei grcco-cutolice /3/oj, Mapa I. t.,licu
Moldovan, nr. \'li. Al. Ronrnn c,Hre I.M. Moldovan, Pesta, 6 nov. IB!l3 st. n.
7
ta BARSR, /'om/ul J\I. Romun, nr. 110. 391. I.M. Moldovan cei I re Al. Roman,
nli!j, 26 XI 18!l3
1 8
Ibidem, loc. cit.
"
l,!l Arhivele Statului Rlaj, Pomi /\1ilrop. urc•co-c<rt. Hluj, Mupa I.J\I. Molduvi.ln,
nr. X, Al. Roman către I.M. l\foldovan (în11inle de marlif' 1894)
H<• Ibidem, nr. IX, Al. Roman c.'1tre 1.1\1. Mnlciovan, Pestn, 4 mart. IR!l-1
111
BARSR, Fondul Al. Roma11, nr. 110 3!.12. I.M. Moldovan cZ1tre Al. Roman,
B111j, 7 4 1894
•~~ Arh. ist. ii Biul. Fii. Cluj-NapocJ a Aci.Id. R.S.R. Fund l.M. ,\JolJurnn, nr. 6 400
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I u i, spre car 0 scop, îi c1 I [1 tur [1 do u i.i co c1 IP d 0 sul> s cr i p ţi l' -- ş 1- t c <' n' -- dac8 mai Na nevoie- -- să ic.1cJ totu I în cauza şcoli lor „luminî11d pe
hi:irbuţii însuf(c,ţiţi pPnlru î11u:nlcir<'d, c•ri.lm să zic srllv,nea, Ci_lULei român0 întru acesl0 p8rţi"w. Feircl incloialE1, Ci_JUld învt1ţărnî11Lului romcînesc r-ra vitală nu numai clin pu11cl cte veder<-' cullural, ci esc,11ţic1lmentc•
era o clwstiune de re·zistc•nţă la prc•siunilP cleznc1ţio11alizatoc.irc 1 , in ultimă analiză, o problemă politică.
Din scrisoarea lui Roman, datată 1 mili 189-l, rezultă cct o µcute
clin liste le-a predat lui TakP lonescu 1~\ urmînd ca rc'slul acP:,lorn s,1-i
fie trimise aceluiaşi însoţite d0 raportul cc>rut. O parlP din ciorna a.n·stui raport extrem d0 interesant, clin toamna anului 189-l, l-am clepislt1L
la Biblioteca Academiei 1~--••
Referindu-se la problf'ma ajutorului fi1rnnciar clin Români<l Jldfl!f'C'i.l
lui Al. Roman, exprimată încă în 1864, era că oric0 conlribuţiP el quvt>rnului român, pentru institutelP de învăţămînt, 1wnlru înfiinţtHL'd unC'i
academii Plc., ar fi primită „de la fraţii noştri cu rc'cunoştinţă" 1 :i;, c1 7c1
cum au fosl primite şi ajutoart>le ofNite cl0 Kogălniceanu, în urma c1p0lului lui Andrei Mocioni în timpul foametei din Banat în 1864 1·1'. J\frnţionăm că guvernul Kogălniceanu a votat atunci 6 OOO ualbeni ( echivalentul a 31.935 fJ.W).
Cu ocazia sesiunilor Academiei, Al. Roman informa nu numai
oamenii politici, ci şi p0 Carol I. Iată ce-i mărturis0şte lui I. M. Moldovan: ,,Rege I<' m-a onorat astăzi în şedinţa publică ( a Academiei - n.n.)
cu o conversaţiune mai lungă într<'bîndu-mă despr0 situaţiunea ele
la noi" 149 •
Al. Roman, din conlaclele cu Take Ionescu, A. D. Sturdza, Carol I
şi alţi înalţi demnitari îşi consolidează convingerea că audienţa şi interesul pentru situaţia românilor „de dincolo", acum la 1fl94, s-a g0neralizat, adăugind: ,,Mai înainle cu 24 de ani numai lr<>i oameni ne înţelegeau: Rosetti, Brătianu şi Kogălniceanu, asli1zi ne înţeleg toţi şi
înţeleg c:li ei fără de> noi nu au viitor" i:;o_
O ultimă manifestare cu caracter politic în cadrul Academiei, este
opunerea sa la premierea cărţii lui Eugen Brote, Cestiunca română în
Transilvunia .5i Ungarin, poziţie izvorîtă din advNsităţile politice din
w BARSR, nr. 110 393. l.M. Moldovan ciHre Al. Roman, Blaj, 17 4, 1894
tH Arh. ist. a Bibl. Fii. Cluj-Napoca a Acad. R.S.R., Fond I.M. Moldovan, nr
G 401. Asupra acestui aspect al activit[1lii lui Take Ionescu mai pe larg vezi: Traian
Lungu, Viaţa politică în România la sfîrşitu/ secolului al XI X-lea 1889-1900, Bucure~li, 1967, p. 166-167
H, BARSR, Fondul Al. Roman, nr. 110 7-14 (fragment izolat, autograf, nedatat);
vc>zi: Gelu Neamtu, Alexandru Ronrnn, militant pentrn unitatea naţională a romunilor
(1848-1897), în „An. Ins/. de ist. .5i orh. Cluj", XVI, 1973, p. 1G3-1G4
i ◄ u Concordia, 1RG4, nr. 72, p. W0-91
117
1/Jidcm, IRG4, nr. 13 p. 51
HH Ibidem, 1B64, nr. 19, p. 74 şi nr. 47 p. 186
H 9 Arh. ist. a Bibi. Fii. Cluj-Napoca a Academi0i R.S.R., Fond I. M. Moldovan
nr. G 400. Al Roman ci:'itre I.M. Moldovan, Bucureşti 2 14 ar.ni!. 189-1
150
1/Jidl'm, nr. G 401. Pesta, 1 nrni 11194 sl. n
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Transilvania, ce au urmat Mc-morandului, şi provocale cl0 ameslecul lui
D. A. Sturcl:w în resp0ctive)c, ev0nimPnle, anwsl0c ce a dus Parlidul
Naţional aproapP la disoluţie.
D0 remarcat însă, mulţumirii<' pe care Roman le aduc0 lui c;r. Tocilescu şi Nicolae Ionescu, ce susţineau lucrarea lui Brate, pentru cuvinlei<' calclP la adrc,sa cauzei românilor ardeleni, cuvinte• care l-au impresionat în aşa măsură încîl acPsta declară: ,,uitasPm pe cîteva
moment<' că mă aflu în Academi<' şi păream a fi transportat în CamPra
(parlam<'nlul - n.n.) României, unde fde) asemenPa partidelP politice
Pmulează în iubire frăţească pentru noi şi cauza noastră" 1 :; 1 .
Din ce!P de mai sus se impune constatar('a cli prin legăturile sale
cu România, Al. Roman în calitat0 dP academician s-a folosit din plin
de posibilităţile, de a aduce realP sPrvicii alît cauzei culturii româneşti
cît şi cauzei politicP, idealului unităţii Pxprimat simbolic prin unitatea
limbii.
În şedinţa din 19 septembrie 1897, preşedintele N. Kretzulescu
aduce la cunoştinţa AcadPmiei vPstPa încetării din viaţă a lui Al. Roman1.-.~, iar în raportul asupra lucrărilor Academiei pe 1897-1898, D. A.
Sturdza, secretarul ~wneral, relata meritele celui dispărut, numindu-l
unul „dintre frun laşii cPi mai luminaţi ai românilor de peste Carpaţi,
atît ca bărbat politic, cit şi ca publicist" 1;;:i, luînd parte însemnată la
înlrPaga activitate a AcadPmiei.

L'ACTIVITE D'ALEXANDRU ROMAN EN TANT QUE MEMBRE
DE L'ACADEMIE ROUMAINE

(Resume)
Alexandru Roman a ele un des plus remarquablcs representanls dl' Id ,·ie cullurPlle el politique, des Roumains du Bihor pendant la seconde moitie du XIXe siecle.
L'etude presenle son activite, deroulee sous !Ps auspices de l'Acadt."•mie depui~
sa nominalion comme membre permdnent ( 1866 67) juisqu'tt sa mort ( 1897).
L'une des conlribulions dP cel ou, ril~Je e~Le d'a,·oir mis en l'\·iclenn• l'dclivitl'
ele Roman destint."•e a la sauvegarde de beaucoup d'ecoles roumainP~ de Tr,rn~yl\'anie
el de Honqrie menacees par la dt•nalionalisalion.
Les resullats suggeslifs d'une rigoureuse analyse des documentes d'archives
menent a la constatalion que par Ies (>troites relationes qu'il a entretenues a,·ec Id
qualite de membre de !'Academie, Alexandru Roman a pleinement mis ii profil Ies
possibilill'S de rendre d'importanls services tant ti la cullure roumaine, qu'a la ciluse
politique des Roumains a !'ideal d'unite nalionnle, pour lequele ii II Iulie consequemment rl11rant toule sa vie.
1 1
·•
.-\nul. Ac(I(/. Rom., Ser. II, I. X\'III (Ses. 1895-96). Partea ildminislraliv.i ~i
rl<Ybt1Lerile, Bucureşti, 18!lG, p. IB7-188. Asupra premierii veli: Lucian Boia, L:uyt'II
/lro/e (1850--1912), Bucureşti, Cd. Litera, 19i4, p. 129-130
i:,~ Anal. t\cad. Uom. Ser. li, I. XX (Ces. 1897---1898), Partea administrativ.i ~i
detbilterile, µ. 18
l'.•J Ibidem, p. 59
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