VASILE LUCACIU, MILITANT PENTRU REALIZAREA
STATULUI NAŢIONAL UNITAR ROMÂN.
CONTRIBUŢII DOCUMENT ARE
de

BLAGA MIHOC

La 28 noiembrie 1922, dr. Vasile Lucaciu se stingea din viaţă,
discret şi sărac, în ţara care se ridica mare, frumoasă şi bogată. La
finele unei căi lungi, cu dobîndiri măreţP, ,,se împlinea astfel o viaţă
de simplitate romană, sfîşiată de arderea intensă, din care s-au plămă
dit ideile cele mai nobile, pentru o cauză aleasă" 1 • Drumul existenţei
lui Vasile Lucadu s-a circumscris cu ce a avut el mai bun în linia
unei bătălii eroice, pentru care sacrificiile n-au cunoscut margini aceea a luptei pentru cauza dreaptă a unei naţiuni asuprite în ţara sa de
o mînă de magnaţi înfrăţiţi în nedreptăţi şi tiranie, într-o împărăţie
cîrpăcită prin diplomc1ţie şi mariaje, din naţiuni şi ţări cu interese
deosebitc>.
În vreme-a activităţii lui Vasile Lucaciu şi a celor care s-au contopit cu el în marea trăire pentru interesele unei mulţimi sărace şi
nPdreptăţite, Imperiul habsburgic îşi încredinţase de cîţiva ani destinul
regimului dualist al claselor dominante austriace şi maghiare, conducătoare singure şi egoiste ale unui stat opresiv. în mijlocul „pătimiri
lor" de pe urma politicii de deznaţionalizare, practicată cu intoleranţă
prin şcoală şi instituţii publice, Vasile Lucaciu afirma dreptul poporului român la existenţă, la menţinerea obiceiurilor şi tradiţiilor sale
inalienabile. Ca profesor la Liceul din Satu Mare (1878-1885), ca preot
în comuna Şişeşti ( 1885-1907) din judeţul Maramureş, ca deputat în
parlamentul maghiar (1907-1910) şi, mai tîrziu, ca ministru fără portofoliu în guvernul României, Vasile Lucaciu este căutat de cererile de
ajutor material sau moral ale ţăranilor, elevilor şi intelectualilor aflaţi
1
Blaga Mihoc, Pentru cauza dreoplă a unei naţiuni, în Pentru socialism, 1972,
nr. 5855, 25 noiembrie, p. 2.
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la strîmtoare. Din Şişeşti acest „Mecenate" al poporului român şi-a
purtat destinul şi şi-a risipit viaţa pe drumurile luptei petiţionare, parlc1mentare şi mai tîrziu armate 2 • Concretizarea cca mai adecvată a luptPi petiţionare - credinţă de căpătîi, moştenită peste decenii dP la
autorii celor două „Supplex:-uri, o constituie „Memorandul" din 1892,
la elaborarea căruia istoricii au descoperit şi o contribuţie a lui Vasile Lucaciu. ,,Dăruiţi" cu amenzi şi ani grei de temniţă, memorandiştii
au aflat un sprijin dublu, al maselor populare din Transilvania şi al
opiniei publice europene, hrănită din suflul general al mişcărilor de
elibNare naţională din acele timpuri. Refluxul, latenţa, pasivitatt>a
( 1894-1905) iniţiată de conducătorii Partidului Naţional Român a fost
în fapt o epocă de acumulări, urmată de trimiterea unor deputaţi în
parlament, care urmau să susţină cererile îndreptăţite ale naţiunii române. Colaborarea bihorenilor Ioan Ciordaş şi Constantin Popoviciu,
fruntaşi ai organizaţiilor locale ale Partidului Naţional Român din
Bihor, impunea, la 27 august 1907, în aclamaţiile mulţimii din Beiuş
şi împrejurimi, alegerea lui Vasile Lucaciu ca deputat în parlamentul
budapestan. Anii rodnici de delimitare a poziţiei sale faţă de probh
melc> majore ale contemporaneităţii - construcţie socială, filozofie,
morală, vremea deputăţiei (1907-1910), definesc în Lucaciu spiritul
democratic, sentimentele umanitare progresiste. Diapazonul timpului
purta în rezonanţa sa prevestirea izbucnirii furtunii genNale; piaţa
opiniei publice, după cum observa Vasile Lucaciu într-o cuvîntare din
1915, otrăvită de stîlcirea teoriilor lui Nietzsche despre supra-om (naţiuni de elită), era pregătită de militarismul g0rman pentru războiul
distrugător între victimele căruia urma să se numere şi România. Peste
munţi, la Bucureşti şi în alte oraşe ale României, cuvîntările lui Vasile Lucaciu vor incendia cu dogoarea lor patriotică inimii<"' oamenilor
simpli, contribuind la pregătirea alăturării militare a României de partea Antantei. Trebuie să recunoaştem, fără putinţă de tăgadă, că daL·ă
în timpul primului război mondial românii transilvăneni din cadrul
armatei austro-ungare, căzuţi prizonieri în Rusia sau Italia, s-au înrolat
voluntari de partea României, aceasta se datoreşte şi neabătutei osteneli a lui Vasile Lucaciu.
Viaţa distinsului patriot Vasile Lucaciu a reţinut atpnţia multor
istorici şi publicişti, care ne-au liisat despH' el importantP studii şi
articole. Cîmpul informaţiilor asupra „Leului de la Şişeşli", cum a fost
supranumit dr. Vasile Lucaciu, s-a lărgit în ultima vreme prin contribuţii documentare revelatoare memorii, articole de presă, documente de arhivă, corespondenţă etc., care înmănunchiate sub privirea
de ansamblu a unui biograf cunoscător ar putea completa, în linii mari,
o monografie cu mult peste dimensiunea şi importanţa celor care i-au
1
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fost dedicate 3 • O notă de majoră importanţă. în biografia lu: Lucac-:u
o are cLmatul familial şi social-politic în care acesta şi-a petrecut anii
copilăriC'i, anii de şcoală, anii cînd i se consolidează trăsăturile de
caracter, ,,cînrl se oţeleşt0 sufletul, pregătindu-l pentru viaţă". lată
de ce pulern spune că ambianţa familială a fost pentru Lucaciu „mediul
care justifică pe deplin atitudinea sa naţionalistă (de luptător pentru
clr0pturile naţionale ale românilor transilvăneni n.n.) . . . de mai
tîrziu" 4 •
Născut într-o simplă famili0 de învăţător, cu o avere desigur sub
neces;tăţile obişnuite, ţinînd cont de greutatea cu care obţineau învă
ţătorii români „soluţiunea" ( salariul) într-o formă de organizare socială şi statală care nu-i remunera pentru opera lor educaţională, Vasile Lucaciu a cunoscut de timpuriu lipsurile şi nevoile în care trăiau
cei obidiţi. El se naşte la 22 ianuarie 1852 în localitatea Apa, din judeţul Satu-Mare\ unde Mihai Lucaciu, tatăl lui, calificat ca învăţător,
profesa ocupaţiunea de cantor, primind un salariu sub ceea ce i se
cuvenea conform pregătirii sale. După ce la 1857 postul de învăţător
din comună a devenit vacant, prin plecarea învăţătorului Făgărăşanu,
nemulţumit cu „soluţiunea" acordată, Mihai Lucaciu, preia conducerea
şcolii confesionale din comuna Apa, solicitînd, sub ameninţarea neîncheierii complete a ciclului de învăţămînt din acel an, mărirea corespunzătoare a remuneraţiei. Lipsurile de ordin material, adăugate faptului că nu-şi putea practica, conform calificării, meseria în permanenţă, precum şi unele neînţelegeri cu parohul comunal Simion Erdăş,
îl fac pe Mihai să părăsească comuna. În primăvara lui 1858, la 28 mai,
el a făcut un „schimb de staţiune" - adică de post - , cu Georgiu Toray, cantor-docent la Baia Mare 6 , schimb care-i va cauza multe supărări
prin efectul său imediat - un „înverşunat" proces judecătoresc, la
care cei doi îşi disputau 180 de florini primiţi ilegal şi în mod anticipat de Toray, precum şi roadele recoltei din acel an de pe o suprafaţă de pămînt de 2 iugăre, pe care Mihai Lucaciu o folosise în comuna Apa 7 • La Baia Mare, Mihai Lucaciu, dispunînd de condiţii mai
3
Amintim între acestea: Alexandru Ciura, Biografia părintelui Vasile Lucaciu,
Sibiu, 1928; Tiron Albani, Leul de Ia Şişeşli, Oradea, 1936; Ilie Dăianu, Leul de Ia Şi
se.5li, Oradea, 1936; Corneliu Mezea, Leul de la Şişeşti, 1852-1922, Satu Mare, l!J3G;
~,:ian Lupaş, Un tribun du peuple roumain de Transylvanie. Le Pretre Vasile Lucaci,·,
în Revue de Transilvanie, t. III, 1937, nr. 2,p. 167-178; Augustin Iuga, Cu privire Ia
Vasile Lucaciu. Acte, documente, procese, Baia Mare, 1940; Valeriu Achim, Aurel
Socolan, Vasile Lucaciu - luptător pentru drepturile românilor şi unirea Transilvaniei cu România, Baia Mare, 1968; Grigore Ploeşteanu, Aspecte din viaţa şi activitatea
lui Vasile Lucaciu (1852-1922), în Studii de istorie, filologie şi istoria artei, Editura
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1972, p. 93-133.
4
Corneliu Mezea, op. cil., p. 12.
5
Valeriu Achim, Aurel Socolan, op. cit., p. 201.
6
Arhivele Statului Baia Mare, fond Protopopiatul greco-catolic Baia Mare, dosar
178/1858, (nepaginat)
7
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Fig. 1. Dr. Vasile Lucaciu, (fotografie din jurul anului 1900).
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bune de practicare a meseriei şi fiind şi cantor şi învi'1ţător în acelaşi
timp, va putea să se ocupe mai temeinic de educaţia copiilor săi, pentru instruirea cărora existau acum mai multe poslbilităţi. Salariul său
anual. acordat în schimbul muncii pe care o presta, precum arat5 documentele de arhivă, era de 300 de florini 8 • Harnic şi plin de voinţă,
învăţătorul Mihai Lucaciu se va ocupa cu Lcrminarea edificării noii
clădiri destinate şcolii confesionale româneşti. La şcoala pe care a condus-o au „umblat" şi copiii săi, între care şi Vasile Luc:aciu, îndru:Eat
mai apoi la gimnaziul romano-catolic baimărean''. Mihai Lucaciu a avut,
cu siguranţă, grijă să poveslească fiului său Vasile, în serile lungi de
iarnă, despre îndelungatele nedreptă.ţi care l-au împins la re>voltă pe
iobagul Luca din Jojib (tc1tăl lui Mihai) împotriva contelui Karoly,
despre proiectata sa hotărîre de a fugi, la 1848-1849, aşa cum făcu
SC'ră şi alţii, li1 Avram Iancu în Munţii Apuseni, în ciuda tuturor impC'd'mentelor10. Conştiinciosul „docente" Mihai Lucaciu a aflat şi primit cu mare bucurie ştirea despre înfăptuirea Unirii, la 24 ianuarie
1859, căci documentele ele arhivă menţionează faptul că el, între mulţi
alţii, ,,s--a prenumerat" la cartea lui Vasile Maniu, Disertafiune istorico-critică despre Jimba, literatura şi originea românilor, pe care
conducerea bisericească din Gherla o recomanda cu multă insistenţă
ca o lucrare ,, ... ce se cuprind singur cu noi, cu lipsele şi cu interesele noastre, punîndu-se înaintea ochilor trecutul cel trist, prezentul
cel îmbucurăloriu şi venitoriu cel frumos ce ne aşteaptă " 11 şi care va
fi cu siguranţă citită cu mare interes, la vremea sa, de către tînărul
Vasile Lucaciu, ajuns peste puţină vreme ( 1862-1866) elev la gimnaziul din Baia Mare. Epoca la care ne referim corespunde cu dezvoltarea luptei pentru emanciparea naţională a românilor, într-o vreme în
care a înflorit viaţa constituţională în locul guvernării absolutiste abandonate din motive lesne de înţeles de curtea vieneză. Tocmai de aceea
vîltoarea evenimentelor care au urmat a atras şi pe Mihai Lucaciu,
SE'mnatar, alături de mulţi alţii, al unui memoriu către Cancelaria Aulică Ungară, pentru întemeierea „în spiritul timpului înaintătoriu, de
a cărui geniu e electrizată toată Europa", a unei catedre de Lmbă
română la gimnaziul băimărean, frecventat în acele timpuri de mulţi
8

Ibidem

n La gimnaziul romano-catolic din Baia Mare, întemeiat în 1696, funcţiona din
anul 1862, o catedră de limbă şi literaturii română (/ndrumălor 1n Arhivele Statului
Judeţul Maramureş, Bucureşti, 1974, p. 233, 237; Blaga Mihoc, Unele aspecte privind
prezenta elevilor români şi studiul Jimbii române în gimnaziul din Baia Mare, în Crisia, 1978, p. 555-564).
10
Valeriu Achim, Aurel Socolan, op. cit., p. 17; Aurel Socolan, Blaga Mihoc,
125 de ani de la revoluţia din Ţările Române; lile din lupta maselor populare maramureşene, în Pentru socialism, 1973, nr. 5995, 10 mai, p. 2.
11
Arhivele Statului Baia Mare, fond Protopopiatu/ greco-calo/ic Seini, dosnr
234/1859 (nepaginat); Vasile Căpîlnean, Liviu Tataru, (Vasile Lucaciu/, Climatul social
fi familial, în Pentru socialism, 1972, nr. 1972, nr. 5855, 25 noiembrie, p. 2.
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tineri români 12 • De la „înălţimea" acestei catedre, solicitată în num<>le
a 108.247 de români şi întemeiată „cu greu" de către guvernanţi, profesorii români au desfăşurat o eficientă activitate patriotică naţională
în rtndul gimnaziştilor printre care se găsea şi Vasile Lucaciu. Peste
ani, el îşi va aminti cu multă plăcere de frumoasele „prelegeri de istorie a poporului român", de patosul cu care Ştefan Bilţiu 13 i-a predat,
la 1864, o lecţie despre Unirea Principatelor, care „l-a impresionat în
mod deosebit pe tînărul gimnazist, incit şi-o va reaminti toată viaţa" 14 •
în această vreme lupta poporului pentru drepturi şi libertăţi politice
creşte în intensitate; în fostele comitale Satu Mare şi Maramureş se
desfăşoară „conferenţe naţionale" la care participanţii arată necesitatea ţinerii unui congres naţional al tuturor românilor din Imperiul
habsburgic 15 , se întemeiază diferite asociaţii culturale ca „Asociaţiunea
pentru cultura poporului român din Maramureş" 16 , (1861 în Sighet), se
difuzează publicaţii româneşti, în care sunt descrise marile evenimente din România. Tinerii din gimnazii, între care şi Vasile Lucaciu,
întemeiază reuniuni şi societăţi de lectură 17 , prin intermediul cărora
literatura istorică şi beletristică românească circulă între elevi, eultivindu-le dragostea faţă de creaţiile populare şi direcţionîndu-le interesul pentru chestiunile ce preocupă întregul popor român. Un rol
important în acest sens îl au publicaţiile româneşti: Familia, Umoris-

tul, Gazeta Transilvaniei, Transilvania, Amicul şcoalei, Românul, Concordia, Aurora Română, prezente în bibliotecile particulare şi în cele
districtuale: ce au luat fiinţă, după 1872, în Baia Mare, Baia Sprie şi
Seini 18 • În acest mediu s-a dezvoltat Vasile Lucaciu şi şi-a sporit interesul faţă de viaţa şi tradiţiile poporului român. Un colaborator de
nădejde şi confident întru toate a avut de timpuriu Vasile Lucaciu în
12 Arhivele Statului Baia Mare, fond Protopopiatul greco-catolic Baia Mare, dosar 1861 (nepaginat); Trofin Hăgan şi colectivul, Maramureşul şi Uni rea, Baia Mare,
1968, p. 153-154; Vasile Căptlnean, Contributii la cunoaşterea preocupărilor pentru
înfiintarea de şcoli medii româneşti în Baia Mare şi Seini, după re\'olu/ia de la
1848, în Marmafia, Jl, 1971, p. 161-172; lndrumător în Arhivele Statului Judeţul Maramureş ... , p. 237; Blaga Mihoc, op. cit.
13 Ştefan Bilţiu, alături de Gavril Szabo, este semnatarul unei interesante „scrisori• (de fapt memoriu) către George Bari ţiu, în care, între altele, soliei tau inter\'enţia acestuia pentru obţinerea unui ajutor bănesc din România, in scopul întemeierii
unui gimnaziu românesc la Baia Mare (Blaga Mihoc, Date despre aduna.rile gcnern/l'
ale „Astrei" din 1869 şi 1903, în Crisia 1978, p. 392-394).
14 Valeriu Achim, Aurel Socolan, op. cil., p. 19.
15
Arhivele Stalului Baia Mare, fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, act nr. 78. 1861;
Trofin Hăgan ... , op. cit., p. 138-152
16 Analele Asociatiunii pentru cultura poporului român din Maramureş JR60-1905,
Gherla, 1906; Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Tipografia ziarului „l'niversul", Bucureşti 1940, p. 191-199
17 Vasile Scurtu, Mihai Trileanu, Societatea de lecturd a C'/C\'ilor români de la
Liceul din Baia Mare, în Studii şi articole de- istoric-, Bucureşti, 1966, p. 146-151
18 Arhivele Statului Baia Mare, fond Protopopiatul greco-catolic Sl'ini, dosar
292,'1872 (nepaginat)
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fratp}e său Constantin Lucaciurn (1860-1920), cursant şi el, cu cîţiva
ani mai mic, la acelaşi gimnaziu din Baia Marc•. Cariera şi personalitatea lui Vasile Lucaciu l-a aşezat pe Constantin într-o oarecare umbră,
deşi în multe ocazii acesta s-a dovedit un tot atît de priceput întreprinzător pe ter(lnul luptei pentru eliberarea naţională a poporului român din Transilvania. La moartea lui Constantin, în 1920, Iorga arăta:
,.S-a stins în Ardeal preotul Constantin Lucaciu, fratele părintelui Vasile Lucaciu, a cărui zgomotoasă faimă îi umbrise viaţa. Şi totuşi, acest
mărunţel şi slăbuţ preot avea calităţi refuzate de soartă marelui retor
de pe vremuri, al cauzei naţionale şi osînditului cu aşa de răsunător
proces al Memorandului" 20 •
După ce a absolvit şcoala tatălui său, Constantin Lucaciu a urmat,
ca şi Vasile, cursul gimnaziului băimărean, apoi seminarul teologic
din Gherla. În acest timp, dr. Vasile Lucaciu, absolvent al academiei
„Propaganda fida0" din Roma, devf'nea profe>sor titular la catedra de
limba română de la liceul din Satu-Mare. Ca profesor, el şi-a desăvîrşit
studiile la universitatea din Budapesta, ajutat fiind în pregătirea examenelor orale şi a lucrărilor scrise de Alexandru Roman ( 1820-1897),
cu care a purtat de altfel şi o interesantă corespondenţă (vezi Anexe
1, 2, 3, 4 21 ).

Pentru atitudinea sa românească, manifestată prin grija deosebită
în predarea limbii române şi prin spiritul naţional în care concepea
să-şi desfăşoare activitatea, Vasile Lucaciu a venit în conflict cu autorităţile de stat, angajate într-o susţinută campanie de deznaţionalizare
a românilor sătmăreni. Ministerul cultelor şi instrucţiunii publice încearcă, fără succes, să-l transfere la liceul lin Losoncz; Vasile Lucaciu
preferă să părăsească învăţămîntul şi la 1885 se slabileşte ca preot
în comuna Şişeşti 22 , unde îşi va realiza sistematic îndrăzneţele sale
planuri. Peste doi ani, la 1887, cu ocazia sărbătoririi semicentenaruiui
rn Vasile Căpilnean, Liviu Tătaru, op. cil.
Nicolae Iorga, Oameni care au fost, Bucureşti, 1967, vol. II, p. 182
21 Din scrisorile adresate de dr. Vasile Lucaciu lui Alexandru Roman rezultă
în mod indirect preţuirea pe care a avut-o acesta din urmă faţă de dr. Vasile Lucaciu sau faţă de aceia pe care acesta îi recomanda. (Biblioteca Academiei R.S.R.,
69 (1-4)
)
Secţia manuscrise, în continuare B.A. R.S.R., S.M., Mss. S ---'----'--DCCCXXII)
22
ln comuna Şişeşti unde a locuit, cu întrerupere, din 1885 pînă în 1914, Vasile
Lucaciu a fost mereu persoana centrală care „a căutat, prin toate mijloacele, să
ridice gradul de cultură a poporului•. Locuitorii din Şişeşti şi din localităţile Dăneşti,
Bontăieni şi Unguraş, ce intrau în parohia respectivă, aveau, astfel, în Lucaciu un
adevărat mentor, preocupat de propăşirea lor economică (a introdus creşterea pomilor
de soi, cum este mărul Ionathan, a organizat o pepinieră de 30 de ari, din care oferea
elevilor buni puieti pentru plantat, deprinzîndu-i cu altoirea etc.) şi social-culturală
(a construit, în anul 1905, o frumoasă şcoală cu „2 săli de clasă şi un apartament
pentru locuinţa invătătorului", lua parte la jocuri sportive, în special la „jocurile de
oină, fotbal şi popice", cu care i-a deprins pc cei tineri) (Aurel Socolan, La Şişeşti,
în Pentru Socialism, 1972, nr. 5855, 25 noiembrie, p. 2)
20
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Gnzetei Transilvaniei, Vasile şi Constantin Lucaciu trimiteau la redacţia revistei o scrisoare de felicitare, în care îşi exprimau dorinţa ca
sărbătoarea centenarului Gazetei „să afle pe românii uniţi "~ 3 • Observăm, astfel, că din acel moment Vasile Lucaciu avea ca aderent la
marile sale acţiuni pe fratele său mai mic, care-l va întovărăşi între
ceilalţi 300 de români ce au constituit delogaţia mP,morandiştilor la
Viena, din 1892. De altfel, un moment care anticipează această acţiune
politică, este conferinţa naţională din 17 februarie 1891, ţinută într-o
sală a restaurantului din Baia Mare, cu participarea a 90 de intelectuali
români din comitatul Sălaj şi Satu-Mare, între care „bătrînul naţiei",
George Pop de Băseşti, şi fraţii Vasile şi Constantin Lucaciu 21 • Conferinţa a hotărît să redacteze, aşa cum raporta căpitanul şef al oraşului,
primarului din Baia Mare, ,.o lucrare de mai multe pagini, scrisă în
termeni vehemenţi", în care arată că „limba şi roligiunea naţiunii române mai ales în licPul de stat din Baia Marc sunt desconsidorate şi
a recomandat că pentru satisfacerea plîngerii lor memoriul (prezentat
conferinţei de către dr. Vasile Lucaciu n.n.) să fie înaintat înaltului
minister al cultelor şi Educaţiei şi Dietei Ungariei":!,;_ Constantin Lucaciu a redactat şi citit în „conferenţă" un alt memoriu în care cerea
recunoaşterea oficială a „Uniunii Femeilor Române din Sătmar". îndemnat dP Vasile Lucaciu, el a trimis multor publicaţii ro:nâneşti informaţii despre mersul lucrărilor conferinţPi şi despre ceea ce s-a discutat cu acea ocazie 2 r1. Trecînd dincolo de „interesele culturale" ce ocupau în general lucrările conferinţei, unul „din participanţi", precum se
preciza într-o notă a politiei băimărene, acesta fiind după toate prebab'lilăţilc dr. Vasile Lucaciu, a „susţinut" ide<'a sporirii numărului de
români în parlament şi în organele de conducNe judeţenP, pe motiv
că aceştia nicăieri „nu sunt suficient de reprezf'ntaţi " 27 • 1n desele abs0nţe al0 lui Vasile Lucaciu, cauzate fie de participarea Ia întrunirile
Partidului Naţional Român, fie de arestările ce a sufNit de pe urma
proceselor ce i s-au intentat în perioada dintre 1892-1894, Constantin
s-a îngrijit de familia fratelui acestuia, sprijinind-o materialiceşte>. Este
semnificativă, în acest sens, corespondenţa lui Constantin cu Epaminonda, fiul lui Vasile Lucaciu, aflat la studii în Roma, datînd de pe
vremea dnd Vasile Lucaciu era închis în urma procesului m0rnorandist.
lu Seghedin. Amintim, în acest loc, două scrisori: una a lui Epaminonda
23 Ştefan

Pascu, Marca Adunare Naţională de la Alba Iulia, Cluj, HJG8, p. 153.
Arhivele Statului Baia Mare, land Primăria oraşului Baia Mare. Acte prezidenact nr. 341/1891; Trofin Hăgan ... op. cit., p. 155-157; Blaga Mihoc, Două docu-

24

ţiale,

mente semnificative din anii 1862 şi 1891 privind lupta pentru drepturi şi libc-rtăti a
popupa/iei româneşti din Lăpuş, Sătmar, Chioar şi Sălaj, în Muzeul at ion ni, 11, Bucureşti.

1975, p. 475---484.

Gazeta Transilvaniei, 1891, nr. 22 şi 55 din 12 februarie şi 19 martie
Arhivele Statului Baia Marc, Jonci Primăria oraşul•ri Baia Jl,tarc. Acte prezidenţiale, act n. 341/1891; Trofin Hăgan ... op. cil., p. 155-157
2,,

26
27

Ibidem
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de dr. Vasile Lucaciu din Şişeşti lui George Pop de
la 10 decembrie 1896 (pagina 4).
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către Constantin din 23 august 1892, prin care îi mulţumeşte acesluia
din urmă pentru faptul că i-a trimis ca dar un orologiu, şi alta, din
17 decembrie 1894, prin care Constantin îşi anunţa nepotul student
că-i va trimite un colet cu alimente şi că va merge „după sărbători
la tătucul tău, la iubitul meu Vasiliu (la închisoare - n.n.) în Seghedin "28 • Lipsa celor doi fraţi, Vasile şi Constantin, din pmohiile unde îşi
practicau ocupaţia ce le asigura subzistenţa, dar mai ales materialele
cu caracter voalat politic ce se tipăreau în paginile revislei pe care
o edita Vasile Lucaciu, au atras, precum vom ve>dca, minia necruţătoare
a episcopului Ioan Sabo din Gherla 29 , soldată, în final, cu suspendarea
lui Vasile Lucaciu din „oficiu". Duşmănia lui Ioan Sabo, repercutată,
în mod neîndoios, şi asupra pPrsoanei sale, nu l-a împiedicat pe Constantin să participe la conferinţele generale ale alegătorilor români din
Ardeal, ţinute la Sibiu, în 1893 (23 iulie) şi 1894 (luna noiembrie 30 ),
unde a fost invitat tocmai datorită pasionatei sale activităţi pe teren
naţional. Atunci cînd dr. Vasile Lucaciu va reuşi în alegerile de deputat
pentru parlamentul de la Budapesta, desfăşurate în 27 august 1907 in
cercul electoral Beiuş, fratele său mai mic Constantin va organiza la
Baia Mare o adunare festivă a „poporului român", adresînd noului
dC>putat următorul salut: ,,Inteligenţa română, poporul român adunat,
sărbătoresc pe alesul; trimite salutare frăţească alegătorilor bravi " 31 •
Legat de Vasile Lucaciu ca printr-un nevăzut fir sufletesc, la 1914,
Constantin va trece în România liberă şi va participa la numeroasele
şi mobilizatoarele turnee pe care neobositul memorandist le-a întreprins în diferite oraşe, în scopul mobilizării unei adeziuni generale la
cauza dezrobirii Transilvaniei, la înfăptuirea unităţii statale a poporului român 32 • îndurerat de soarta confraţilor săi din Transilvania şi
temător, în acelaşi timp pentru rezultatul unor lupte ce urma să le
poarte armata română, Constantin va publica, la Bucureşti, în 1915,
lucrarea Biserica, şcoala şi armata, apreciată de marele învăţat N!colac'
Iorga ca o critică necruţătoare la adresa demagogiei unor politicieni
burghezP 3 • În ultimii doi ani de război, cînd Romania sîngera de pe
urma loviturilor pe care puterile centrale putuseră să i le aplice, în
special datorită neintervenţiei aliaţilor ei3\ Constantin Lucaciu lua
28

Scrisorile se află în colecţia familiei Iuliu Şurani, din Baia Mare, sir. dr. \'ici.or
nr. 10, 3.
i 9 Vezi pentru atitudinea antipatriotică a lui Ionn Szabo, Blaga Mihoc, Din corespondenta inedilă a lui George Pop de Băseşti, în Acta Musei l'orolisensis, Zalău,
1977, p. 245-255.
30 Arhivele Slat:.ilui Baia Mare, fond Primăria-oraşului Bnia Mare. Acte prezidentiole, ncl. nr. 341/1891; Trofin Hăgan ... , op. cit., p. 155-157.
31 Corneliu Mezea, op. cit., p. 89
a2 Constantin Nuţu, România 1n anii neutralită/ii 191.J-1916, Editura Ştiin\ilic,-1,
Bucureşti, 1972, p. 247-249
33 Nicolae Iorga, op. cil., p. 182-184
34 Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919,
voi. II, Tipografia „România Nouă•, p. 324-326 şi 397-405
Babeş,
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drumul pribegiei prin străinătate. Împreună cu Epaminonda:35, fiul lui
Vasile Lucaciu şi nc•potul său, el se va stabili în Statele Unite ale
Americii, desfăşurînd o intensă propagandă în favoarea cauzei româneşti3u. Graţie acestei acţiuni, la 1 Decembrie 1918, cu ocazia Marii
Adunări Naţionale, el va fi ales în Marele Sfat Naţional Roman, iar
în noiembrie 1919, aW.turi de Vasile Lucaciu, ca deputat în parlamentul
României 37 .
Ideile şi atitudinea lui Vasile Lucaciu, la care după cum am văzut,
Constantin aderase trup şi suflet, vor găsi înţelegere şi din partea frate lui mai mare, Alexandru Lucaciu, ofiţer în armata austro-ungară, de
vreme ce, cu ocazia reuşitei în alegerile din august 1907, Alexandru,
aflat la Bucureşti, se va grăbi să felicite pe noul ales 38 • Trebuie să precizăm, de asemenea, că Petru Lucaciu, cel mai mic dintre fraţii lui
Vasile Lucaciu, de meserie ing:ner, a nutrit sentimente de simpatie fată
de mişcarea de eliberare naţională a românilor din Transilvania, evidenţiindu-se în special prin sprijinirea dezvoltării învăţămîntului şi
culturii poporului român. Pe linia unei continuităţi în acest sens, amplificate cum era şi firesc după unire, în 1925 el va efectua, cu propria-i
cheltuială, 10 abonamente pentru învăţătorii români din Sătmar, la
puhlicaţiilc V iatn şcolară ( 5) şi Cultura poporului ( 5) 3n•

•

•

•

Dr. Vasile Lucaciu şi-a folosit întreaga energie şi forţă de muncă
în lupla pentru împlinirea unui ideal, la început mai puţin conturat, apoi
mai evident, mai radical, pe care istoria l-a absolvit şi l-a integrat în
evoluţia sa. ,,Mesajul vieţii lui, în care tribunatul se împleteşte cu un fel
de apostolat, suscitator de inteligenţe şi conştinţe adormite, înlătură
bănuieli, mobilizează energii, aţîţă pasiuni, de obicei înalte, provoacă
discuţii animate, entuziasm, sau ură" 40 • Şi toate acestea tocmai datorită
neobositei sale activităţi, în care un loc nu de mică importanţa o are
activitatea scriitoricească; şirul întreprinderilor sale politice înscrie în
circuitul său dese răgazuri, dacă le putem numi astfel, în care Vasile
Lucaciu a scris, a tradus şi a tipărit. Atitudinea sa ca om de condei,
manifestată în lucrările şi discursurile tipărite 41 , poartă pecetea frecvenromâneşti clin Transilvania, Editura ştiinţifică. şi en1977, p. 458
36
Corneliu Mezea, op. cit., p. 127
n Augustin Iuga, op. cil., p. 399
38
Corneliu Mezea, op. cit., p. 91
:in Viaţa .~colară, Satu Mare, 1925, nr. 2
rn Gelu Simu, Cîteva consiciera/ii asupra activităţii publicistice a lui Vasile
Lucaciu (Manuscris inedit în Arhiva Comitetului pentru cullurii şi educaţie socialistă
al judeţului Maramureş, în Dosarul Lucrările sesiunii de comunicări şliinţilice din
28 noiembrie 1972).
11 Vezi Discursul părintelui dr. Vasile Lucaciu rostii în Odoreu (colul Sătmaru
lui) în 2 sept. a.c. în cauza epi1,copiei ele Hnjdu-Dorog, Arad, 1912, p. 5-6;
35

Ştefan

Meteş,

Emigrări

ciclopedică, Bucureşti,
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tării şcolilor din Roma. Mentalitatea sa s-a format în cadrul rigorilor
impuse învăţămîntului de activitatea lui Samuil Micu, Petru Maior,
Gheorghe Şincai. Acest lucru îl dovedeşte atît cartea sa Istoria lui Fotiu42, cit şi articolele de a lungul anilor în diferite reviste. Lucrarea
Istoria lui Fotiu e o traducere făcută în grabă, lucru evidenţiat de lipsa
de claritate a unor termeni traduşi din limba franceză şi de unele fraze
greşite. Astfel, autorul nu s-a preocupat de găsirea unor corespondente
corecte pentru unele cuvinte sau denumiri, .,transcriindu-le" direct din
franţuzeşte: consacraţie ( din sacrer, a sfinti, a unge), vacilant (pentru
nesigur), turmente (din francezul tourments) etc., sau transcrie de-a
dreptul fraze greşite: ,.Foţiu ... îşi recîştiga (reganer are aici sens de
reia) cu zel canavasuri (franţuzeşte canevas); deoarece subiectul ... a
sulevat discuţii (de la franţuzescul soulever); şi servi mult de ai mări .. .
prietenia pentru escamator (sensul precis, din escamateur, însemnînd
pregnate de un retoric patriotism, şi activitatea politică a lui Vasile
pungaş); rugăciunile care umblă cu această ceremonie (în loc de sunt
potrivite ... ); de a răpi sceptrul imperial din casa regnantă etc., etc„ 43 •
În ceea ce priveşte conţinutul, Lucaciu prezintă apariţia conflictelor
religioase dintre Roma şi Constantinopol, importanţa acţiunilor lui Foţiu
în adîncirea acestora, precum şi meritele literare pe care le-a avut
acesta. Prin această lucrare, aşa cum însuşi mărturisea~\ Lucaciu se
adresa preoţilor. Limbajul folosit atunci cînd intNvin raporturile cu
oamenii simpli, laici, primeşte o formulare directă. El era convins că
neamul românesc, de origine romană, şi-a regăsit în acea vreme o misiune nobilă, sfîntă, pe care şi-a pierdut-o de mai multe secole. Această
idee de natură romantică, împrumutată în „linie descendentă" de la
coriferii Şcolii Ardelene, l-a călăuzit şi atunci cînd, plin de revoltă, a
răspuns, în scris, rectorului universităţii din Budapesta 45 , sau cînd şi-a
rostit faimosul discurs la congresul raselor de la Londra, din 28 iulie
1011. (Vezi Anexe: 5, 6). Cu acele ocazii, dr. Vasile Lucaciu a pledat, cu
multă perseverenţă, pentru dreptul sacru al românilor de a-şi păstra
limba strămoşească naţională. El credea că însăşi divinitatea a dăruit
popoarelor, ca „semn al graţiei, posibilitatea de a se exprima în propria
lor limbă". De altfel, Lucaciu a scris şi publicat multe articole „întru
apărarea limbii strămoşilor săi " 46 • Derularea rapidă a evenimentelor,
apariţia primelor dovezi ale crizei ce plana asupra echilibrului european
din anii 1900, aducînd cu sine şi o radicalizare a vieţii politice din
42 Titlul complet al lucrării este: Istoria lui Foţiu, patriarhul Constantinopolului,
urzitorul schismei grecesci, prelucrată după preotul I. /ager, cil' Dr. \'usiliu 1,ucaciu,
Baia Mare 1893.
43
Dr. V,1sile Lucaciu, Istoria lui Foţiu .. ., p. 217, 294; Gelu Simu, op. cil.
61 (I)
H B.A.R.S.R., S.M., fond Septimiu Albini, Mss. 5 - CC\11
4'' Vasile Lucaciu, Epistolă publică către rectorul Unin'r.\ilălii clin Buclaµesta,
Bilia Mare, 1898
46
Gelu Simu, op. cit.
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Transilvania, vor contribui la destrămarea sincretismului dintre p)ementele religioase împregnate de un retoric patriotism, şi activitoteo politică a lui Vasile Lucaciu. Preocuparea sa de căpetenie, aşa cum o
demonstrează discursurile rostite în perioada 1914-1916 la Turnu-SPverin, Bucureşti, Galaţi sau în alte oraşe ale României, va fi numai
problema creării unui stat naţional românesc puternic şi unitar 47 • Discursurile sale nu sunt adresate Casei domnitoare, .,iar vorbitorul lor"
nu e „noul Demostene, ori Cicero, ci una din voci, alături de Nicolae
Iorga, Octavian Goga etc., care militează pentru intrarea imediată ( a
României - n.n.) în război alături de Antantă" 48 • Vocea sa este tună
toare ca o revoltă, după mărturisirea contemporanilor, glasul său se
zbuciumă, întreaga sa fiinţă se cutremură, dar metaforel0 nu sunt religioase, căci conferinţele sale de atunci se clădesc pe elemente de autobiografie, pe exhortaţii, pe imprecaţii, pe îmbărbătări, toate fără o veritabilă coerenţă.

În oricare dintre discursurile lui Vasile Lucaciu ne surprinde>
o anumită imparţialitate, dublată de nobleţea tonului: ,.DacZ1
puneţi urechea pe această glie sacră, spunea îndurerat Vasile Lucaciu,
veţi auzi gemetele şi chemarea fraţilor de dincolo, cum o auziţi de atîlea ori prin grai viu. Datorinţa noastră, în învălmăşagul provocat de
acest război mondial, este să afirmăm îndreptăţirea aspiraţiilor noastre
naţionale şi să intrăm în luptă pentru înfăptuirea lor", continua el 4i1• Cu
toate acestea, studiul cel mai sumar al discursurilor rostite de dr. Vasile
Lucaciu dovedeşte că ele sunt elaborate în pripă, expunerea puţin dezordonată, datorită mai ales forţei pasiunii. Lucaciu îşi prezintă propriile fapte, aşezate în contextul politic de atunci al Transilvaniei, fă
cînd referiri la „infidelitatea habsburgilor", mai ales în timpul acţiu
nilor memorandiste, la epoca pasivismului şi apoi la cea a activismului parlamentar, la apropierea românilor transilvăneni de cei de peste
munţi, în special prin intermediul „Ligii culturale". Din acest punct de
vedere, conferinţele sunt preţioase surse biografice pentru completarea cunoştinţelor despre viaţa dr. Vasile Lucaciu, contribuind şi la recompunerea unui moment important din istoria Transilvaniei.
şi astăzi

•

•

•

La absolvirea studiilor de la Roma dr. Vasile Lucaciu era caracterizat de profesorii săi ca un tînăr de viitor, ale cărui calităţi, ,.îndreptă
ţesc cele mai bune speranţe". Speranţele pe care le va îndreptăţi Vasile
Lucaciu vor fi însă în primul rînd cele ale celor ce doreau cu neistovire
eliberarea naţională a poporului român din Transilvania. Acestui ideal,
îi va dedica dr. Vasile Lucaciu cei mai frumoşi ani din viaţa sa. Profesiunea sa de credinţă, mărturisită de timpuriu în lucrarea lnstitufiuni
47

Conlerintele părintelui Vasile Lucaciu, passim

48

Gelu Simu, op. cit.

49

Conferinţele pdrintelui Vasile Lucaciu .. . , p. 78
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mă lupta cu armele adevărului pe terenul civilizaîn interesul naţiunii mele", constituie numai o dimensiune, cea care
era permis să fie afirmată în mod răspicat pe atunci, - a vastei activităţi a lui Vasile Lucaciu, luptător, în realitate, în primul rînd pe teren
politic, pentru împlinirea idealului măreţ al unităţii politice a poporului său.
Datorită publicării unor articole în care, pornind de la principiul
dreptului natural al popoarelor, susţinea, ca şi înaintaşii săi, necesitatea folosirii limbii române în viaţa publică, cît şi datorită „purtării··
matricolelor parohiale din Şişeşti în limba română, dr. Vasile Lucaciu
va fi persecutat, învinuit de iredentism şi tîrit într-o mulţime de procese d2 către regimul dualist. Activitatea sa, însă, a primit de la început
opţiunea şi sprijinul publicaţiilor româneşti. Astfel. în Gazeta Transilvaniei se remarca, în 1887, că Vasile Lucaciu se preocupă de „dezvoltarea şi conducerea sentimentului naţional românesc în aceste copleşite
margini româneşti, începînd lupta pentru cauza respectării limbii româneşti ca limbă oficială în forurile de administraţie şi celelalte oficii în
comita te", şi că pentru aceste fapte a fost considerat inamic al patriei
şi ca urmare adus în faţa instanţelor judecătoreşti5°.
Aşadar, activitatea lui Vasile Lucaciu contribuie, după aprecierea
din Gazeta Transilvaniei, la „dezvoltarea şi conducerea sentimentului
naţional", în teritoriul în care se exercita, în chipul cel mai vădit, politica de deznaţionalizare. De aceea, în 1892, la cererea guvernului, episcopul Ioan Sabo, profitînd şi de numeroasele procese politice ce i se
intentaseră lui Vasile Lucaciu, a dispus suspendarea pe o anumită perioadă a apariţiei revistei pe care o edita acesta. Neînfricatul luptător
şi membru al conducerii Partidului Naţional Român 51 , partid al cărui
program cunoscuse o puternică radicalizare ce culminase cu Memorandul din 1892, va fi judecat în 12 noiembrie 1892 la Debreţin, şi condamnat la un an de închisoare. ln faţa completului de judecată, Lucaciu
declară că se consideră mandatarul poporului român~ 2 • ,,Să se ştie, spune
el, cu acea ocazie, că cine loveşte în noi, cine pe noi ne vatămă, loveşte şi vatămă întreg poporul românesc". Aceleaşi idei transpar.
precum \·om vedea, şi din corespondenţa lui Vasile Lucaciu, în special
cu membrii din conducerea „Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor"53. Mai presus de orice, întotdeauna Lucaciu a păstrat o încre-

filozofice: .,Voiesc a
ţiei,

50

Tribuna, IV (1887), nr. 190, din 23 august

Dr. Vasile Lucaciu a fost cooptat în Comitetul Partidului Naţional Român în
mai 1887 cu ocazia conferinţei de la Sibiu; alături de alţi membri mai vechi ca Vincen\iu Babeş, George Bariţiu, George Pop de Băseşti, Dr. Ioan Ra\iu, cu acea ocazie
au mai fost aleşi în comitet: Eugen Brote, Iuliu Coroianu, dr. Aurel Mureşan, Ioan
Slavici ş.a. (Ioan Georgescu, Dr. Ioan Raţiu (1828-1902). 50 de ani din luptele natio1wle ale românilor ardeleni, Sibiu, 1928, p. 53).
52 Augustin Iuga, op. cil., p. 196-198.
53 Liga a publicat în 1891 un memoriu în numele Universilă\ii din Bucureşti, în
care denunţa in faţa întregii Europe persecu\iile la care sunt supuşi românii transilvăneni. Urmase Rdspunsul student ilor din Budapesta, care la rîndul silu dăduse naş51
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dere totală în izbînda finală. ,,Curentele ce se nasc din necesităţile istorice şi vitale ale unui popor împilat vor ieşi biruitoare peste orice
obstacol - declara Lucaciu unui ziarist maghiar. Eu cred în deplina
reuşită a cauzei româneşti, căci este cauza întregului spirit liberalist
ce începe a se manifesta în toată lumea. La lupta noastră se asociază,
ca tovarăşi, toată suflarea cugetătoare. Cred şi sunt sigur că vom învinge"54. Pentru victoria finală, însă, era nevoie de unirea tuturor forţelor, de trecerea peste dezbinările confesionale. Acest lucru trebuie
să-l fi urmărit Lucaciu şi atunci cînd, din închisoare de la Seghedin,
cerea lui Septimiu Albini, la 29 aprilie 1893, să nu mai publice în Tribuna lucrarea Istoria lui Fotiu, căci aceasta nu este o lucrare pentru publicul cel mare al Tribunei "55 • Se observă, deci, că Lucaciu era conştient
de interferenţa chestiunilor confesionale cu cele naţionale şi s-a îngri-jit ca în acţiunile sale să nu prejudicieze, prin exagerare, unitatea tuturor românilor, indiferent de confesiune, pe fruntariile luptei pentru eliberare naţională. Lucaciu îşi defineşte poziţia în această chestiune, în
1902, unor amici din Iaşi: ,.Pentru mine această idee (religioasă - n.n.)
mă preocupă numai şi numai în combinatiune cu marea idee natională
(s.n.). Faţă de dvoastră nu-mi permit o analiză mai amănunţită, [... ].
Din aceasta, puteţi vedea poziţia pe care o am eu în această chE'stiune
de capitală importanţă. Toată puterea morală, culturală şi civilizatorică
[... ], întrucît vine în contact organic cu viaţa naţională a elementului
românesc, fie dincoace fie dincolo de Carpaţi are să promoveze interesele noastre, sacrosante nationale (s.n.) ... Restul de sine urmează! ...
Pentru astfel de idei, mă aveţi pururea usc;_
Acest sublim crez al său în rolul militant al tuturor inslituţiilor româneşti se degajă şi din anumite proclamaţii adresate poporului român
prin presă, precum şi din conferinţele rostite, cum am văzut, în România, în perioada neutralităţii. Astfel, în unul din multele „discursuri
programatice" ţinute în România, Lucaciu demasca politica puterilor
centrale. ,.Marea misiune istorică a poporului românesc, spunea Lucaciu, nu poate fi îndeplinită alături de Austro-Ungaria care urmăreşte
nimicirea naţiunii române din Banat şi Transilvania şi trecerea peste
trupul României cu ajutorul nemţilor spre gurile Dunării şi Marea
L0re Replici din parlea ~turlcn\ilor români (Memorialul studeniilor universitari români
privitor la situaţiunea românilor din Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 1891; A magyar romcinok es a magyar nemzel, Bp., 1891; Chestiunea română în Transilvania

şi Ungaria. Heplica junimii Române din Transilvania şi Ungaria la „Răspunsul" dai de
junimea ncadcmică maghiară „Memoria/ului" sluclenţi/or universitari din România,

Sibiu, 1802).
54 Tiron Albani, op. cil., p. 128.
:;:; B. A. R.S.R., S.M., Ionel Septimiu Albini, Mss. S. ~
CCVI
5 r. [:Jena
Gheran Meveş, Noi contribuţii la studiul activităţii leorelice şi socir:1-po/itice a lui Vasile Lucaciu (Lucrare în manuscris, în Arhiva. Comitetului pentru
cultură şi educaţie socialistă al judeţului Maramureş, în dosarul Lucrările sesiunii
de

comunicări şliinţilice

din 28 noiembrie 1972).
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Fig. 7. Scrisoare

adresată

20

de dr. Vasile Luraciu lui Francisc Hossu-Longin, din
Şişeşti la 8 februarie 1891.

Neagră" şi nici „alături de
mă forţa primează dreptului

Germania, care a lansat înjositoarea axio... De aici tratatele de pace încheiate, care
folosesc şi profesează doctrina detestabilă şi incalificabilă « Ober
Mensch» - Supraomul, a lui Nietzsche, pe baza căreia introduce tiptil
în viata publică, ideea criminală de suprarasă, de drept de hegemonie a
unui popor asupra altuia, care s-a năzuit a perverti ştiinţele, istoria şi
filozofia, neputînd lăsa neatacată nici latinitatea neamului ... contestîndu-ne continuitatea "57 •
Mai tirziu Germania şi aliaţii săi nu vor uita propaganda defavorabilă pe care dr. Vasile Lucaciu le-a făcut-o. De aceea, cu ocazia înche1
~

Conferinţele p6.rintelui Vasile Lucaciu ... , p. 71.
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ierii tratatului de pace de la Buftea-Bucureşti, în listele cu numele celor
a căror extrădare era solicitată de reprezentanţii Austro-Ungariei, figura
şi numele său.
Activitatea şi faptele lui Vasile Lucaciu se înscriu pe dimensiunile
mediului social-politic transilvănean din a doua jumătate a secolului
trecut, în care un rol important l-a avut lupta poporului român pentru
realizarea unităţii sale naţionale. Tot ceea ce a pătimit şi a înfăptuit
dr. Vasile Lucaciu s-a transformat în perspectiva timpului într-un pilduitor simbol al luptei închinate progresului social şi naţional. Viata
şi faptele sale, izvorîte dintr-o puternică conştiinţă naţională activă,
se contopesc cu destinele naţiunii pentru care s-a jertfit. În mintea sa
luminată şi-a făcut Ioc ideea că doar prin luptă curajoasă şi plină de
jertfă se vor putea împlini comandamentele superioare ale realizării
unităţii naţionale. Iată de ce, în condiţiile în care rom[mii trnnsilvăncni
se angajează eroic în acţiunea „pentru drepturile poporului român",
pentru „eliberarea de sub apăsarea unei trufaşe clase de magnaţi, a
unei caste de funcţionari dresaţi pentru prigonire ... Vasile Lucaciu a
fost omul care ducea această luptă în fiinţa sa văzută, în ţinuta şi glasul său, în atitudine şi gest" 58 • Această luptă presupunea sacrificarea
intereselor personale pentru cauza naţională, jertfirea de sine pentru
izbîncla sigură şi necesară. Una din coordonatele acţiunilor întreprinse
de Vasile Lucaciu în mediul social-politic al Transilvaniei din acele timpuri îl constituie credinţa sa, formată pe baza unor lecturi bogate, într-o
evidentă continuitate a existenţei poporului român, dovedită de comunitatea limbii, a particularităţilor sale de simţire, a legăturilor spiritualculturale etc. în această ordine de idei, ca şi înaintaşii săi, corifeii Şcolii
Ardelene, Vasile Lucaciu a pledat în multe ocazii pentru aprofundarea
cunoaşterii şi descifrării trectului neguros al existenţei poporului nostru, ca o condiţie sine qua non pentru dezvoltarea şi afirmarea conş
tiinţei naţionale. In scrisorile, discursurile, articolele şi cărţile sale, el a
afirmat cu exacerbare, ideea latinităţii pure a poporului român, convins fiind că această „pecete de nobleţe" îl îndreptăţeşte la egalitatea în
drepturi cu celelalte popoare din Transilvania.
Ca şi Timotei Cipariu, el consideră că tezaurul cel mai preţios al
poporului român este limba maternă, păstrată din moşi strămoşi, ca un
blazon al romanităţii în marea limbilor slave din această parte a Europei. Într-o cuvîntare rostită cu ocazia „conferenţei" electorale ce s-a
ţinut la Tăuţii de Sus (lingă Baia Mare), în 9 iunie 1887, dr. Vasile Lucaciu arăta că guvernanţii nesocotesc limba română, excluzînd orice
posibilitate a folosirii ei în mod oficial: .,cele mai frumoase năzuinţe
sunt împiedecate, spunea Vasile Lucaciu. Nu ni se permite înfiinţarea
ele reuniuni pentru dezvoltarea noastră culturală, în timp ce se înfiinţează societăţi ... cari au în programul lor despoierea poporului român
:,R Nicolae Iorga, op. cil., voi. II, p. 304.
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de limba, naţionalitatea şi legea strămoşească "5 n. ,,Noi înainte de toate
voim să trăim numai ca români, cu drepturile noastre asigurate în legi.
cu limba şi datinile noastre româneşti, de care nu ne despărt,im şi nu
lăsăm pe nimeni să se atingă cu mină şi cuget vrăşmaş de ele" 60 • Caracteristicile de viaţă ale unei entităţi sociale, consideră Lucaciu, se află
în strînse raporturi cu conştinţa unităţii de neam. Din această cauză
toate elementele din aria sensibilităţii şi gîndirii poporului, trebuie să
se dezvolte nestingherit pe calea lor firească. în practica politicii naţio
nale poporul român a ştiut să respecte întotdeauna dreptul natural, şi
pe această bază postulatele" noastre (ale românilor n.n.) stau între mr1rginile resoanelor de Stat şi prin urmare progresul naţional reprezintă
cu demnitate conştiinţa naţională a unui popor ... ; şi ce e ... mai respectabil într-un popor decit manifestaţiunile sale naţionale"r, 1 ".
Vasile Lucaciu şi-a dat seama că spiritualitatea naţională a poporului român înscrie în conţinutul ei interior dimensiunea unui umanism
înalt; de pe această bază el s-a ridicat energic împotriva celor ce contestau aspiraţiile fireşti ale românilor transilvăneni la drepturi şi libertăţi.

Aspiraţia naţională a poporului român are în
secă, căci ea este organică şi firească, aşa după

sine o valoare intrincum metabolismul se
produce independent de intervenţia conştientă a omului. Această convingere i-a dat lui Vasile Lucaciu tăria morală de a îndrăzni orice
atunci cînd intervenea mandatul reprezentanţelor obşteşti, naţionale;
„Cu cită căldură şi cită adîncă mîhnire aş vorbi de suferintele natiunii
mele, arată Lucaciu, şi cum aş dori să scutur ruginitul şi vechiul lan\
care atîta timp înpiedică şi opreşte dezvoltarea organică a vieţii noastre "62. Activitatea publicistică şi, în general, poziţia avută cu ocazia
numeroaselor procese ce i s-au intentat, dovedesc că Lucaciu s-a raportat mereu la bagajul de valori create de poporul nostru de-a lungul
timpului, pe care le considera o adevărată legitimaţie a dezideratelor
de viitor. El şi-a dat seama că acordarea drepturilor şi libertăţilor politice trebuie să corespundă cu crearea unui climat al posibilităţii de exercitare a lor, într-o anumită entitate materială şi spirituală. Fiecare argument, fiecare replică dată duşmanilor sau opozanţilor săi, deşi era
lansată cu rapiditate, avea ca suport cunoaşterea adincă a realităţilor
din trecut cit şi din timpul său. ,,Istoria, spunea Lucaciu, îmi aduce
aminte un lucru: că luptătorii naţionalişti (naţionali - n.n.) trebuie
să-şi precizeze punctul de vedere, fie în ceea ce priveşte politica, fie
în ceea ce priveşte cultura, - trebuie să arate piedestalul pe care stă
luptind pentru binele obştesc" 63 In anii acţiunilor memorandiste Vasile
5
~
60

81
62
OJ

Valeriu Achim, Aurel Socolan, op. cit., p. 45
Augustin Luga, op. cit., p. 72
Ibidem, p. 350
Ibidem, p. 86
Ibidem, p. 208
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Lucaciu a insistat asupra necesităţii de afirmare a conştiinţei naţionclle
prin menţinerea vie a tradiţiilor şi prin păstrarea nealterată a limbii.
Acest lucru se lega de necesitatea întăririi relaţiilor culturale dintre românii de pretutindeni; progresul în cultură contribuie Ia întărirea conştiinţei naţionale şi dinamizează însăşi interesul faţă de lupta de eliberare a poporului român din Transilvania. Tocmai de aceea, în 1914, s-a
putut atît de uşor trece Ia transformarea „Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor" (Liga culturală) în „Ligă pentru unitatea naţională a tuturor românilor" (Ligă naţională), în conducerea căreia a
activat, împreună cu Delavrancea, Iorga şi Goga şi dr. Vasile Lucaciu.
,,Liga naţională", numită de Octavian Goga „minister al conştiinţei naţionale", a încercat şi a reuşit să coordoneze într-un şuvoi naţional eficace toc1te eforturile propagandistice pentru mobilizarea energiei poporului român în vederea împlinirii dezideratului său cel mare, unitatea
naţională. Acest fapt dovedeşte o continuitate între scopul major al luptelor eroice desfăşurate pe cale memorandistă şi parlamentară de către
reprezentanţii românilor transilvăneni, şi evenimentele din anii primului război mondial, oare au creat condiţii optime pentru Marea Unire,
cea din 1 Decembrie 1918. In felul acesta se poate spune, pe bună dreptate, aşa cum spunea şi Vasile Lucaciu, cu ocazia unei conferinţe, tinute
la Galaţi în 13 decembrie 1915, că „ideea naţională română n-a adormit
niciodată, ci vie a fost întotdeauna "64 • Un rol de bază în această menţi
nere a ei l-a avut „Liga culturală", care după expresia lui Lucaciu, a
însemnat pentru români „deşteptarea şi expresiunea conştiinţei naţio
nale. Ea a arătat poporului şi lumii întregi cu istoria, cu filozofia, şi cu
etnografia în mină, cine şi ce este poporul român, de unde vine, ce
limbă vorbeşte şi ce vii tor are " 65 •

•

•

•

Ieşirea, după hotărîrea din 1 ianuarie 1905, a reprezentanţilor politici ai românilor transilvăneni din pasivitatea manisfestată faţă de activitatea parlamentară corespundea unei necesităţi presante, de vreme ce
numai pe fruntariile reprezentanţei în guvernul budapestan se putea
spera în amendamente moderate pentru cauza dreaptă a majorităţii locuitorilor din această parte a ţării. Rostirile parlamentarilor români argumentau, în imperiul nedreptăţilor seculare, pe temeiuri rostuite din
documente aduna te cu sîrg şi pertinenţă de reprezentanţii Şcolii Ardelene şi de cei de după ei, habitaţia neîntreruptă a populaţiei româneşti
în Transilvania, şi prin urmare necesitatea egalei îndreptăţiri politicojuridice dintre naţiunile transilvănene. între ceilalţi, Vasile Lucaciu, ca
deputat de Beiuş în parlamentul din Budapesta, îşi va face auzită vocea

,n Conferinţele părintelui Vasile Lucaciu .. ., p. 43
u.·, 1/Jiclem, p. 43
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Fig. 9. Apel al Partidului Naţional Român din Transilvania căire alegă tor i, prin
care aceştia erau invitaţi să partidpe la alegerile de deputaţi (,pagina 2, cu însemnări autografe de dr. Vasile Lu caciu).
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în rechizitorii curajoase, în contra nedreptăţilor şi impilărilor Ia care
erau supuşi romanu, cei mai vechi locuitori ai Transilvaniei.
Alegerile de la Bciuş 66 în urma cărora „neamul românesc trimitea
în luptă pe cel mai brav fiu al său" 67 simbolizează de fapt un suprem
act de voinţă naţională unită, materializat prin succesul deplin al candidatului român. Pentru alegerile parţiale ce urmau a fi ţinute în cercul
electoral Beiuş, în urma renunţării lui Bartha Francisc la mandatul de
deputat, conducătorii locali ai Partidului Naţional Român, Constantin
Popoviciu şi Ioan Ciordaş, desemnează de candidat la deputăţie în parlamentul de la Budapesta, pe Vasile Lucaciu, a cărui activitate de fruntaş militant pe scena luptei pentru drepturi naţionale era bine cunoscută majorităţii locuitorilor din Bihor. Îndrumaţi cu ardoare de deputaţii
români în funcţiune, dintre care amintim pe Coriolan Brediceanu, Vasile Demian, Teodor Mihali, Vasile Goldiş, Aurel Lazăr, Aurel No\·ac,
Ştefan Cicio-Pop, Ioan Suciu, intelectualii satelor rornfmeşli, preoţii şi
învăţătorii au trecut la desfăşurarea unei intense acţiuni propagandistice, pentru alegerea lui Lucaciu, de a cărui reuşită se lega speranţa
multor reforme în folosul poporului român. Întimpinat cu cordialitate
de către susţinătorii săi la sosirea în Beiuş, în seara de 17 august 1907,
în toate cele 10 zile pînă la alegerea sa Vasile Lucaciu va întreprinde,
în ciuda impedimentelor create de guvernamentali (autorităţile n-au eliberat legitimaţii de „liberă trecere" pentru oamenii de încredere ai
Partidului Naţional Român iar fără acestea jandarmii nu le permiteau
deplasarea prin comune 68 , - zeci de deplasări în majoritatea satelor din
jurul Beiuşului, şi în faţa mulţimilor, cărora pentru prima oară un candidat le vorbea româneşte, va expune un program electoral axat în jurul
a trei precepte: impozitul progresiv, serviciul militar de doi ani, dreptul
de vot general şi secret 69 • ln ciuda terorii 70 organizate sub oblăduirea
O descriere detaliată a alegerilor din Beiuş, în Petru E. Papp, Din trecutul
1928, p. 65-79; Ioan Puşcaş, Din lupta politică a români/or bihoreni
în anii 1900-1914, în Lucrări ştiill4ilice, seria B, Oradea, 1969, p.251-257; Olaga
Mihoc, Alegerea lui Vasile L11caciu ca deputat de Beiuş moment importont ol
luptelor naţionale, în Familia, 1978, nr. 4, p. 10
67 Alexiu Nour, Scrisori din Ardec1l, in Viata românească, volumul II. 1907, p. 387
68 La 21 august 1907, Aurel Lazăr semnala, în scris, comitelui din Oradea că.
primpretorul de Beiuş a refuzat eliberarea legitimaţiilor pentru oamenii de încredNc
ai Partidului Naţional Român, iar fără acestea jandarmii nu le permit deplasarea în
comune. Primpretorul Markovics acceptă in cele din urmă eliberarea legilima\iilor,
cu condiţia ca oamenii de încredere să nu aibă dreptul de a intra in casele alegăto
rilor (Arhivele Statului Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor. Actele subpretectuh:i,
act. nr. 11.014 şi 11.706/1907; Ioan Puşcaş, op. cit., p. 255).
ua Arhivele Statului Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor. Cabinetul prefectului, act nr. 1075, 1907
70
lntr-o telegramă trimis[t ministerului de interne se arat8, bunăoară, cZ1 în
comun,1 Budureasa janrtarmii „nu permit angajarea ci\ruţelor nPcesare transportării
aleqătorilor• (Arhivele Statului Oradea, fond Prefectura ... , Actc/e Subprefectului,
act. nr. 1 l.014 11!107).
66

Beiuşu/ui, Beiuş,
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„fibirăului" Markovics Karoly, discursurile lui Lucaciu, care prezentau
programul unei eventuale deputăţii, fură aplaudate chiar şi de maghiari
(Beiuş), iar primirile cu flori în trei culori (Vaşcău 71 , Bărăşti) şi porţi
triumfale (Cărpinet, Criştior), erau o dovadă neîndoioasă a popularităţii
de care acesta se bucura. La 27 august 1907, începînd cu orele 5 dimineaţa, pe străzile curate ale oraşului Beiuş se începea, aşa după cum
relatează martorii oculari Dumitru Sălişteanu şi dr. Emil Pop 72 , ca într-o
adevărată procesiune, scurgerea alegătorilor, gătiţi în port sărbătoresc

Prim pretorul plasei Vaşcău, lrecind cu vederea brutali tă \ile la care s-au dedat
jandarmii din plasa pe care o conducea, raporta prefecturii despre desfăşurarea alegerilor din Beiuş următoarele: .,Candidatul naţionalist (adică al românilor n.n.) a
colindat toate cele 46 comune ale plasei, unde a prezentat programul partidului ... 1n
timpul acesta n-au avut loc manifestaţii antistatale. Afirmaţia unor publica\ii că în
plasă domneşte anarhia, nu corespunde realită\ii. Nici agenţii lui Kardoş, nu au făcut
reclama\ii, deşi ei sperau să cîştige alegerile cu ajutorul autoritătilor" (Arhivele Statului, Oradea, fond Prefectura jude/ului Bihor. Cabinetul prclcctului, act. nr. 1175,'1907;
Ioan Puşcaş, op. cil., p. 257).
72
Relatarea a fost consemnată de către subsemnatul, în aprilie 1972. În acel
timp cei doi martori oculari aveau unul 85 de ani (Dumitru Sălişteanu) şi allul 78 de
ani (dr. Emil Pop, care trăieşte şi în prezent).
71
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specific; coloanele mulţimii fură direcţionate de cei aproximativ 800 de
militari (500 jandarmi, 200 infanterişti, 100 cavalerişti) spre piaţa din
centrul oraşului ( alegătorii guvernamentali ai candidatului Kardos Arpad) şi oborul de vite de la marginea de sud-vest a Beiuşului ( alegătorii
candidatului Vasile Lucaciu). Veniţi în frunte cu deputaţii propagandişti
şi învăţă tor ii şi preoţii agitatori din toate direcţiile, sub îndrumarea
celor peste 120 de „aranjatori" şi în acordurile cimpoierilor şi fanfariştilor din Cermeiu, mulţimea ţăranilor români se îndrepta în ordine
spre cele două secţii de votare (prima se găsea în clădirea în care astăzi este sediul atelierelor
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Fig. 11. Foie

volantă

cu hora „Trăiască dr.
Vasiliu Lucatiu".

tre candidatul partidei naţionale, sunt dejucate gratie neobositei activităţi a lui
Ioan Ciordaş, Ştefan CicioPop, Aurel Lazăr şi mai ales
prin voinţa neabătută a ţă
ranilor, care au votat, în
faţa şirului de jandarmi, pe
,,Vasile Lucaciu, popă românesc" (Ţăranul Petru Costea
din Poienii de Sus, văzînd
că
preşedintele
secţiei
a
II-a de votare, Gyări Geza
vrea să-l încurce obligîndu-1
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să voteze candidatul guvernamental, se enervează şi strigă cît îl ţine
gura „pe sîngele nost, pe românul Lucaciu voltălesc")'J.
Procesele verbale încheiate la 28 august 1907, orele 16, dovedesc
că dr. Vasile Lucaciu a obţinut 1718 voturi, faţă de numai 914 ale lui
Kardoş, fiind, prin urmare, ales ca deputat în parlamentul budapestan
cu o majoritate de 804 voturi. El va participa, fără. succes, şi la alegerile din Beiuş din iunie 1910 74 • Cu această ocazie, dr. Ioan Ciordaş şi
alţi sprijinitori ai săi
au tipărit o foaie volan tă de o singură filă
(34/20,6 cm) cu hora „Trăiască dr. Vasile Lucaciu (cîntată pe melodia
Horei Unirii) conţinînd un text versificat, propagandistic, de 24 de
strofe, în care locuitori din jurul Beiuşului erau îndemnati să voteze pe
dr. Vasile Lucaciu şi să respingă încercările de mituire.
Activitatea parlamentară a dr. Vasile Lucaciu este în unsamblul ei
încă o mărturie asupra felului de a gîndi şi acţiona ale acestuia. Nici
unul dintre parlamentarii români dinainte de primul război mondial nu
a acţionat mai vehement pentru cîştigarea drepturilor politice ale poporului român decît deputatul de Beiuş dr. Vasile Lucaciu. în cei trei ani
de deputăţie, între 1907-1910, glasul său baritonal s-a făcut auzit în repetate rînduri, în oprobiul unora şi în aprobarea altora, rostind rechizitorii aspre şi necruţăţoare la adresa politicii reacţionare practicate de
către marii magnaţi maghiari, obstinaţi de idea „naţiunii politice maghiare unice şi nedespărţite". Stăpînitor al unui talent oratoric de mare
putere de fascinaţie, dr. Vasile Lucaciu era înzestrat cu un curaj izvorît din dreptatea cauzei poporului român, din crîncenele suferinţe pe
care ţăranii români le îndurau de secole, într-un regim în care exploatarea socială era dublată cu cea naţională, mult mai greu de suportat.
Citindu-i discursurile parlamentare, după atîţia ani, vom rămîne surprinşi de inteligenţa ductului său oratoric, de puterea argumentaţiei
sale, de spiritul său umanitar şi egalitar, care îl apropie, fără exagerare,
de cei mai mari gînditori politici ai neamului românesc. Soliditatea argumentelor cu care îşi demonstra convingerile, ,,stilul de aducere în lumină" a acestora, învederează nu numai o solidă cultură filozofico-istorică, dar şi marea sa pertinenţă politică; asemenea înţelepţilor din pilduitoarele învăţături ale vechilor filozofi, dr. Vasile Lucaciu aduce pe
rampa de lansare a rechizitoriilor sale, elogii insinuante unor înfăptui
tori politici maghiari, ca imediat după aceea să tranşeze o adevărată
mare de argumente pentru înfierarea necruţătoare a altora, şi de obicei
a celor mai importanţi. Temelia pe care Vasile Lucaciu şi-a clădit edificiul atitudinii sale de luptător parlamentar pentru drepturile poporului
român era aceea că servirea naţiunii înseamnă servirea patriei căci „cel
ce nu-şi iubeşte limba şi naţionalitatea nu-şi iubeşte nici patria" 75 • In
7

J Corneliu Mezeu, op. cil., p. 85
n Teodor Neş, op. cit., p. 417-418.
7
:, T. V. P[icăţian, Cartea de aur snu lup/ele politice ale românilor de sub coroano ungară, volumul Vlll, Sibiu, 1915, p. 740
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realitate, însă, chestiunea naţională este vînturată pe baza aceloraşi
fruntarii de către orice partid din timpul înverşunatelor campanii electorale76. Cu multă subtilitate, Lucaciu pune pe tapet două ipostaze de
lucru partinice, conjugate într-un anumit loc, dar cu efecte pragmatice
total contrare: cea guvernamentală, egoistă şi unilaterală, bătînd moneda şovinismului maghiar, şi cea a fruntaşilor români, militanţi pentru
egala îndreptăţire „de facto" a poporului român cu celelalte popoare.
Porniţi deci de la aproximativ aceleaşi principii teoretice cu cele pe
care le au şi reprezentanţii românilor, activilatea politicienilor guvernanţi serveşte interesul strict al magnaţilor maghiari. în opoziţie cu
aceştia, reprezentanţii românilor „au înaintea ochilor numai binele
general al ţării", aprobînd „legile create în interesul general al ţării",
dar făcînd „opoziţie dispoziţiilor dictate de şovinim, de interes de
clasă şi de rasă " 77 • Dialectic vorbind, orişicînd noile direcţii de orientare
politică, venite în dezacord cu aşa numitele pc.1rtide de circulaţie guvernumentală, au trebuit să suporte oprobiul vexatoriu al „obişnuiţilor
zilei", chiar dacă acestea, cum era şi firesc, purtau în ele germenele
unor opţiuni ce-şi vor face loc la dimensiune naţională pe arena politică. ,,In contra curentelor şi a ideilor moderne, preciza Lucaciu în unul
dintre discursurile parlamentare, s-au ridicat şi în alte state zăgazuri,
dar fără succes, pentru că valurile puternice au stricat zăgazurile şi au nimicit şi pe cei ce le-au ridicat şi îngrijit" 78 • Aşa s-a întîmplat, bunăoară
cu paşoptiştii, lozincile cărora la început au cutremu.rat cancelariile de
guvernămînt, ca ulterior să devină bastioane de opţiune pentru toţi cei
ce doreau, sau trebuiau să pară că doresc, progresul social-politic. Mai
intervine, apoi, după credinţa lui Lucaciu, şi micul interes de grup, în
virtutea căruia îndată ce un partid sau o grupare partinică preia puterea acuză pe predecesori, uneori cu riscul gratuităţii, de înaltă trădare
de patrie. ,,In acest joc, zice Vasile Lucaciu, eu mai curînd văd defăi
marea adevăratului înţeles al ideilor decît statornicia valorii şi a interesului lor" 79 • Adevăratul politician progresist, însufleţit de un ideal
măreţ, ce-l îmboldeşte la fapte măreţe şi care, după expresia lui Lucaciu, formează „fericirea cetăţeanului", trebuie să treacă peste interesul
711 Tisza Istvan susţinea în mod demagogic că doreşte pentru români „cireplul la
limba lor maternă şi cultură. Nu trebuie să ne displacă, spunea el, dacă românul
se simte român, slovacul se consideră slovac şi sirbul se simte sirb. Trebuie s,-1 avem
o atitudine de sinceră frăţietule cu aceia care nu-şi reneagă naţionalitatea. Trebuie
să le îmbrăţişăm toate interesele juste, arată el; în contactul social să introducem
sentimentul de adevărată fraternitate; asemenea şi în viaţa publică şi administrati\'J.
Trebuie să lăsăm teren liber pentru afirmaliile fiecărui cetăţean patriotic şi nu trebuie să-l lăsăm să se simtă străin şi desconsicierat•. Acesta era „vîscul politic• în
virtutea căruia se practica în realitate o perseverentă politică de asuprire naţională
a poporului român; acestor principii le-au căzut pradă politicieni de factura lui Vasile
Mangra (Teodor Neş, op. cit., p. 420).
77
T. V. Păcăţian, op. cit., p. 710.
78
Ibidem, p. 715-716.
70
Ibidem, p. 664.
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de moment al unui grup de oameni; poziţia sa „nu trebuie să depindă
de condeiul unuia sau celălalt jurnalist". Aşa stînd lucrurile, nici legile
statului „nu pot fi supuse schimbărilor politice de moment, (ci) trebuiesc aduse la îndeplinire în orice împrejurări "80 ; faptul nu exclude, însă,
lupta împotriva acestora, opţiunea spre o lume mai bună, clădită pe
baza aspiraţiei forţelor militante progresiste. În acest context, Lucaciu
vine să precizeze, în unul din cele mai interesante dintre discursurile ţi
nute în parlament, obtuzitatea acelora ce, susţinînd, s-au grăbit, ca
guvernanţi să şi decreteze, că în Ungaria de atunci există „o singură
naţiune politică nedespărţită ... maghiară, şi la această naţiune politică
aparţin, ca membri, atît maghiarul cît şi românul, slovacul şi celelalte
naţionalităţi "81 • Această axiomă nefericită., dar din păcate atunci legiuită, este falsă; pornită tranşant şi pieziş să rezolve, unilateral, chestiunea naţională, ea tinde să dea posibilitate naţiunii maghiare de a contopi „în sinul ei naţionalităţile şi să le nege individualitatea "82 • Existenţa românilor, maghiarilor, saşilor, recunoscuţi odinioară ca realităţi
individuale egale, aşa cum o dovedesc nenumăratele documente, s-a
dezvoltat în spaţiu şi timp, în aceleaşi condiţii. Prin urmare, o sumă de
realităţi egale, dezvoltate cronologic, în condiţii egale, nu pot să dea
,,de iure şi de factu", decît tot realităţi egale. Aceleaşi investiţii, aceleaşi condiţii, aceleaşi rezultate, şi nicidecum altele, cum se străduiau să
le impună guvernanţii dualişti; deci, nu mai mult maghiarii, ci la fel
aceştia, la fel românii, la fel saşii, la fel slovacii, etc, Frumos şi adevă
rat, ca opţiune de luptă pentru un reprezentant al românilor transilvă
neni, opţiune pe care în teorie o acceptau şi politicienii guvernanţi. în
teorie, căci în realitate aceştia, atunci cînd reprezentanţii poporului român îşi exprimă „iubirea faţă de popor, de limbă, de cultura noastră,
cu gura mare strigă, ţipă că suntem trădători de patrie, şi că ne-am
conjurat în contra unităţii de stat maghiar" 83 • În virtutea acestei idei
,,indeterminabile, lunecoase şi elastice" 84 , se urmăreşte de fapt „înghiţirea naţionalităţilor", cu care luptătorii naţionali români nu vor fi niciodată de acord. De aceea, dr. Vasile Lucaciu consideră că în acel moment, în chestiunea naţională a avut loc un regres faţă de perioada mai
veche. în acele condiţii, parlamentarii români ca aleşi ai naţiunii lor,
vor lupta „în contra acelor idei scîlciate care sunt în stare să provoace ceartă şi ură, care ne fac duşmani, care se năzuiesc să ne nimicească ... prin ajutorul lozincii false: dar nu se va putea, căci pînă cînd
e cu noi iubirea poporului, pînă cînd ne iubim limba, pînă cînd simţim
svîrcolind în pieptul nostru conştiinţa naţională, şi pînă cînd şi cel din
urmă strop de sînge e sînge românesc, nu ne temem" 85 . Reazimul şi cen80

81
82

83
84
85

Ibidem.
Ibidem, p. 666
Ibidem
Ibidem, p. 667.
Ibidem.
Ibidem
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Vasile Lucaciu (comuna Apa,
Mare).

trul de gravitate al mişcării de eliberare naţională a românilor transilvăneni era, cum e şi firesc, România, stat în care aşa cum remarcă şi
Vasile Lucaciu, în lumina umanismului românesc dintotdeauna, minorităţile naţionale, şi în special maghiarii se bucurau de mult mai multe
drepturi şi libertăţi naţionale. Realitatea este însă că în Transilvania
instituţiile culturale şi presa românească sunt prigonite cu înverşunare.
Acest fenomen este cunoscut în detalii de către opinia publică progresistă internaţională, care tocmai de aceea sprijină cu temei şi hotărîre
activitatea parlamentarilor români. Reuşita candidaţilor români în campania electorală era însă, o excepţie, căci practica alegerilor pe care
constituţia le declară libere, evidenţia întotdeauna cele mai mari abuzuri: ,,Colo în partea nordică a Transilvaniei ... am aflat, însă, nenumărate baionete, am aflat ... pe comitele suprem, pe vicecomitele cu
întreaga administraţie şi intrigă, am aflat acolo sacul cu bani, cu un
cuvînt am văzut împiedecarea liberului exerciţiu al drepturilor publice"86 arată Vasile Lucaciu, vorbind parlamentarilor despre alegerile
din Tîrgu Lăpuş, (judeţul Solnoc Doboca) şi Beiuş desfăşurate imediat
după lansarea apelului către alegătorii români, din ianuarie 1905 (vezi
86
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Anexe, 7). Procedurile brutale urmăreau un singur scop, impunNea, în
exclusivitate, a reuşitei candidaţilor maghiari, în dauna celor ai altor
naţiuni, iar dintre aceştia dintîi erau preferaţi reprezentanţii marilor
magnaţi. Acest lucru va fi remarcat cu persuasiune, de dr. Vasile I.ucaciu în faţa plenului parlamentar: ,,Domnilor, îi îndemna el, nu pretindeţi a lua totul în favorul unor oameni favorizaţi sau clase sau naţiuni, sau mai ştiu eu în favorul cui, cînd aici este vorba despre un stâ t
poliglot ... şi dacă noi, pentru gloria aceasta lucrăm cu Dvoastrti împreună, nu ne faceţi imposibili "87 • Îndreptarea acestei stări de lucru
se va face prin introducerea votului „universal, socret, egal şi pe comune" care va duce cu un pas mai depurte cultul libertăţii publice şi
întărirea adevăratei vieţi constituţionale în Ungaria"R 8 • Nedrcptc1tc.:i fă.
cută românilor în acest vîrf de piramidă a vie~ii social-politice corespundea cu aceeaşi situaţie şi în ceea ce priveşte funcţiile de conducere
politico-administrative, pentru ocuparea cărora optanţii erau obliga~i să.
ştie limba maghiară. în acest sens acţionau şi legile lui Appony, pe care
dr. Vasile Lucaciu le combate, arătînd reacţia negativă a românilor şi
ca urmare efectele nule ale noului sistem de învăţămînt. Dreptul la învăţămînt naţional este ceva firesc, deoarece „naţionalităţile nu vreau
alta decît conservarea individualităţii lor, a culturii lor naţionale, a1
limbii lor" 89 , şcoala fiind instituţia în care aceste deziderate se pot realiza în mod plenar. In sens mai larg postularea egalei îndreptăţiri trebuie să fie aspiraţia neexclusivistă a tuturor popoarelor, căci ele „nu
sunt pentru aceea create ca să se mănînce unele pe altele, să se asimileze, să ieie de la altele drepturile naturale, ci ca trăind în iubire să
muncească împreună la mărirea şi gloria patriei " 90 • In contextul acesta
practica politico-socială a trecutului învederează atît rezultate pozitive,
cit şi consecinţele nefaste. De aceea, ,,în politică trebuie să învăţăm
din trecut, ca să pregătim viitorul. Aceasta e o asociaţie de interese
bună pentru cei din asociaţie, rea pentru cei dinafară, pe seama cărora
rămîn dreptul de a protesta şi de a aştepta vremea tragerii la dare de
seamă" 91 • O astfel de „c1sociaţie" este însuşi parlamentul ţării, alcătuit,
în majoritate, din politicieni maghiari, animaţi de dorinţa asimilării celorlalte naţiuni. Practica aceasta este după opinia lui Lucaciu o „politică condamnabilă, de rasă şi de clasă, în contra căreia trebuie luată poziţie, trebuie, protestat, e o politică de sinucidere, pe care n-o pot face
naţionalităţile, dar n-o poate face nici poporul maghiar, care ştie şi
înţelege, cu mintea sa trează, că cetăţenii de rasă nemaghiară îi sunt
fraţi şi că au acelaşi drept la cultură, la dezvoltare naţională ca ma87
88
89
90

p. 12
91

Ibidem
Ibidem, p. 717
Ibidem, p. 671.
Lucia Pop, Complexul muzeal Dr. Vasile Lucaciu, Şişeşli, Baia Mare, 1977,
T. V. Păcătian, op. cil., p. 709
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ghiarii "92 • De aceea, atunci cînd „va veni ziua libertăţii, care va lumina deopotrivă toate ţinuturile ţării şi va încălzi la fel inimile tuturor
cetăţenilor de stat, ... epoca domniei de clasă şi de rasă va trebui să
dispară ... pentru că omenirea vrea să trăiască, naţiunile vreau să înflorească, prin frăţietate nu prin hegemonie, prin deplină egalitate de
drept, nu prin supremaţia de rasă "93 • Aceste aserţiuni de romantică întrezărire a înoirilor, au de fapt un caracter premonitoriu, căci viziunea
parlamentarului dr. Vasile Lucaciu păşeşte mai departe. Astfel, el arată
că la baza schimbărilor prefigurate în acest viitor, întrevăzut cu destulă
clarviziune, va sta nemulţumirea celor mulţi, sub a cărei răbufnire „pă
mîntul se va clătina sub tirani, iar forţa puternică va izbucni ... şi va
mătura pe aceia care îi stau în cale" 94 •
Previziunile pline de răzvrătire rostite de Luc:ac:iu de pc tribuna
parlamentului maghiar s-au adeverit mult mai tîrziu, abia după patru
ani de război. Pr0cum am văzut. Vasile Luc:c1c:iu considera că românii
au datoria să se alieze celor ce le garantau împlinirea deziderat0lor
lor naţionale. în acest scop va acţiona în mod direct în cei doi

...
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Fig. 13. Poarta de lemn de la intrarea în Complexul muzeal de la
92
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ani de neutralitate. Izbucnirea războiului a creat fruntaşilor poporului
român din Transilvania o situaţie deosebit de grea. Ei erau obligaţi să
declare loialitate statului maghiar. Pentru moment, neavînd altă cale,
mulţi dintre aceştia s-au supus, iar alţii, între care şi Lucaciu au preferat să ia drumul pribegiei. În zilele în care se declara războiul, lui Vasile Lucaciu i se intentase un nou proces de presă, din şirul nesfîrşit
al celor pe care Ie-a avut. Autorităţile îl considerau lipsit de lo;al:tate
faţă de regim şi ca atare poliţia din Baia Mare se pregătea să-l aresteze. Prietenii, însă, îl, informară despre aceasta şi, pe ascuns, motivînd
că merge la Seini, Vasile Lucaciu trece în Romania, pe la Cîrlibaba.
Ţinînd cont d0 faptul că Lucaciu era cunoscut în Italia, guvernul român
îl însărcină, lc1 27 clecC'mbrie 1914, să meargă la Roma pentru a face
propagandă în scopul atragerii opiniei publice itali<.='ne de partea dezideratelor statului român. Au urmat apoi, după reîntoarcerea din Italia,
şirul conferinţ<.='lor sale prin oraşele României, Ia care ne-am referit
mr1i sus şi în sfîrşit, în perioada 1916-1918, neobosita sa activitate în
scopul constituirii unei armate din ardeleni refuqiaţi în România,
emigraţi în alte ţări sau prizonieri în Rusia şi Italia. In acest sens Lucaciu, împreună cu alţi refugiaţi din Ardeal şi Bucovina, în septembrie
1916. întocmiră şi înaintară guvernului român un memoriu prin care
solicitau să se aprobe formarea unor unităţi de voluntari: ,,Glasul conştiinţPi care ne-a povăţuit să trecem Carpaţii şi să venim în regat, se
arată în memoriu, ne îndeamnă acum, în aceste zile mari şi sfinte pentru noi, să ne focem pe deplin datoria, să căutăm a fi cit mai folositori
oştirii româneşti şi statului român 9s.
Dificultăţile frontului românesc şi ocuparea unei mari părţi din
teritoriul României a făcut pentru un timp imposibilă constituirea
armatei de voluntari. în aceste zile, de suferinţă naţională, Lucaciu,
Goga şi alţii nu s-au descurajat. Cuvintele lor calde îndemnau pe cei
sosiţi din Ardeal sau din lagărele de prizonieri din Rusia, să se înroleze în armata română. După ce guvernul rus, răspunzînd dorinţei prizonierilor români exprimate prin proclamaţia de la Darniţa din 26 aprilie 1917 96 , accepta constituirea unui corp de voluntari, guvernul român
trimite o delegaţie în frunte cu Vasile Lucaciu la Petrograd, care să
stabilească condiţiile îndeplinirii cererii prizonierilor de război. Corpul de voluntari s-a constituit, misiunea delegaţiei fiind astfel îndeplinită. Ca urmare, popularitatea lui Vasile Lucaciu a crescut imens: activitatea sa patriotică i-a adus dragostea tuturor românilor şi ura înverşunată a celor ce duşmăneau cauza formării statului unitar român.
Ca o expresie a aversiunii guvernului austro-ungar faţă de neobositul
patriot este şi cererea lui Hranilovici, prezentată guvernului român
95

Corneliu Mezea, op. cit., p. 122.
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Biblioteca Despărţămîntului Bucureşti
al Asociaţiunii ASTRA, Bucureşti, 1943, p. 22-23
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în tratativele de pace de la Buftea-Bucureşti, de a-l expulza pe dr. Vasile
Lucaciu din Moldova!J 7 •
Îndurerat de soarta României, Vasile Lucaciu a cerut guvernului
român să ia măsuri urgente pentru desfăşurarea unei intense propagande internaţionale pentru cauza poporului român. Dînd satisfacţie,
în sfîrşit, acestei solicitări, guvernul român a trimis în S.U.A. o delegaţie sub conducerea dr. Vasile Lucaciu. Ea avea ca scop, ca prin intermediul celor 200.000 de români cîţi se găseau pe atunci acolo, să
atragă opinia publică americană de partea poporului român. Dispunînd
de posibilităţi materiale, în special prin contribuţia unor români din
America, Lucaciu cu încă cîţiva colaboratori a scos un ziar în coloanele căruia publicau un bogat material propagandistic. Iniţiativei lui
Lucaciu şi a altor cîţiva fruntaşi ai românilor amNicani se datoreşte
constituirea unui corp de voluntari români în armata amc>ricană, care
vor lupta cu mult curaj împotriva germanilor pe frontul frcmcf'z!lR,

Fig. 14. Casa

memorială

dr. Vasile Lucaciu din incinta Complexului muze-al de- la
Şişeşti.

07

Auqustin Iuga, op. cit., p. 387-388.
Elie Bufnea, Formaţiunile de voluntari, în Transilvania, Banatul, Crişana, Maramurcşul, HHB-1928, voi. 1, p. 119-143
98
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Răspunzînd acel0c1şi chemări,
unităţi de voluntari de> partea

românii din Franţa au constituit şi 0i
armatei francez0. Extinzînd cu pricep0re
acţiunc>a de propagandă în scopul slăbirii solidarităţii inamicului, Vasile Lucaciu a compus apeluri şi ch0mări trndusc în mai mull0 limbi,
pe care trupelC' anglo-franco-american0 le aruncau din avioan0 asupra
poziţiilor armatei germane şi austro-ungar0; prin c1cest0 manif Pst0
soldaţii aparţinînd naţionalităţilor asuprite 0rr1u invitaţi să lupte împotriva comandanţilor, împotriva guvernelor, pentru realizar0a idealurilor lor n-iţionale. Această acţiune> a avut rezultate pozitive, mulţi
soldaţi părăsindu-şi poziţiil0 şi trecînd de part0a trup0lor aliat0 onglofranr0z0. Ca urrnar0 a propagandei p0ntru cauza român0,1scă ln Wc1shington s-a ţinut, la 5 iuli0 1918, un congres al tuturor or0anizc1ţiilor
rornân0şli clin Am0rica, cilr0 a hotărît să întem<'if'w c1şa-11umita „Liq.1
Română". Cauzel0 pc rarC' aceasta 10 repH'Zf'nta au fnsl c1prohat<' dC'
însuşi pn"şerlintelc \,Vilson, cu oc:azia unei întrcv0rleri cu conducătorii
Ligii, din 15 septembri0 1918. între timp, dr. Vasile Lucaciu a p5răsit
StatP-10 Unite şi s-n stabilit, în august 1918, la Pmis, uml0, împreună
cu Octavian Goga, TachP lonc>scu, Nicolae Titulescu şi alţii, va desfăşura ace0aşi n0obosită propagandă. In ac0astă atmosferă, J„ Paris se>
întemeia, în 6 septembrie 1918, ,,Consiliul Naţional al Unităţii tuturor
românilor", transformat, la 6 octombrie' 1918, în „Consiliu naţional al
Unită.ţii românP", în componenţa căruia intra şi dr. Vasile Luca.ciu 9!';
scopul acestei organizaţii era să susţină în faţa marilor puteri cauza
înfăptuirii statului naţional unitar, să mobilizeze pc>ntru ac0astă acţiune întreaga enNgie a emigranţilor români. ,,Noi trebuie să ne prPzentăm uniţi în gînduri şi în jurul unicului program poli tic şi naţional,
care consistă în realizarea idealului nostru, unirea tuturor românilor ... " arăta Vasile Lucaciu în acele momente 100 • Consiliul 0m recunoscut oficial de către guv0rnul francez ( 12 octombrie 1918), americcrn
(6 noiembrie 1918) şi englez (11 noiembrie 1918) 101 •
Un rol important în mobilizarea întregului eforl al romanilor din
Frc..nţa pentru înfăptuirea unităţii de stat a României l-a avut publicaţia hebdomadată „România Mare", ce apărea la Paris, încă din iulie
1918. în titulatura ei se menţiona că iese ,,din însărcinarea unui comitet", avînd ca director pe Sever Bocu. în coloanele ei au apărut articole semnate de Octavian Goga, Mihail Sadoveanu, Cincinal Pavelescu,
Ştefan Cicio-Pop, Iosif Blaga, Ion Ursu, precum şi de către diferiţi militari dintre rîndurile prizonierilor români aflaţi in Franţa.
Continuînd periplul drumului său propagandistic Lucaciu participă la „Congresul naţionalităţilor asuprite", ţinut la Geneva în 29
99

George Moroianu, Les Lutlcs des Roumains Transylvains pour Ia Iiberle el
l'opinion Europcenne, Paris, 1939, p, 218-219· Grigore Ploeşteanu, op. cil., p. 131
100
Dcsăvîrşirca unilicării slutului naţional 'român. Unirea 'frunsilvaniei cu vechea
Românie, Editura Academiei, Bucureşti, 1968, p. 187, 192-193; Ştefan Pascu, Marea
Adunurc Naţion(l/ă ele la Alba Iulia, Cluj, 1968, p. 311-312
101
Gri(Jore Ploeşteanu, op. cil., p. 132
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octombrie 1918, ca pe la mijlocul lunii noiembrie, în fruntea unei dPlegaţii în care intrau, între alţii, N. Titulescu, D. Ghica, I. Ursu, C.
Mille, să plece la Roma, în vizită la preşedintele Consiliului de miniştri
al Italiei, Orlando. Acesta promite, în întrevederea cu membrii delegaţiei, sprijinul său pentru cauza unităţii statului naţional român.
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia îl găsea pe Lucaciu în
Italia, în compania legiunii române de voluntari, împreună cu care săr
bătorea măreţul eveniment.
Istoricul Ion Ursu, vorbind despre constituirea „primului regiment
român din Transilvania, format în Italia, la Marino, în 5 decembrie
1918" scria următoarele:
,.Nu ţin minte să fi asistat la vreo solemnitate care să mă fi impresionat în un chip atît de intensiv, ca sfinţirea steagului regimentului prim ardelenesc, căruia noi i-am dat numele lui Horia, al martirului trădat de Habsburgi, care s-a sacrificat pentru desrobirea neamului său. Emoţiunea a fost cu atît mai mare cu cit slujba religioasă
a fost săvîrşită de martirul, care e el însuşi un simbol al suferinţelor
neamului, părintele Lucaci, căruia destinul i-a rezervat bucuria de a
da cel dintîi steag celui dintîi regiment al României Mari. Corul era
format din ofiţeri, care cîntau cu atîta foc [... ] încât toţi cei de faţă
eram pătrunşi în chip deosebit şi aveam iluzia că ne aflăm în căminu
rile din patrie, cu atît mai mult că aveam în faţa noastră steagul tricolor, imaginea ţării şi a românismului. Nu voi uita niciodată entuziasmul cu care soldaţii au repetat jurămîntul cetit de părint<:>le Lucaci
şi cu ce căldură au strigat să trăiască cel dintîi rege al Români<:>i Mari.
Flăcăii vedeau realizat visul strămoşilor: Patria lor era eliberată şi
unită cu România. Steagul tricolor ce li s-a dat era dovada vădită. România Mare era realizată. Ei, care s-au ostenit şi suferit pentru duşman,
cită bucurie au trebuit să simtă cînd au defilat în faţa steagului care
purta colorile care au împodobit în toate veacurile portul strămoşilor
şi în faţa reprezentantului statului român, ministrul Lahovary şi colonelul Florescu.
La masa frugală care a urmat colonelul regimentului a cetit un
discurs în româneşte, iar Părintele Lucaci, Dl. Titulescu şi colonelul
Florescu şi subsemnatul ne-am manifestat entuziasmul prin cîteva cuvinte adresate ofiţerilor. A fost cea mai frumoasă şi mai emoţionată
sărbătoare, şi toţi am plecat cu bucuria că am asistat la un act care
simboliza formarea României celei mari şi unirea visată de strămoşii
noştri" 102 • Cu acea ocazie Lucaciu arăta: ,,Suferinţa n-a fost zadarnică.
De acum românii ardeleni sunt liberi: acesta e un eveniment care
nu se întîmplă adeseori în istoria unui popor şi cred că toţi românii
îşi dau seama de importanţa marelui eveniment şi vor căuta să fie la
înălţimea lui ... ; trebuie să ne grăbim, să ne întoarcem şi noi în patrie,
pentru ca să putem lua parte la bucuria generală, dar mai cu seamă
102

România Mare, 1919, nr. 27, p. 4
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pentru că n0 aşt0pta noi misiuni, noi îndatoriri. Nu e destul că patria
s-a unit, ('c1 trC'bUif' consolidată şi această consolidarP pretind(' o muncă
mai Lf'nac<' şi clezintc>resată" 103 • ln primăvara anului 1919 Lucariu participă la o conf Prinţă a Ligii Naţiunilor Unite; în cuvîntul rostit cu
acea ocazie, el susţine, în faţa reprezentanţilor acestui importrmt for
int<'rnaţional, ,.acelaşi drept la libertate şi unitate statal-politică a
poporului român" 104 •
După reîntoarcerea în ţară, în octombrie 1919, lui Vasil(' Lucaciu
i se oferă un post de ministru, pe care, însă, nemulţumit de oric,ntarea
politică a guvernului, îl refuză. După peste 5 ani de prib'='gi(', dr. Vasile Lucaciu revine pe meleagurile natale, printre cd ce l-au iubit şi
ajutat întotdeauna. Este întimpinat de ţăranii îmbrăcaţi în port ele săr
bătoare, cu mulU:i căldură. Poporul îl alege deputat ct0 Si!lmar în purlilmentul ţării. O boală de inimă, însă, îi va întrerupe brusc activitatcn,
şi la 28 noiembrie 1922, la Satu Marf', dr. Vasile Lucaciu a încl'tat din
viaţă. A fost înmormîntat la Şişeşti, în 1 decembrie 1922. Alături de
o imensă masă de ţărani, la c<:'remonia înmormîntării au participat şi
reprezentanţii guvernului. În faţa acestora a răsunat vocea vibrantă şi
răscolitoare a poetului Octavian Goga: ., ... s-a dus din mijlocul nostru
părintele Vasile Lucaciu, închizînd în sicriul lui protestarea istoriei
Ardealului românesc de o jumătate de veac". în felul acesta dr. Vasile
Lucaciu, supranumit pentru dîrzenia şi neînfricarea sa şi „Leul de la
Şişeşti", cobora spre locul de veşnicie, la 1 Decembrie ziua măre
ţului său ideal, pentru care aproape 50 de ani „s-a cheltuit şi s-a risipit pe toate cărările" 10 1.
*

*

*

Preocuparea lui Lucaicu de a crea un front general pentru sprijinirea cauzei drepte a mişcării de eliberare naţională a poporului român rezultă din aproape fiecare scrisoare adresată personalităţilor
politice româneşti din Transilvania sau din vechea Românie. Vom
aminti între aceştia pe Septimiu Albini, Ioan Bianu 106 , Cezar Colescu
Vartic, Octavian Goga, Spiru Haret, Ştefan Perieţeanu-Buzău, Gl"orge
Pop de Băseşti, Ioan Raţiu, Alexandru Roman, D. A. Sturdza, V. A.
Urechia, Ion Ursu etc.
Edificatoare pentru prezentarea frămîntărilor cl" au avut loc,
înainte de înaintarea Memorandului, în sinul mişcării naţionale române din Transilvania şi a cercurilor politice de la Bucureşti, este o
scrisoare pe care o expediază Vasile Lucaciu lui Cezar Colescu Vartic,
din Şişeşti, la 11 septembrie 1891 (vezi Anexe 8). Din rîodurile ei re103

Tiran Albani. op. cit., µ. 199-200
Grigore Ploeşleanu, op. cil., p. 132
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Octavi,m Goga, Musiu/ C(Jfl' Jic1be, p. 309
100
Grigore Ploe!:<leanu, Din corc-spondrn/a lui Vasile- Lucaciu cu Ion Bianu,
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zullă c8. în anul 1891 în conducerea Partidului naţional şi m cercurile•
politicienilor bucureşti, aşa cum o duvedcau articolelP publicate în
Gazela Transilvaniei şi în cîteva publicaţii din România, existau, în
ceea cf' priveşte oportunitatea înaintării Memorandului, două opinii:
una n•prezentată de Aurel Mureşanu şi Vincenţiu Babeş, care susţineau
inoportunitatea înaintării acestuia către Curtea vieneză şi alta, a
majorităţii fruntaşilor Partidului Naţional Român din Transilvania, cum
erau George Pop de Băseşti, Dr. Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu, sprijiniţi de majoritatea politicienilor din România, care, dimpotrivă, cereau înaintarea imediată a Memorandului. Detracţiunea pe care o reprezenta în acel moment, în special atitudinPa dr. Vincenţiu Babeş,
pentru cauza Memorandului crea, după spusele lui Vasile Lucaciu, în
rîndurile partidului o stare de confuzie: .,Faptul e că suntPm opăciţi,
suntem împiedicaţi în realizarea dorinţei generale a românilor, de a
înainta monarhului nostru un memorial politic, carel<> să conţină justele noastre postulatf', să tălmăcească legitimelp aspiraţiuni ale naţiu
nii române" arăta dr. Vasile Lucaciu. întrucît BabPş susţinea că poziţia
sa rderitoare la Memorand avea adeziunea unor politicieni ca „Florescu, Catargiu, G. Bibescu ... precum şi oamenii cei mai însemna~i
din generaţiunea mai tînără ( cu) excepţia (lui) Mitică Sturdza, cu vreo
doi lingă sine, ,,care însă, nu mai au nici o trecere în politica de stat
a României", - dr. Vasile Lucaciu şi Iuliu Coroianu au convocat o
consfătuire mai largă, cu participarea tuturor celor despre care Babeş
afirmase că-i aprobă poziţ:a, rugindu-l pe acesta din urmă, ,,a se explica chiar în faţa acelor oameni, despre ale căror vederi ne-au raportat, şi, dacă se va constata faţă-n faţă că lucrul nu stă aşa, precum ni l-a spus dsa, să venim la o bună înţelegere reciprocă, statorind
(stabilind - n.n.), pe baza lămuririlor binevoitoare, o linea de direcţiune generală pentru toţi cîţi ne luptăm sub stindardul naţional român,
fiind convinşi că d. V. Babeş îşi va recunoaşte datorinţa " 170 • Vincenţiu
Babeş n-a acceptat convocarea consfătuirii, contribuind, prin atitudinea
sa, la mărirea stării de confuzie. Pentru curmarea ei Lucaciu era hotărît să facă o deplasare la Bucureşti, şi să stabilească, de comun
acord cu politicienii români, linia de conduită viitoare a Partidului Naţional în chestiunea Memorandului. Acest lucru era cu atît mai necesar, cu cit în unele publicaţii româneşti de peste Carpaţi, îşi făcuseră
loc materiale jignitoare la adresa unora dintre fruntaşii mişcării naţio
nale româneşti din Transilvania. în ciuda acestei situaţii poziţia celor
ce susţineau necesitatea publicării şi înaintării Memorandului, se întărea mereu. Lor li s-au alăturat, aşa cum preciza dr. Vasile Lucaciu,
între alţii, literaţii Ioan Slavici, Ioan Bianu şi chimistul Ioan Neniţescu. Aceştia, arătă Lucaciu, ,.recomandă, cu căldură, ca memorialul
să-l publicăm suşternîndu-l la Monarh şi să fim în legături frăţeşti, în
relaţiuni sincere cu factorii conducători din România, care toţi, de
107
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tendinţe sau nuanţe de partide politice să fie în ţară, faţă de noi
deopotrivă, sunt pătrunşi de ideea că existenţa şi dezvoltarea

noastră

sunt cestiuni de viaţă pentru România" 108 • Iată, cu adevărat.
o splendidă confirmare a faptului că mişcarea memorandistă a fost
opera tuturor românilor, rezultatul efortului militant al naţiunii noastre
din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Numai aşa ne putem
explica faptul că în perioada de detenţie a principalilor fruntaşi memorandişti. întreaga. opinie publică românească şi-a manifestat cu vehemenţă solidaritatea faţă de aceştia. Din închisoare, prin intermediul
corespondenţei strecurate peste controlul cenzurii, dr. Vasile Lucaciu,
George Pop de Băşeşti 10 !) şi alţi fruntaşi ai Partidului Naţional Român,
au venit în contact cu intelectualii militanţi aflaţi în libertate. În acest
mod, de fapt, conducătorii partidului dirijau întreaga acţiune de protest a opiniei publice româneşti împotriva guvernului budapestan. La
sfîrşitul lunii august 1894, aşa cum rezultă dintr-o scrisoare adresa.tă
de Vasile Lucaciu din închisoarea de la Seghedin, la 5 s0ptembrie 18;)4,
lui Sc>ptimiu Albini, ei proiectaseră chiar ţinerea unei „conferenţe naţionale" româneşti la Sibiu, fapt pentru care presa maghiară încc:>puse
să-i atace cu violenţă. Lucaciu cerea presei româneşti din Timişoara
(e vorba de „Luminătorul") să răspundă acestor atacuri, întocmind, în
acelaşi timp, şi „cîteva specii de memorii de mare însemnătate pentru
cauza noastră; unul p( entru) Haga, unul p( entru) Roma, unul p( entru)
congresul din Budapesta" 110 • Un rol însemnat în desfăşurarea propagandei favorabile cauzei româneşti l-a avut în Italia, însuşi fiul lui
Vasile Lucaciu, tînărul Epaminonda Lucaciu 111 , pe alunei student la
Roma.
Tot din închisoare se adresa Lucaciu lui Albini, într-o altă scrisoare, nedatată, (datînd probabil din 1895) 112 , în care insista asupra
importanţei pe care o are solidarizarea intelectualilor de peste munţi,
din România, cu cauza Memorandului. în aceeaşi scrisoare el rc:>marcă
şi o înăsprire a detenţiunii, odată cu sporirea propagandei internaţio
nale favorabile acţiunii memorandiste: ,,Suntem închişi hermetic şi
păziţi ca bietele muieri prin haremul turcilor. Aşa ne grijesc aceşti
eunuchi ai umanismului ... Prietenii, fraţii noştri, nu sunt admişi să
ne viziteze", scria Vasile Lucaciu (vezi Anexe, 9). Unele dintre scrisorile expediate sau primite de către dr. Vasile Lucaciu pun în lumină
fie bunăvoinţa pe care persoana sa o recepta de pretutindeni, fie aju108
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torul dezinteresat pe care el se grăbea să-l ofere celor ajunşi la strîmtoare. Corespondenţa cu Ioan Slavici, de exemplu, evidenţiază existenţa unei mari afinităţi de opţiune politică între cei doi fruntaşi ai
românilor transilvăneni: ,,Am primit epistola ta, scria din Budapc,sta,
la 4 ianuarie 1910, dr. Vasile Lucaciu lui Ioan Slavici, şi să nu crezi
că m-am umilit, ci din contră, deşi întristat, m-am înălţat auzind cuvîntul conştiinţei (că) noi, nu pentru noi, nu pentru intNescle noastre
personale am lucrat, ci pentru cauză. Şi dacă amarul momentului ne
deprimă, mîndria conştiinţei curate ne întăreşte în muncct fără proget"113. Cu Slavici dorea Lucaciu să întemeieze „un mare stabiliment
şi atelier tipografic la Bucureşti", în care să se public0, bi1wînţ0les,
materiale privind lupta poporului român pentru unitate naţională. Pentru acea întrc•prindere 01 se şi grăbea să-i oxpeclicze o sum5. do 300 ele
coroane, donată de către parlamentarii români din Budapc>sla. J\ceeaşi
înţelegere a găsit-o Lucaciu la loun Bianu, cu care plănuia să dinamizeze, pentru cauza românilor transilvăneni, opinia publică din România; lui îi relata despre greutăţile şi şicanele pe care i le făcea episcopul de Gherla, Ioan Sabo 114 • Un capitol aparte în viaţa şi activitatea
lui Vasile Lucaciu îl constituie relaţiile sale cu George Pop de Bă
seşti115. Aceste relaţii, dată fiind poziţia lor de conducători ai Partidului Naţional Român, aproape tot timpul cordiale, poartă pe alocurea
pecetea discrepanţei, create între generaţii; superbia dovedită în special de Ioan Raţiu în relaţiile cu Lucaciu, primeşte uneori, în cadrul
ei subiectiv, neafectînd profilul politic şi aureola de conducător eminent al românilor transilvăneni ale acestuia, votul lui George Pop de
Băseşti. Şi acest lucru se întîmplă cu ocazia organizării unei „întruniri
a tuturor alegătorilor români" ce urma să aibă loc la Arad, în 29 noiembrie 1897; cu această ocazie dr. Vasile Lucaciu şi Vasile Mangra, în
dezacord cu Ioan Raţiu şi George Pop de Băşeşti ce se dovedeau mai
ponderaţi, dorind în prealabil o aprobare din partea Comitetului executiv al Partidului Naţional Român, - susţineau convocarea promptă
a „mitingului". În a doua jumătate a lunii octombrie 1897 Ioan Raţiu
şi George Pop de Băseşti se adresau, din Cluj, lui Vasile Lucaciu, cu o
„scrisoare moderată", în care acestuia i se solicita, pentru „evitarea
crizei" să amîne conferinţa „pînă cînd în astă privinţă vom lua în113
114
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ani din luptele naţionale ale românilor transilvăneni, Editura Asociaţiei culturale
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cu Comitetul executiv 116 • Lucaciu, însă, aprobat şi de Vasile
Ma.ngra, rămînea intransigent; el cerea convocarea rapidă a unui „şir
de mitinguri româneşti", începînd cu cel de la Arad, din 29 noiembrie,
şi continuînd cu altele la Sibiu, Braşov etc., fără a mai aştepta consultarea prealal>ilă a Comitetului. De aceea, scriindu-i lui Raţiu în
17 noiembrie 1897 (vezi Anexe 10) el afirma, ca o adevărată „confesiune de credinţă", următoarele: ,,Eu, dară, în convocarea arădană văd
cea mai bună ocaziune, ca depunînd toate consid(•raţiunile rwnJţionale
să afirmăm eară, un trup şi un suflet. Naţiunea iară ne va vedea pre
toti uniţi şi se va bucura. Retragerea Dv. va fi un rău mare pentru
Dv. Geniul naţ~onal îşi are rostul său, independent de animozităţile sau
preocupaţiunile noastre. Eu voi fi pururea acolo unde se lucreazi1 cu
seriozitate, cu chibzuinţă şi cu devotament. Bine băgaţi de seamă că
o acţiune impusă dP situaţie nu e lăturalnică şi că naţiunea nu pc>ntru
aceea şi-a ales comitet ca acela, prin unii mc>mbri ai săi, să zăpă
cească acţiunile naţionale ... Eu pace vreu, înse în acţiuni şi nu în estemporizare. Şi nu vreau se mă pepten cînd văd că arde casa ... La
lucru, deci, subscrieţi convocatorul şi la revedere în Arad" 117 • In acelaşi
timp şl cam în aceiaşi termeni Lucaciu îi scria lui George Pop de
Băseşti: ,,I-am scris şl moşului Raţiu să veniţi la adunare ( în Arad n.n.)
ca lumea să ne vadă iară uni ţi. Al doilea meting îl putem ţine preste
o lună în Sibiu, al treilea în scurt interval în Selaj, apoi Dej, Sătmar
etc., cu participarea noastră a tuturor membrilor din Comitet, va să
zică sub egida noastră. A cerea nod în papură, pe clwstia iniţiativei,
scrie Lucaciu, şi a apela la Comitet după ce 1 ½ an l-am ignorat, e totuşi ceva abus horend, carele nu poate să remânct nerăsbunat. Dta carele ai rămas unicul, încă, carele poţi fi cimentul de închegare, te rog
nu te abate pe calea păcătoşilor ... Aşadar, iubite bade, continuă el ...
cruţă-te pre dta, pentru zilele frumoase din trecut şi pentru cele ce
avem se le pc>trecem împreună şi nu te lăsa a fi escamotat, şi exploatat de cei ce n-au fost cu noi niciodată. Iubite bade, scrie cu profund
regret Lucaciu, dă-mi zi de întîlnire în Baia Mare că PU nu mai pot de
părere de rău şi să ne explicăm. Aştept avis, la revedere, avem cîteva
zile de serbătoare după olaltă " 118 • Răspunsul lui George Pop de Bă
seşti, din 23 noiembrie 1897, deşi rechizitorial în ceea n' priveşte „nepoliteţea" lui Lucaciu faţă de Ioan Raţiu, doved(•şte totuşi o înţeleaptă
cumpătare, un inteligent spirit conciliant şi o justificată admiraţie pentru faptele militant-naţionale ale celor doi „preopinenti". ,,Am la mină
copia răspunsului tău la scrisoarea noastră din Cluj, adresată Dlui
Raţiu, scrie George Pop de Băseşti. în scrisoarea asta pe venerab( ilul)
bătrîn îl tratezi ca pe un schuster-meisttor. Nu-i recunoşti neci serviBiblioteca Universitară din Cluj, fond Corc-spondenfn George Pop de Bdseşli
(in continuare B.U.C., C. G.P.B.), voi. II[, fila !J, scrisoarea din 23 noiembrie 1897
117
Ibidem, voi. II, fila 61, scrisoarea din 17 noiembrie 1897
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ţii le naţionale de ani 50 nici barem titlul academic de cloclor ... Apoi
vezi tu eşti mai intransigent decît toţi intransigc,nţii, continuă. el, pPntru că ... fruntaşii noştri de la Arad, au primit s!atul nostru cu amînarea conferenţei " 119 . Este clar că G<'org0 Pop ele BJ.s0şti dC'zaproba
într-un fel „febrilitatea activă" pe care o clovedPiJU cei mai „tinC'ri"
dintre fruntaşii mişcării naţionale 120 , şi că Vasile Lucaciu, ştiind acest
lucru şi mai ştiind că asupra integrităţii morale' d0 militant patriot
pentru cauza naţională românească a lui George Pop clP Băseşti nu
poate exista nici un dubiu, dorea, aşa cum afirma şi în snisoarPa adresată lui Ioan Raţiu, o evitarP a disensiunilor ivite în sinul conducerii
Partidului Naţional Român. Micile neînţelegeri ivite întîmplcttor, nu
puteau înegri relaţiile celor doi fruntaşi ai poporului român clin Transilvania, căci prea multe erau punţile de legătură sufletească întrP ei,
legătură temeinicită în anii grei ai multelor procese prin care au trecut. De fiecare dată în urma unui proces şi, atunci cîncl S<' aplicas0ră şi
pedepse, clupă ce ieşea din închisoare, Lucaciu se clPsUii nuia în scris
lui George Pop ele Bă.se-şti, sau cîteodată călător0a pînă la „tusculanul'
lui „badea Georqe", unde se bucura de' cec1 mai caldă. primiH'. ,,Sciu
că au fost pentru min0· c;1ml acestu an dC' exil din lumc>a iub\ tli ... îl
11 1

1/Jiclcm, voi. III, fila 9, scriso,1~ca din 23 noiembrie 1897
pentru confliclul între vechea şi tînăra genernţie este o scrisoare adresată de Vasile Mangra, la 10 noiembrie 1897, din Arad, lui George Pop
de Băseşti. Ea are următorul cuprins: ,.Prea stimate Dle, !vlull iubite bade George,
Cuvintele calde care mi le-ai adresat în seara de 19 octombrie a.c. la masa
inlinsă de la (restaurantul) lmpăratul Romanilor, din Sibiu, fie fost rostite şi în glumă,
numai eu le-am cumpenit şi mi le-am notat după gravitatea situatiunei în cure am
ajuns cu chestia naţională. Cu acel privilegiu, amintind mt\.reţia congresului naţiona
lităţilor, ţinut în 1895 la Budapesta, al cărui preşedinte din partea românilor erai dta,
intre altele mi-ai zis următoarele: .,Călugăre! mai fă ceva, mai mişcă-ne, c[1 imposant
a fost congresul naţionalităţilor ... " etc. Şi eu am gîndit că după o experienţă amară
de doi ani, Dvoastră, bătrînii stegari şi ante-luptători, în cele din urmă veţi fi primit
convingerea supremei necesilctli ca să v[1 dezbrăcaţi de cxclu.sivismul autocratic şi st\.
ne grupăm cu toţii sub steagul la care am luptat cu Dvoastre împreună şi la nevoie,
chiar fără Dvoastre, în chestia naţionalt\.. Din reflexiunile Dtale, însă, la scrisoarea
părintelui Lucaciu, văd cu mare părere de rău că Dvoaslră persistaţi şi acum în
autocraţia exclusivismului autoritar pentru conducerea afacerilor politice naţionale,
care s-a dovedit, prin consecventele sale, în ceşti doi ani clin urmii, că a fost foarte
păgubitoare pentru cheslia naţională. A nu face nici o mişcare politică naţională
pînă nu va decide Comitetul însemnează a renunta la luptă şi a ne da legaţi pe
mânile duşmanului. Căci dumneavoastră ştiţi prea bine că Comitetul şi Partidul Naţio
nal sunt împedecate şi oprite prin ordinaţiuni ministeriale de a funcţiona. De aceea
noi am ales forma de convocare în vederea greu tă ţiior ~i a piedicilor ce ni se pun.
Nu avem noi pretenţia de a figura ca convocatori ci dorinţa de a vă vede pe
Dvoastră mergînd în frunte. Convocatorul iscălit de Dvoastre va fi in fond actul
comitetului însuşi. De aceea, vă rog, în interesul comun şi a restabilirii solidariUiţii
între membrii partidului şi susţinătorii programului naţional, ca să nu hesitaţi a-l
subscrie şi a lucra pentru reuşita adunării. Din Arad s-a scris atît d-lui Raţiu, cit şi
dlui Mihali. Depinde acum de Dvoastre ca se ne prezentăm earăşi uniti şi solidari
in faţa adversarilor. Primeşte, Prea stimate bade George, expresiunea devotamentului meu sincer, V. Mangra, Arad, 10 noiembrie 1897M (B.U.C., C.G.P.B. fila 89-91,
scrisoarea din 10 noiembrie 1897)
!
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scria Lucaciu, la 30 ianuarie 1894 lui George Pop de Băseşti, din spital de la Budapesta, şi m-am făcut ca şi planta, am vegetat numai, am
grijit de partea vegetativă a vieţii. Şi mi-au succes a ieşi cu trupul
senetos din închisoare, iară cît priveşte morbul ochilor resperarea
aerului liber este precum se vede leacul de căpetenie şi sigur şi două
septemăni de viaţă în Şişeşci şi o cale la Băseşci mă vindecă de nici
urmă nu remâne din morbul primejdios ce mi-l dărui infecţia din Săt
mar"121 (vezi Anexe 11). Conflictul său mai vechi cu Ioan Sabo 122 ,
la care se adaugă şi greutăţile materiale, nu reuşesc să-l încovoaie; ba
mai mult, el găseşte energie să „opineze" în faţa lui Iuliu Coroianu şi
a lui George Pop de Băseşti, asupra atitudinii ce trebuie s-o aibă în
procesul Memorandului ce se prefigura 121 . Experienţa lui Vasile Lucaciu în „materie de procese", în „purtarc,a conflictelor" cu autorităţile
de stat, l-a destinat de sfătuitor priceput al colaboratorilor săi memorandişti, în propovăduitor de adevărate comandamente vrednice> de
urmărit, în virtute scopului general al luptei pentru eliberare naţio
nală a poporului român din Transilvania. Conflictul pe chestiunea
episcopiei de Hajdu-Dorog 12 \ care dincolo de problemele religioase,
121

B.U.C., C.G.P.B., fila 161, scrisoarea din 30 ianuarie 1894; vezi
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p. 112-113
m lntr-o scrisoare adresată de Teodor Mihali din Dej, Ia 19 noiembrie 1896, lui
George Pop de Băseşti, după ce se face referire la datoriile băneşti ale lui Vasile
Lucaciu către banca „Albina•, se discută şi despre conflictul acestuia cu Ioan Sabo,
conflict mai vechi, dar care la acea clată se pare că începuse să reînvie. Mihali avusese în Gherla o întrevedere cu Sabo şi constatase, la faţa locului, înverşunarea
acestuia faţă de Lucaciu. lmpăciuitor şi dornic „de a nu-l vedea pe Lucaciu lipsit
le parohie" şi deci de mijloace de subzistenţc"1, el intervenea pe lingă George Pop de
Băseşti rugindu-l să mijlocească înţelegerea lui Lucaciu cu episcopul: .,Dacă însă
(Lucaciu - n.n.) va continua şi mai departe cu dîcoşenia, scrie Mihali, cu îngrijorare
pentru soarta lui Vasile Lucaciu, şi nu va urma sfaturile noastre, azi mâne va ajunge
la sapă de lemn, şi va peri ca cel din urm[1 colduş, spre marea noastră durere a tuturor (... ] Nu-ţi pot comunica toate, continuă Mihali; una însă să ştii că dacă
Vasiliu în cel mai scurt timp nu şi-a aplana afacerile cu episcopul [ ... ]va fi lipsit de
parohie. Şi atunci ce va face (... ] Timp de perdut nu este, arată Mihali, şi dacă
voieşti a scăpa pe Vasiliu de această nenorocire, vino cit se poate de ingrabă la
mine, dimpreună cu dinsul. Eu crecl că Dta ai putea aplana (conflictul n.n.) cu Episcopul dacă şi Vasiliu şi-ar călca pe fire, iar clacă aceasta nu s-ar pute ar trebui să ne
îngrijim de cu bun[t vreme de soarta lui" (B.U.C., C.G. P.H., fila 113-114).
123
B.U.C., C.G.P.B., fila 161; Grigore Ploe~teanu, Op. cit., p. 112-113
m La insistenta autorităţilor de stat maghiare, hotărite să continue şi în acest
fel politica de deznaţionalizare a românilor din vestul Transilvaniei, s-a hotărît trecerea unor parohii româneşti sub jurisdiclia religioasă a episcopiei de Hajdu-Dorog,
întemeiată încă din 1873. Fără importantă în aparenţă, acest fapt avea ca urmare
scoaterea limbii româneşti din serviciul religios şi introducerea, in locul ei, a celei
,,paleo-greceşti "; cum această limbă nu era cunoscută nici de preoţi, urma ca aceş
tia să se adreseze maselor de ţărani români „numai în limba maghiară-. lmpotriva
acestui act samavolnic, românii aveau să protesteze printr-un şir de memorii trimise
papalităţii. Cu toată presiunea conflictelor ce au urmat, Vaticanul nu va renunţa
la această „dezmădulare nefirească şi samavolnicăa (B.U.C., C.G.P.B., fila 77-78, din
15 iunie 1912)
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avea un caracter acut naţional, îi va prilejui lui Lucaciu, aşa cum
reiese din corespondenţa cu George Pop de Băseşti, un amestec direct
şi folositor (vezi Anexe 12, 13), ocazionat de o deplasare şi o şedere
mai îndelungată a sa la Roma. Drumurile istovitoare, străbătute p0ntru
interese obşteşti, obligau pe dr. Vasile Lucaciu, aşa cum însuşi preciza,
pe lîngă expunerea persoanei sale la pericole şi vexaţiuni, şi la risipirea unor importante sume băneşti. Dincolo de veniturile obţinute ca
remuneraţie pentru ocupaţia ce-o practica, şi de cele rPalizate de pe
urma unor „scrieri literare", el îşi va completa „bugetul executoriu"
din importantele ajutoare ce i-au fost trimise din Bucureşti. Acestea îl
făceau pe Lucaciu să declare, aşa cum am mai arătat, într-una din
scrisorile adresate lui Ştefan Perieţeanu Buzău (v€'zi Anexe 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20) că este conştient de ecoul pe care îl au în România
luptele purtate de reprezentanţii românilor transilvănC'ni1~''. Pentru
această cauză, în numele ei şi nu din intc>rcs particular, a acţionat
dr. Vasile Lucaciu tot timpul. La procesul MC'morandului toţi memorandiştii au avut o ţinută demnă . .,Se nu credeţi nici un moment, scria
Lucaciu lui Perieţeanu, de la închisoarea din Cluj, în timpul procesului,
că ne uităm de demnitatea cauzei sau de însemnătatea mare ce are
procesul acesta pentru neamul nostru ... fiţi răbdători că veţi ave momente de înalte satisfacţiuni pe care tot noi vi le vom da, cînd momentul va cere şi va permite 126 •
Atenţia pe care o acordau acestui „proces istoric" 127 toate partidele
politice din România, a contribuit şi la sporirea popularităţii celor împricinaţi. Pe cale publicitară în Transilvania şi România românii erau
invitaţi să sprijine materialiceşte pe fruntaşii memorandişti. în acest
sens cererea lui Vasile Lucaciu, formulată în scris către Perieţeanu-Bu
zău, era ca „preoţii în Duminica Tomii să vestească însemnătatea procesului şi să-i îndemne pre credincioşi ca pentru acoperirea speselor
proceselor, de ziua următoare la Cluj, să aducă fieşicare suflet de român un crucer. Suma aceasta colectată, preoţii se o trimită imediat la
dr. I. Raţiu, advocat în Sibiu" 1~8 • înfăţişarea demnă a principalilor
fruntaşi condamnaţi la 1894, va fi imortalizată într-o reproducere tipă
rită aşa cum o cunoaştem, în mii de exemplare, prin griju responsabilă
a dr. Vasile Lucaciu, aprobat şi sprijinit fireşte şi de către ceilalţi.
Comanda pentru „reproducerea litografică după fotografia din Cluj a
„Comitetului întemniţat" a fost dată litografului Luigi Salmone din
4.0 (1)

12,

B.A. R.S.R., S.M. fond Ştefan Periefeanu-Buzdu, Mss. S CLXX
40 (5)

126

Ibidem S - ,
CLXX
127
Vezi pentru această chestiune Mihai
Cartea Românească, Bucureşti, 1978
12s

32 -

B.A. R.S.R., S.M. fond

Stoian, Procesul unui proces, Editura

Ştefan Pcriefcanu-Buzău,

Crisia '79
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Roma, ,,artist de primă clasă în acest gen de lucrare 11 • Pentru suma de
,,500 de franci 11 , plătiţi ulterior, litograful respectiv a reprodus imaginea amintită în mai multe mii de exemplare; el cerea, însă, un plus de
500 de lei pentru „piatra şi dreptul de reproducţiune", sumă pe care
Lucaciu solicita, la 13 februarie 1897, s-o achite „Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor 11129 • Această cerere a sa era îndreptă
ţită de sprijinul acordat ori de cite ori a fost cazul mişcării de eliberare naţionalct a românilor transilvăneni de către liga amintită. ln anii
primului război mondial, ea va continua să activeze, extinzîndu-şi iltribuţiile şi schimbîndu-şi numele, sub conducerea lui Vasile Lucaciu. El
va iniţia, împreună cu alţi fruntaşi ai vieţii politice, tipărirea unui
aşa numit „Timbru de ajutor al ligii culturale, cu gîndul ca din veniturile realizate cu desfacerea lui să putem da ajutorul cuvenit fraţilor
refugiaţi 11130 (vezi Anexe 21, 22). Eforturile lui Lucaciu şi ale celorlaţi
în acest sens au avut rezultate pozitive. Şi aceasta datorită, între altele
şi prestigiului şi popularităţii „Leului de la Şişeşti
printre politicienii
şi oamenii de cultură români, care nu şovăiau, aşa cum s-a întîmplat
cu Spiru Haret, (vezi Anexe 23) să-i ajute pe membrii familiei neînfricatului luptător transilvănean, sau cum credem că a procedat V. A.
Urechia, sprijinind materialiceşte, la recomandarea făcută de Lucaciu,
din închisoarea de la Seghedin, în 18 septembrie 1894, pe Iustin Arde1t,an, redactorul „foaiei humoristice 11 „Vulturul", (vezi Anexe 24).
Un moment important din activitatea de solidaritate a poporului
român în jurul ideilor progresiste, ce fuseseră lansate încă de revoluţionarii paşoptişti, îl constituie aniversarea a 50 de ani de la Adunarea Naţională de la Blaj, în mai 1898 131 , în desfăşurarea căreia un rol
important i-a revenit dr. Vasile Lucaciu. Aşa cum va relata inginerul
Daniel Klein, într-o notă din 30 aprilie 1928, ce însoţea mai multe documente referitoare la chestiune, donate Academiei Române înainte de
aniversare, dr. Vasile Lucaciu, solicitat în scris 132 de către intelectualii
II

129

1J 0

40 (3)
40(7)
Ibidem S - - ; s - '
CLXX
CLXX
34
73
Ibidem, S - - • S -

CLIX '
L
Aurelia Bunea, O aniversare politică cu semnilicatie national-polilică, în Sargclia, VIII, 1971, p. 129-161, lucrare bogat documentată şi bine încadrată in contextul epocii. Vom preciza, totuşi, că o exprimare de tipul: ,,Se conturează, astfel,
limpede, cu prilejul aniversării, că cercurile oficiale din România nu acţionau pe linia
idealului progresist al Unirii ... •, aflată pe pagina 135, este cu totul gratuită, din
molive asupra cărora nu mai este cazul să insistăm.
in Solicitarea a făcut-o in numele locuitorilor din Bacău, inginerul Iosif Klein.
Lui i-a trimis Vasile Lucaciu următoarele două scurte scrisori: ,,Ilustre Domnule, Am
primit gentila Dvoastre din 25 martie a.c. Grăbesc a Vă anunţa că voi satisface cu
plăcere dorinţei Dvoastre. Vă felicitez din suflet pentru patriotica Dvoastre activitate.
Spuneţi, Vă rog, tuturor confraţilor salutările mele cordiale şi primiţi, cu toţii, o
strîngere de mină frăţească! Dr. Vasile Lucaciu, parohul Şişeştilor, Şişeşti, 14, 2 IV
(1)898"; ,,Onorabile Domn, Cu plăcere vă anunţ că mi-am împlinit datoria şi ce V-am
131
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din Bacău, membri ai secţiei locale a „Li9ii pentru unitatPa culluralE1 a
tuturor românilor", a alcătuit o cuv în tare „ocazională" care va fi citită tuturor participanţilor la aniversare. Cuvîntar0c1 s-a tipărit pe o
foaie volantă şi s-a răspîndit în cele mai mari oraşe ale României. In
ea era evocată vitejia dintotdeauna a poporului român, cinstea şi dreptatea „părinţilor şi fraţilor noştri de pe Cîmpul Libertăţii" ale căror
morminte sunt un simbol „pentru adevăr şi dreptate, penlru libertate
şi străbunul loc". ,,Vrem şi noi, arăta Lucaciu, să trElim întru mări
rea ... dreptăţii, prin alipire către sfintele noastre tradiţiuni, jertfindu-ne viata pentru adevăr, sau luptîndu-ne pînă la moarte penlru divina libertate a întregului neam românesc" 1:1:1• De wmarcut că. însuşi
Carol I a aprobat, alături de principalii politicieni din România, lupta
politică a lui Vasile Lucaciu şi a colaboratorilor săi. Tocmai cip aceea,
în toamna anului 1901, dr. Vasile Lucaciu îndrăznea să-i solicile, în
două scurte dar patetice scrisori, un stipendiu bănesc viager, care să-i
asigure independenta materială in mijlocul tuturor vexaţiunilor la care
era supus (vezi Anexe 25, 26). Cele doar cîteva fraze din prima scrisoare datînd de la 15 noiembrie 1901 13 4, cumpănesc, cu o precizie rară,
politica antiromânească a guvernanţilor maghiari, ( ,,opera nefastă de
desfiinţarea a naţiunii române se lucrează cu îngrozitoare stăruinţă"),
cit şi o anumită stare de anarhică dezorientare în rîndul românilor transilvăneni, survenită mai ales după procesul memorandiştilor. Poate
fără să vrea, Vasile Lucaciu mai redă, cu exemplicicarea unui moment
dintr-o discuţie avută în iunie 1900 cu ministrul Coloman Szell, o imagine asupra unui complex atitudinal al guvernanţilor din epocă, faţă de
adversari. ,,Ministrul prezident Coloman Szell, scria Lucaciu regelui
Carol I, mi-au spus mie în faţă, în iunie 1900, următoarele cuvinte,
între altele: ,,Puţin ne pasă nouă, facă cine ce-o vrea dintre dumneavoastră. Noi grijim de ceea ce faci, ceea ce lucrezi dta. Şi eu îţi
spun că-ţi vom arăta că mai tare e guvernul maghiar decît popa din
Şişeşti. Voinţa noastră e să. te izolăm de cătră poporul românesc şi
asta o vom şi face. Cu muri chinezi voi împrejura Şişeşcii şi voi împedeca ori-ce contact între dta şi poporul român (s.n.) etc., etc., au
urmat o serie de ameninţări, zise cu o înverşunare nimicitoare"D 5 •
Ameninţarea ministrului maghiar este în sine o mostră
a atitudinii regimurilor de guvernărnînt din acea vreme faţă de opozanţi,
promis iacă aclud la acesle modeste rînduri. Fie ca aceste accente de pietate să contribuie ceva la înălţarea sărbătorilor Dvoastre din mărea\a aniversare de 3-15 mai a.c.
Trămit Dv şi tuturor fraţilor colegi ai Dv urările mele de cea mai desăvîrşită reuşită
pentru proieptele ce le-aţi făcut. Salutare Dr. V. Lucaciu ". (B.A.S.R.S., S.M. fond Vasile
Lucaciu, Mss. A 218/3).
133 B.A.R.S.R., S.M., fond Vasile Lucaciu, Mss. A.218, 3
134 Grigore Ploeşteanu, op. cit., p. 124
135

43 (1)
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în virlutea căreia se urmărea, aşa cum va arăta şi Valeriu Branişte 11 n,
cu care Lucaciu va întreţine, de asemPnea, o inten'santă corespondenţă (vezi Anexe '27, 28), nu atît lichidarea ca individ a „tulburătorului"
închis, cît izolarea lui de popor, forţa adevărată, capabilă să înfăp
tuiască dezideratele epocii. Distrugerea fizică a indivizilor, ca modalitate de anihilare a oricărei contraponderi politice opozante, va fi introdusă, ca procedură generală în sine, abia în anii primului război
mondial1 3 î,
Persecutat şi chiar păgubit materialiceşte prin deslituirea din f uncţia ce-i asigura subzistenţa, Vasile Lucaciu, n-a pregc~tat să protesteze
în scris, în mod direct, către Ioan Sabo, criticînd poziţia antinaţională
a ac0stuia 138 cu privire la atitudinea faţă de mişcarea de 0liberare nc1ţională a poporului român din Transilvania, şi învinuindu-I că „împedecă cauzele, cele mai sfinte.. . naţiona!P române>". ,,Iată Ilustre
Domnule, scria dr. Vasile Lucaciu lui Ioan Sabo, la 19 iunie 1891 ... ,
nu e destul că prin împedecarea fără de nici un motiv justificabil mi
se sustrag venitele curate şi honeste, cu care atîta bine am făcut şi
pot să fac şi în viitor, nu numai că s-au împedecat realizar0a atîtor
întreprinderi frumoase în interesul ... românismului nostru, ci acum,
după ce mi-am jertfit tot venitul meu ... , după ce am luat tot crucerul de
la pruncii mei, acum sum ameninţat cu procese nimicitoare, cu sequestrări şi cu licitaţiuni compromiţătoare. Şi cauza tuturor relelor
acestora, continuă dr. Vasile Lucaciu, pedeca în calea virtuţii şi activităţii dezinteresate, cauza lacrămilor şi a suspinelor familiei mele şi a
altor familii lipsite de ajutor, cauza gelei şi a îndignaţiunei ce cuprinde atîtea inimi, scria cu curaj Lucaciu, este Ilustritatea Voastră.
Ne mîngîie consecinţa, continua el, că eu pururea am cercat să-l aduc
pre Ilustritatea Voastră, ad meliores fruges, să-l reţin de la pornirile
sale fatale, prin care vatămă, păgubeşte şi compromite interese superioare ... naţionale române, subminează autoritatea sacro-sântă arhierească, persecută virtutea, batjocoreşte jertfa cea mai nobilă, discreditează, pre cit atîrnă de la 11. Sa, sufletul cel mai devotat ... pentru toată cauza noastră ... naţională". în tot acest conflict, soldat cu
cîştig de cauză pentru el, Lucaciu s-a dovedit neînfricat. însăşi scrisoarea citată se încheie cu o voalată ameninţare în limitele a ceea ce
era permis, ţinînd cont de criteriile de strictă subordonare pe care le
implica funcţiile ambelor părţi: ,,E de prisos să spun că urmările, canonice şi civile ale unei refuzări sau denegrări a acestei umilite şi
drepte rugări ( adică de a i se acorda toate drepturile materiale şi băValeriu Branişte, Amintiri din închisoare (lnsemnări contemporane autobioBucureşti, 1972
137 Vezi pentru această chestiune V. P.
Borovicka, Atentatele care urmau să
schimbe lumea, Editura Politică, Bucureşti, 1978
m Cu privire la atitudinea lui Ioan Sabo faţă de mişcarea de eliberare naţio
nală a poporului român din Transilvania vezi şi Blaga Mihoc, op. cit., p. 246-247
106
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neşti ce se cuveneau unui prPot n.n.), vor fi provocate de-a dreptul
prin Ilustritatea Voastră " 139 •
Acest g0st de punere în lumină a dîrzeniei şi neînfricării m,Jrelui
patriot nu este singular în şirul manifestărilor sal0. Peremptorii ar fi
pentru acPastă afirmaţie întîmplările descrisP în scrisoarea pe care o
adresează dr. Vasile Lucaciu lui Septimiu Albini din închisomea de la
Seghedin, în 29 aprilie 1893 140 . .,Depus" între zidurile închisorii în urma
uncia dintre multele sale condamnări1 41 , şi vă.zînd că activitatea de împrocesurarc pe care guvernul o începuse împotriYa sa, se continua
tocmai pentru a-l prezenta „ca pe o fiinţă zdrobită de put<>rea ideii de
stat maghiar" ş\ deci a-l înfrînge din punct de vedere moral, dr. Vasile
Lucaciu SP adrosa lui Septimiu Albini, pe atunci redactor al ziarului
Tribuna cu o scrisoare recapitulativă (vezi Anexe, 2D, 30, 31, 32), informîndu-1 asuprn unuia dintre procC'sclc ce i-au fost inlentute şi de pe
urma căruia se găsea la închisoare. El relatează că a convocat pentru
6 iulie 1892, la Şişeşti, o „conferinţă" a alegătorilor rornbni din cercul
electoral Baia Mare, dar că tocmai pe cind se pregătea s-o deschidă,
„au sosit pretorul Schmiedt Sandor (din I3aia Mare, n.n.) şi-au oprit
ţinerea conferinţei, sub cuvînt că conferenţa este de natură politică".
Nemulţumit de acea procedură anticonstituţională Vasile Lucaciu a fă
cut reclamaţie ( ,,recurs") la „ministrul de interne, pe atunci contele
Iuliu Szapary, ( care) în loc să cheme la ordine pe unul din funcţio
narii de stat ce încălcase legea, a trecut la denunţarea, la una din şe
dinţele parlamentului, din august 1892, a mişcării româneşti din Şi
şeşti", cerind pedepsirea lui Vasile Lucaciu, pe motiv că a produs, priil
expresiunile folosite „în recursul" reclamator, .,vătămarea ideii de
stat maghiar". La 27 septembrie 1892 dr. Vasile Lucaciu c citat la pretură în Baia Mare: pretorul Schmiedt Sandor îl anchetează, dar pentru
că Lucaciu refuză să vorbească în limba maghiară cauza este transpusă
„la procurorul de stat", pentru a se proceda la „inacţionarea ... pe calc
criminală sub titlu că am vătemat onoarea pretorului Schmiedt Sandor". Ca urmare el va fi arestat şi închis la Seghedin. La 7 martie 1893
el este citat „înaintea judelui instructor Molnar din Seghcdin", spre a
fi interogat prin intermediul unui „tălmaci". Cu această ocazie refuză
primirea tălmaciului, afirmînd că doreşte să fie ascultat româneşte
şi " ... că protocolul să se redacteze în limba mea naţională", întrucît
cel designat ca tălmaci „nu ştie nici româneşte nici ungureşte". ,,Ce am
vorbit cu el în stil politic superior, româneşte, scrie Lucaciu, referindu-se la tălmaciul Vasiliu Sava, au fost lucruri stranii pentru el - şi-au
vorbit despre toate cu d. jude instructor, ideile şi expresiunile mele
139
Scrisoare aflată în colecţia lui Iuliu Pop din Baia Mare, strada George Coşbuc
nr. 32; vezi o fotocopie a ei în Valeriu Achim, Aurel Socolan, op. cit., p. 203-207
61 5
uo Il.A.R.S.R., S.M., fond Septimiu Albini Mss. S
( )_
141

'
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Augustin Iuga, op. cil., p. 118-119
https://biblioteca-digitala.ro

Blaga Mihor

502

52

însă

de loc nu Io-au redat". D0sigur, în acest caz, mai alos că traducă
torul a arătat că n-a priceput ceea ce a vrut să spună interogatul,
dr. Vasile Lucaciu a refuzat şi aici semnarea procesului verbal, considerînd că felul în care se procedează cu el „din punct de vodert' juridic
şi uman ... este caricatura şi prosti tui rea insti luţiei" 142 •
*

*
*

Tot ceea ce aminteşte trecerea prin viaţă a marilor personalităţi
din istoria poporului român, se bucură şi trebuie să se bucure de atenţia deosebită a contemporaneităţii, căci faptele acestora, luminoase
prin sine, pot fi considerate de către prezent acte de nobilă legitimitate. în acest context preţuirea contemporaneităţii se răsfrînge în mod
deosebit asupra acelora ce şi-au adus aportul la desăvîrşirea formării
statului naţional unitar; între aceştia, precum am arătat, un loc de
seamă îl ocupă dr. Vasile Lucaciu. O primă şi importantă concretizare
a respectului şi stimei faţă de neînfricatul memorandist s-a materializat prin maiestuoasa statuie de bronz, operă a sculptorului Corneliu
Medrea, ce străjuie astăzi piaţa din centrul oraşului Satu Mare. Prezenţa ei acolo se vrea şi este un simbol pentru veşnicie în amintirea
unei personalităţi ce nu se uită, căci C'a a fost aşezată în patrimoniul
de aur al istoriei poporului român. Tot pe meleagurile sătmărene, în
comuna Apa, s-a restaurat casa în care s-a născut dr. Vasile Lucaciu143. După o stăruinţă abnegată de mai mulţi ani, din care, pe lingă
osteneală, n-au lipsit nici sacrificiile materiale, distinsul intelectual
localnic Petru Bologa a adunat un important fond documentar Vasile
Lucaciu, în original şi în facsimile, urmînd ca pe această bază, Muzeul de istorie din Satu Mare, să deschidă, de jure, în comuna amintită o casă memorială „dr. Vasile Lucaciu".
Marea recunoştinţă a posterităţii faţă de „Leul de la Şişeşti" s-a
concretizat şi prin organizarea „Complexului muzeal Dr. Vasile Lucaciu din Şişeşti" (judeţul Maramureş), în componenţa căruia intră: Casa
142

BARSR
. . Alb''J\1
Gl(l)
. . . . ., SM
. ., I on dS cp/Jm1u
rn1,
ss. S CC\' I

w Casa din comuna Apa (nr. 246) in care s-a născut dr. Vasile Lucaciu, înscrisă ln cartea funciară nr. 255, la numărul topografic 683, a fost construită în anul
1848, din lemn de stejar. Este situată Ia 5 m de şoseaua Seini-Satu Mare. Acoperişul este din paie de secară. Are următoarele dimensiuni:
Suprafaţă 54,30 m 2 (împreună cu prispa);
înălţime totală 5,80 m;
Jniilţimea pereţilor: în interior 2,10 m; în exterior 2,35 m.
Jn componenta spaţiului locuibil, tn suprafatlt de 44,40 m 2 , intră următoarele
tnc;\peri: camera din spre şosea, de 18,65 m~ (4,55/4,10 m); tinda sau camera din mijloc, de !J,25 m 2 (4,10/2,25 m) în care se găseşte şi cuptorul, şi camera din spre gră
dină de 16,50 m 2 (4,10/4 m). ln jurul acestor lncăperi se desfăşoară o prispă deschisă.
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memorială propriu-zisă 144 ,

Biserica Sfintei Uniri a tuluror românilor 14 \
Pavilionul pentru cuvîntări, în care Vasile Lucaciu vorbea mulţimii ca
un adevărat senator roman, despre evenimentele importante ale vieţii
politice transilvănene de pe atunci şi Şcoala veche (construită în 1905),
în sălile căreia s-a organizat o expoziţie cu tema „Dezvoltarea învă
ţămîntului românesc în Maramureş". Clădirea în care s-a amenajat
Casa memorială „dr. Vasile Lucaciu" este compusă din următoarele
încăperi: o cameră de 4/4 m (spre stradă, sau „casa de cătră uliţă");
o cameră de 4/2 m (probabil cămară) lipită de camera dinspre stradă;
o cameră de 6/3 m (spre grădină, sau „casa de cătră ogradă"); un hol
între cele două camere, de 3/2 m; o mică încăpere în spatele acestui
hol (cameră pentru cuptor şi horn). Casa mai are şi o prispă podită cu
lemn, de-a lungul întregii lungimi de pe latura estică, unde se g,iseşle
şi intrarea. Restaurată (de fapt reconstruită) în 1968, prin respeclc1rea
vechiului ei aspect, de către Muzeul judeţean Maramureş, cu sprijinul
direct al organelor locale ale puterii de stat, clădirea a fost pregătită
ca spaţiu de expunere: s-a introdus lumină electrică, care, alături de
cea naturală, (prin ferestre), face posibilă folosirea unui material expoziţional, dată fiind suprafaţa relativ mică a clădirii, fără iluminare autonomă (vitrinele sunt iluminate numai din exterior, natural şi electric). Conform planului tematic, întocmit în funcţie de spc:1ţiu, s-a hotă
rit ca materialul expoziţional să fie aşezat în cele două încăperi (din
spre stradă şi din spre grădină) şi în holul de intrare. Acest material
expoziţional a fost în parte cumpărat (piese de mobilier, obiecte) în
perioada octombrie 1968-noiembrie 1972, în parte (biblioteca) donat
muzeului de către nepotul dr. Vasile Lucaciu, medicul Vasile Lucaciu
din Cluj. În octombrie 1968 Muzeul judeţean Maramureş a achiziţionat
două garnituri de mobilă stil (compuse din 8 fotolii, 2 canapele, o mă
suţă, un birou de lucru, un scaun de lemn şi cîteva obiecte mai mă
runte, între care o tavă, şi un ceainic de porţelan, o călimară de birou) - toate aparţinînd, odinioară, familiei dr. Vasile Lucaciu. De asemenea, în decembrie 1970 au fost achiziţionate 8 scrisori din corespondenţa dr. Vasile Lucaciu 146 • Remarcăm dintre acestea pe cele adresate
144
Casa în care a locuit Vasile Lucaciu şi în care s-a organizat casa memorială
a fost construită în 1834, pe o altă vatră. ln locul pe care se găseşte astăzi a fost
adusJ abia în 1922.
145
Pe frontonul bisericii care s-a construit în Şişeşti, intre anii 1886-1891, din
iniţiativa dr. Vasile Lucaciu, stau scrise cuvintele: Pro S. Unione Omnium Romanorum (Pentru Sfînta Unire a tuturor românilor) ,.Ce ne-au lăsat istoria, ce ne-au
transmis părinţii noştri, ce au ctntat poeţii, ce doreşte tot sufletul de Român: mă
rcaţn, fcriciloarea, sfînta Unire a tuturor Românilor, am vrut eu şi cu mine poporul
meu să fie simbolizată în această măreaţă biserică", spunea Lucaciu la inaugurarea
edificiului (!liserica S. Uniri a tuturor românilor, adecă Mănăslirea Maicci Românilor
în Şişcsci. Schiţe istorice şi dare de seamă, Baia Mare, 1892, p. 11)
146
Vezi pentru această chestiune Blaga Mihoc, Din corespondenţa inedită a lui
Vasile Lucaciu in Maramureş, supliment politic-social-cultural al ziarului „Pentru
Socialism•, 1972, decembrie, p. 19, 29
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de Lucaciu fiului său Epaminonda ( 5 bucăţi) (vezi Anexe, 33), aflat la
studii în Italia, care ne c1trag atenţiunea prin seriozitatea paternă şi
măestria pedagogică pe care o degajă, prin buna cuviinţă şi polileţea
omului de înaltă etică şi morală. O notă aparte fac însemnarea autografă, în ciornă, a unei cuvîntări rostite de Lucaciu cu ocazia întemeierii Asociaţiei naţionale a românilor din Bucovina, ,,Avram Iancu"
(vezi Anexe, 34) precum şi două scrisori adresate lui Vasile Lucaciu
în date diferite: una de către „un student de şaptC' clase gimnaziale",
numit Ioan Vancea, din „Şomcuta Mare" (vezi Anexe, 35) şi alta de
către
învăţătorul
transilvănean
pc nume A (?) Mureşan (vezi
Anexe, 36). Scrisoarea lui Ioan Vancea, cu aspect de petiţie, nedatată, expediată în împrejurări „de strîmtoare" de către „studentul"
şomcutean, pune în lumină, prin conţinutul ei patetic, sprijinul acordat
de Vasile Lucaciu tinerimii studioase din Transilvania. Aceeaşi înţe
legere pentru necazurile celor nevoiaşi trebuie s-o fi avut Lucaciu şi
atunci cînd a deţinut funcţia de membru în parlamentul român din Bucureşti, de vreme ce învăţătorul A. Mureşan îndrăznea să-i solicite,
prin scrisoarea din iunie 1920, servicii atît de caritabile: bilete de că
lătorie C.F.R. gratuite ( din Galaţi pînă la Tîrgu-Lăpuş) şi asigurarea
unui post de învăţător în Transilvania (în Dej) 117 • O parle a mobilierului ( 4 fotolii, o canapea, o măsuţă) şi obiectelor (tava şi ceainicul) au
fost aşezate în camera din spre stradă, împreună cu trei vitrine-masă
expoziţionale, în care sunt expuse cele 8 scrisori (într-o vitrină), lucră
rile lui Vasile Lucaciu: ,,Instituţiuni filozofice", cărţile I, II, Ill, ,,Istoria lui Foţiu", .,Biserica Sfintei Uniri a tuturor românilor", ,,Discursul
părintelui dr. Vasile Lucaciu, rostit la Odoreu, în 2 septembrie a.c.
1912", .,Revista catolică" etc. (în altă vitrină) şi lucrările unor scriitori
despre Vasile Lucaciu (Augustin Luga, Tiran Albani, Aurel Socolan şi
Valeriu Achim) şi alte obiecte mărunte (în a treia vitrină). Mobila,
grupată într-un colt al camerei, este despărţită de vitrine printr-un
şnur de mătase; fotoliile sunt grupate în jurul unei măsuţe, pe care se
găseşte tava cu ceainicul, ca într-o aşteptare spre o iminentă sosire, şi totul orientat spre un fel de „catedră vorbitor" (donată de Iuliu Şu
rani), de la care odinioară se auzea glasul profund şi intempestativ al
„Leului de la „Şişeşti", ce se adrC'sa mulţimii obidite. In hol se expune
un foto-montaj retrospectiv, alcătuit dintr-un set de fotografii de familie din diferite timpuri, în ordine cronologică, aşC'zate pe 3 panouri de
cite 80/90 cm fiecare. Lingă uşa de la intrare, în partea dreaptă, pe
perete, e fixată o placă de bronz, cu chipul lui Vasile Lucaciu, în relief
şi o scurtă inscripţie explicativă. In camera ce dă spre grădină sînt
expuse cărţile (biblioteca) în 10 rafturi - , un birou de lucru cu scaun,
şi mobilierul de primire ( celelalte 4 fotolii şi o canapea). Cărţile familiei Lucaciu, studiate cu atenţie ca parte componentă a fondului memorialistic Vasile Lucaciu, oferă o imagine vie asupra cărturarului, a gin147

Ibidem

https://biblioteca-digitala.ro

Dr. Vasile Lucaciu

55

505

ctitorului şi a omului de cullură, ale cărui argumente 1ş1 aveau izvorul
într-o cunoaştere cuprinzătoare, bazată pe o amplă cercetare documentară. Tot ceea ce spunea în diferite ocazii, cu prilejul „conferenţelor"
de partid sau a discursurilor susţinute, purta amprenta unei lecturi la
obiect, scrupuloasă mai ales atunci cînd era vorba de istoria poporului
român. De aceea prezentarea acestei biblioteci, aşa cum s-a păstrat
astăzi, împuţinată de pe urma vitregiei vremurilor, serveşte rc>constituirii bazei teoretice a acţiunilor politico-sociale ale dr. Vasile Lucaciu.
Marele învăţat Nicolae Iorga arată însemnătatea pe care o are, în contextul reconstituirii vieţii şi activităţii marilor personalităţi, studierea
fondului de carte din bibliotecile personale ale c1cestora: ,.Nici o listă
de cărţi nu-i indiferentă, arăta Iorga. Am voi să avem, pe această cal(',
cit mai multe cunoştinţe de suflete, cît mai multe psihologii; mi-ar
trebui însemnarea cărţilor celor mai buni ca şi celor mai mărginiţi,
pentru a înţelege pe deplin, din nevoia de citit a unei societăţi, orientarea ei, moravurile ei, seriozitatea sau uşurătatea ei, situaţia ei faţă de
judecata desăvîrşit informată şi foarte aspră" 148 . Putem afirma, deci, că
erudiţia dr. Vasile Lucaciu, aptitudinile sale culturale, sînt dimf'nsionate într-o mare măsură de biblioteca personală, păstrată la Şişeşti.
Fondul de carte din această bibliotecă reînvie o anumită perioadă de
istorie naţională, vizată de insigniile unc>i contemporaneităţi acute,
din mijlocul căreia se detaşează pentru eternitate anumite valori generale. Aceste cărţi aduceau, cu siguranţă, posesorului bucuria racordării
la circuitul de valori culturale universale, iar atunci cînd conţinutul
lor înmănunchia experienţele fenomenului cultural românesc din epocă,
îl aşezau pe circuitul peren al legăturilor culturale ale întregii etnii
româneşti. Ele ne-au fost transmise pe linia unei eredităţi directe, de
la Vasile Lucaciu către fiul său Epaminonda şi apoi la fiul acestuia,
numit de asemenea Vasile. De-a lungul anilor o mulţime de cărţi s-au
pierdut, mai păstrîndu-se astăzi doar 2 OOO de volumem. Majoritatea
cărţilor, chiar şi cele ce i-au fost oferite cu dedicaţie lui Vasile Lucaciu, poartă pe forzaţul lor semnătura fiului lui, Epaminonda ( .,Din căr
ţile lui Dr. Epaminonda Lucaciu"), .,aplicată", pe cit se pare, în perioada dintre 1930-1937, în bibliotecă existînd în prezent o singură
carte (Gradus ad Parnassum sive novus synonymorum epithetorum et
Phasium Poeticarum Theosaurus), semnată de Vasile Lucaciu (Basilius
Lucacius, studentis classe 5, Nagy-Baniensis, 1863). Chiar şi la o rapidă privire se poate observa, în primul rînd, că alcătuirea bibilotecii
a stat sub semnul unor necesităţi pedagogico-educative, de care dr. Vasile Lucaciu a ţinut cont, cu atît mai virtuos cu cît avea patru copii,
Nicolae Iorga, incă o dată ce se celea pe vremuri la noi, în Floarea darunr. 9, 25 mai, p. 129
149
Vezi pentru aceasta şi Ioan Igna, Rib/ioteca de la Şişeşli a familiei Lucaciu,
manuscris in Arhiva Comitetului pentru culturii şi educaţie socialistă al judeţului
Maramureş, dosarul Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice din 28 noiembrie 1972.
148

rilor, 1907,
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d0 care, aşa cum rPzultă din paginile corespondenţei sale, a manif0stat o deost'bită grijă. Aşa se C'Xplică prezenţa în biblioteca sa a
mai multor lucrJri cu caracter didactic, de limbă şi literatură, ştiinţe
naturale, filozofie, religie, a cîtorva atlase purtînd semnele vizibile, (însemnări, sublinieri) ale folosirii de către fiii Epaminonda ş\ Vasile.
Majoritatea cărţilor sînt „contemporane" cu Vasile Lucaciu, lucru ce
demonstrează, d0 la început, lipsa moştenirii de către acesta a vreunui
fond de cart<:> din biblioteca părintelui său. Ele au fost achiziţionate
în virtutea preocupărilor pe care le incumba activitatea desfăşurată
pe teren politico-social, existînd, aşa cum e şi firesc, o legătură directă
între aceasta din urmă şi structura bibliotecii de la Şişeşti. Dr. Vasile
Lucaciu posedă cărţi cu interesante descrieri geografico-etnologice
universale, numeroase reviste româneşti contemporanC' (Gazeta Transilvaniei, Tribuna, Observatorul), cul0geri de legi, cărţi de istorie a
artei, lucrări demografice şi istorice a le unor autori „oficiali", colecţia
dezbaterilor parlamentului maghiar, folosită, cum o dovedesc notele
marginale, mai ales în vremea activităţii sale parlamentare, diferite
lucrări ce abordează chestiuni privind lupta social-politică a românilor
sau a altor popoare asuprite, avînd ca autori pe George Bariţiu, Eugen Brote, Nicolae Cristea, Teodor V. Păcăţian, Aurel C. Popovici, Ion
Rusu Abrudeanu, Iosif Vulcan, servind aceluiaşi scop etc. Cîteva dintre cărţi au sublinieri şi însemnări marginale, aplicate într-un anumit
mod, care dovedeşte spiritul critic şi de discernămînt „al lectorului",
capacitatea sa de a sesiza cu promptitudine esenţialul, faţă de care
ştia să se detaşeze şi să ia atitudine. Un număr de 20 de cărţi cu conţinut propag.:rndistic românesc, tipărite în preajma înfăptuirii unirii celei mari, din 1 Decembrie 1918, sau imediat după acest eveniment, în
Anglia, Franţc1, Italia sau Statele Unite, au aparţinut, aşa cum o dovedeşte ştampila ce o poartă, Consiliului Unităţii Românilor din Paris150. Ele au ajuns, probabil, în posesia lui Vasile Lucaciu, dat fiind
rolul important pe care acesta îl avea în activitatea Consiliului. Multe
dintre cărţi se referă la istoria universală, şi în special la istoria ţări
lor latine sau a celor din vecinătatea acestora. Amintim în acest sens
lucrările de istorie şi de istorie a artei privind Italia, Ungaria, Austria
şi Germania. Între cele mai însemnate lucrări din acest domeniu reţi
nem o splendidă ediţie din 1882 în limba italiană a „Istoriei univc>rsale",
în 30 de volume plus un compendiu al acestora, dP Cesare Cantu, apoi
o lucrare în trei volume a lui Kossuth întitulată „Amintiri din emigraţie", precum şi o ediţie monumentală, în limba latină, de „Istorie eclesiastică a VC'hicului şi noului Testament", publicată în 29 de volume,
în 1739-1740. Se găsesc în biblioteca lui Vasile Lucaciu şi multe lucrări din domeniul ştiinţelor pozitive, al ştiinţelor naturale, lucrări de
agricultură şi economie, lucrări de filozofie. Amintim dintre acestea
din urmă cărţile lui Toma D'Aquino (,,Opera omnia", în 4 volume,
150

Ibidem
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tipărită la Roma întro 1882-1888) Descartes şi Auguste ComtP. De
asemenea existau lucrări din marii clasici maghiari Petofi, J6kai
Moor, Madach, Arany, ca dovadă a preţuirii pP care o acorda Luc:aciu
literaturii poporului maghiar. ediţii din clasicii latini şi greci (,,Iliada",
ediţie ilustrată, din 1838) preţuiţi, dP asemonec1, do către VasilP Lucaciu. O peremptorie dovadă a studiului întins efectuat de către poliglotul Vasile Lucaciu o constituie prezenţa, în bibliokca de la Şiş('şti, a
cîtorva enciclopedii, în special în limba engleză, a mai multor gramatici şi dicţionare. Există, de asemenea, lucrările lui Vasile Lucaciu
(,,Istoria lui Fotiu", ,,Instituţiuni filozofice" - lucrare apărută în mai
multe fascicule), precum şi Revista catolică ( 1885-1905) 1" 1 •
Biblioteca de la Şişeşti conţine, deci, un fond d0 carte variat istorie, filozofie, artă, logică, jurisprudenţă, ştiinţe naturale, biologie,
filologie, literatură, aşa cum cereau preocupările epocii în care trăia
şi activa dr. Vasile Lucaciu. De aceea, cu toatP că nu s-a păstrat nici
pe departe întregul fond de carte pe care l-a deţinut dr. Vasile Lucaciu, publicarea unui catalog al cărţilor păstrate la Şişeşti, s-ar impune cu atît mai vîrtos cu cit această bibliotecă este una dintre cele
mai mari colecţii de cărţi româneşti care a Pxistat în acele părţi, pînă
la 1919 152 •
Amenajată aidoma ca odinioară, biblioteca recompune o atmosferă
de prezenţă perpetuă. Printre cele cîteva dintre cărţi aşezate alături de
călimară, pe masa de lucru, stăruie, parcă, prezenţa marelui dispărut.
Dispărut fiziceşte, căci imaginea sa, căreia posteritatea românească îi
aduce veşnicul ei omagiu, persistă, ca simbol al neînfricării poporului
nostru în lupta lui cea dreaptă pentru libertate, pentru progres.

151
ln Publica/ii periodice româneşti, Supliment la Tomul IJ, Editura Academiei
1969, se face mentiunea greşită că Revista catolică a apărut pină la 1 martie 1905.
ln realitate, însă, aşa cum o dovedesc exemplarele din 1903-1905, prezente la Şişeşli,
revista a apărut pînă la 15 iunie acelaşi an. Se pare că numerele din ultimii doi ani,
aflate la Şişeşti, nu mai există nici într-o bibliotecă din ţară, căci prezentarea lor în
bibliografia citită se face după colecţia bibliotecii Szechenyi din Budapesta (Ioan
lgna, op. cit.)
152
Ne bazăm această afirmatie pe faptul că o altă mare bibliotecă, din aproximativ aceeaşi zonă, cea a lui George Pop de Băseşti, extrem de bogată, a fost distrusă.
Afirmăm cele de mai sus în completă cunoştinţă de cauză, ca unul care am întreprins,
pe baza mai multor deplasări, actiunea ele constituire a unui fond muzeistic Georqe
Pop de Băseşti, expus astăzi în locuinla reamenajată a lui George Pop de Băseşti, din
comuna Băseşti, judeţul Maramureş.
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ANEXE

1
PREA IUBITE BADE,

ln 27 a l.c. am suşternut litterele de insinua\iune pentru depunerea esamenului
profesorale, cerend termin pentru essamenul fundamentale pe luna lui Maiu 1880. Documentele receru te le-am adnecsat. Recursulu I' am adresat cătră On. Presidiu a Comissiunei essaminatorie. Vi rog încă una dala cu tota încrederea, se nu pregetati a
vorbi în favorul meu cu Magn. Sa Stoczel, recommcndându-i spre primire recursul
meu. Recommendându-mi de nou causu în pretiuita attentiune a Dv. şi oftându-vă
serbători fericite, cu cea mai profundă veneraţiune sum allu D. Iubite Bade. Satu
Mare, 29/XII 87.
Devotat serv, V. Lucaciu
prof. de rel. şi limbă română
P.C. Am întărziat pen'acuma cu suşternerea recursului, pentru că un document necesar, numai în zilele aceste !'am primit din Roma
(Biblioteca Academiei R.S.R., Secţia manuscrise, fond Alexandru Rnman, Mss.
69 (1)
)
S DCCCXXII

2
ONORABILE DOMNE,
PRE IUBITE BADE,

Am primit resolutiunea ministerială rle împreună cu lesele fixate pentru lucrnrea domestică în scris. Mă voiu nisui a lucra cit mai curind şi mai bene. Am, ins;1,
de a vă roga cu tota încrederea şi stima cuvenită, să bine voiti a-mi îndegeta unele
opuri, cari le-aşiu pote folosi ca de punţi intru elaborarea leselor de sub A% adeca
limbistice. Aveţi bunătate, vi rog încă una dată, a mă informa în obiectul acest'a că
aşiu dori a-mi fini operatul abia in decursul vacantiunilor mai de aprope, şi a~ia,
în Decembre mă voi insinua pentru depunerea esamenelui verbale. După aceste, saJulindu-vă cu tot respectul reman, all Dv. Onorabile. Satu Mare, 21/VI 880,
servitoriu Dr. V. Lucaciu, prof. de limba
(Biblioteca Academiei R.S.R.,
S

Secţia

şi

literatura

română;

manuscrise, fond Alexandru Roman, Mss.

69 (2)
)
DCCCXXII
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3
ONORABILE DOMNE,
PRE IUBITE BADE,

Cu poşta de azi am tramis, adeca suşternut, tesele professorali elaborate. Vă
rog, pre iubite Bade, să binevoiţi a le primi cu indulgenţia, că în addevăr au lipsă
de ea. Mai multe scăderi va avea tessa I gramaticale, fiend că în între tempu s-a
scimbat studiul secundarriu, limba latina, cerend filosofia de studiu sccundariu, şi
aşia nu am avut temp şi atot'a ocasiune de a studia limba latina în adins, referitoriu
la lesa numită. Forte deoblegat m'aşiu scmţi de aţi ave bunătate a mă încunnoscinţia despre resultatul criticei se mă sciu orienta cu preparaţiunile necesarie pentru
essnmenul speciale, ce doresc a depune în luna lui Maiu. Salutîndu-vă cu tot respectul, reman allu Dv. onorab. serv plecat. Satu More 28. I. 881
Dr. V. l.ucuciu
(Biblioteca Academiei R.S.R.,
S

Secţia

mnnuscris0, fond Alexandru Ramon, Mss.

69 (3)
)
DCCCXXII

4
ILUSTRE DOMNULE,
Purtătorul

prezentelor, absolvent gimnazial, Ioan Tătar, este un june de mare
pentru noi, specialmente pentru românii din acest comitat. II recomand în
atenţiunea binevoitoare a Dvoastre, cu rugarea, ca pînă ce va fi mai orientat în via.la
din capitală se capete adăpost şi quartir în localul societăţii „Petru Maior".
De altcum e asigurat cu ajutorul, aşa că cu o povăţuire binevoitoare poate se
reiasă în cazul studielor sale iuridice. Mult face un svat bun şi un cuvînt de atenţiune, ce vine de la un om ca Dvoastră.
De altcum cu plăcere mă servesc şi de acea5tă ocasiune ca se vă exprim cea
mai adîncă stimă, cu care sum al Dvoastră, devotat serv. Dr. Vasile Lucaciu,

speranţă

Şişeşci,

(Biblioteca Academiei R.S.R.,

Secţia

15. VII. 894.

manuscrise, fond Alexandru Roman, Mss.

69(4)
)
S DCCCXXII '

5
DOMNILOR,

Salut cu respect şi cu mîndria omului însufleţit pentru ideile progresiste, acest
Congres international al raselor care compun omenirea vieţuitoare. ln acest
congres vedem întruchipată ideea mare, cucerirea civilizaţiunei moderne: respectul
raselor. Şi e timpul suprem, ca să fîlfiie steagul acesta în· viaţa omenirei.
mărit
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După ştergerea sclavajului, după stîrpirea feudalismului, după dominatiunile
nesuferite de clasă, foarte adesea împreunate cu prepotenţă de rnsii, a trebuit să
urmeze, după ideile de libertate, egalitate şi frăţietate concepţiunea mare a respectului raselor. Situaţiile de actualitate politică, din veacurile cele mai îndepărtate şi
pînă în zilele noastre, îşi au terminologiile lor proprii, vocabularul lor particular
pentru justificarea unor stări, de multe ori condamnabile şi detestabile. Şi nu arareori
am văzut în istorie minti puternice, plecîndu-se în slujba unor idei preconcepute,
care n-au putut să rămînă nerăsturnate.
ln legislaţiunile unor personalităţi istorice, care au determinat curente culturale
pe veacuri pentru anumite popoare, la Budha, Confuciu, Faraoni, Licurg, legislatorii
romani, -- vedem codificate şi stabilite gînduri şi concepţiuni politice şi sociale, economice şi mai ales religioase-morale, care numai spre binele sau în serviciul umanismului şi al civilizaţiunei n-au fost şi nu sînt. Şi astăzi, după atîtea hecatombe de
victime omeneşti, ce s-au jertfit pe altarele prepotenţelor tiranice, sau pentru îndestularea unor deşertăciuni criminale, unde sîntem încă de la realizarea idealului
sublim, care ne străluceşte în cele două cuvinte de veşnică şi nestrămutată valoare, [... ], prin care toţi oamenii, de orice rasă, de orice na\iune, sîntem proclamaţi de fraţi, va să zică egali, liberi, avînd Bceleaşi drepturi şi aceleaşi datorinti?!
O nobilă odraslă a raselor omeneşti constituie naţiunea română din Orientul
Europei. Şi fiindcă în programul acestui mărit Congres se completează chiar apropierea şi comunicarea între Apus şi Răsărit, cred a fi un lucru vrednic ca măritul
Congres să ia cunoştintă mai de aproape despre această naţiune vrednică. Şi aceasta
cu atît mai vîrtos că în decursul multor veacuri trecute, pămîntul locuit de români
şi apele rîurilor şi mărilor care îi
spală ţărmurii, după
războaiele sîngeroase de
veacuri, au fost drumurile şi liniile mari neîntrerupte de comunicaţiune între Occident şi Orient. Şi nu e atît de departe vremea cînd Ia „tîrgul moşilor" din Bucureşti
se întîlneau caravanele din Anatolia cu negustorii din Apusul Europei.
Şi astăzi putem constata că din Carpaţi şi din Balcani, pînă Ia Bosfor în tot
Arhipelagul mediteran şi pînă în Alexandria, Smirna, Ierusalim şi în toate porturile
Mării Negre pînă Ia Sinope, şi de Ia Odessa pe lungă linie de comerţ, pînă sus în
Caucaz, poti comunica cu limba română!
Iată o parte din idealul acestui măr·t Congres, adică, comunicaţiunea intre o
parte din Apus şi Răsărit, realizat în faptă, prin elementul românesc.
Nu vorbesc de luptele teribile, de războaiele nesfîrşite, între Orient şi aceast/l
parte a Occidentului locuit de români.
Calea războaielor a deschis calea cnmerţu!ui pe mare şi pe uscat. Şi dacă a apus
vremea războaielor, spre bucuria tuturor, dorim să rămînă pentru vecie deschise căile
de comunicaţiune pentru comerţ, ca pe ele să se răspîndească ideea de libertate şi de
înfrăţire a popoarelor.
Ceea ce ne arată istoria trecutului, comunica \iuni Ie comerciale deodată cu răz
boaiele îngrozitoare, sînt fapte constatate şi netăgăduite. Existenţa naţiunei române,
precum şi oriqinea ei etnoqrafico-istorici\, este ca <;;i proclamatei pentru toate timpurile>
prin celebra d0clara\iune a dinastiei Asanilor, prin împăratul Ioaniţiu către (... ] Inocenţiu III, cînd din Balcani trimite> saluUiri fraţilor de> Ia Tibru, şi le spune în auzul
lumii: ,,Nos genere el sanguine> romani."
ln această constatare> se cuprinde obîrşia cino-istorică a naţiunii române din
Orientul Europei. Că acest element „roman", în cursul vremurilor a fost supus unor
influenţe naturale prin asimilarea e!emenelor streine slave, greceşti, turceşti, etc„ în
corpul său naţional, precum în limba sa, asta nu schimbă, nu alterează caracterul
nostru „roman", din contră, îl rclevează cu o putere zdrobitoare fată de orice tendinţă contrară, dovedind în mod mai presus de toată îndoiala, că în limba şi alcătui
rea sa etnică neamul acesta a fost şi este „roman" şi a asimilat şi a prefăcut după
tipul şi asemănarea sa toate elementele de limbă şi de etnografie streină ce a primit în trunchiul său puternic „roman".
Istoria acestei naţiuni cu Traian începe, se continuă cu răsboaiele nesflrşite şi
neîncetate, în contra inimicilor cotropitori, ş; şi astăzi se manifestă în 6ilinţele mă-
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rete ale suflelului românesc, pentru conserv,uea şi dezvoltarea culturii noilstre naţionale româneşti, fată de orice tendintă de cotropire şi deznaponalizare:
Am fost şi sîntem la porţile Orientului european, şi în preajma popoarelor orientale, după poziţia geografică, sentinela neadormită de cultură şi de civilizaliune naţională romană!

Deşi

împărţiţi

politiceşte

în mai multe state, reprezentăm în limba şi în fiinla
natiune de mai bine ele 12 milioane,
dulcea noastră limbă, aşa că astăzi,
cin creerii Carpaţilor poţi merge cu limba românească, neîmpieclecat, pînă în Constantinopol, şi mai departe, precum am amintit mai sus. Şi această rasă nobilă, deşi
în parte suferă şi astăzi într-o situatie ce nu răspund(' aspiraţiunilor sale spre cultură şi civilizatiune, a dat în cursul veacurilor istoriei oameni eroi clC' nume milre:
Ştefan cel Mare, Mircea, Mihai Eroul, Ioan Corvin Huniade şi fiul său, regele Ungariei - Matei, supranumit „cel drept".
Aici, în această chestie de judecată istorică, asupra bărbaţilor renumiţi, revine
justificarea marelui principiu proclamat prin faptul acestui mărit Congres: respectul
raselor. Deşi natura vrem·lor istorice, deşi constelaţiunile politice n-au permis, Cil
un fiu distins, ieşit dintr-o anumită rasă, să-şi poată jertfi toate puterile exclusiv în
folosul, pentru binele, cultura şi mărirea rasei sale, - se cuvine ca simţul de dreptate şi respectul reciproc, impus de cultură, sii. recunoască în fiii eminenţi ai ras0i însăşi nobletea, capacitatea şi vitalitatea acelei rase.
Astăzi putem proclama, fără teamă de contrazicere, acest principiu. Cu atît mai
vîrlos trebuie si:'.i ne bucuri.im cînd Yeclem că geniul bun al omenirei a mărturisit acest
adevăr în v0acurilc trecute.
Iată, de pildă, ce zice domnitorul f-Ndinand I, în diploma sa către Arhiepiscopul
de Strigon, Nicolae Olah, din 23 noiembrie 15.18: ,.Haec vero sunt omnes propemodum
laudatissimarum gentium origines, inter quas Valachi, gentiles tui, minime postremas
habent, ut pate quos ab ibsa rerum Domino, Urbe Roma oriundos constat unde nune
quoque sua linqua Romani vocantur; tua ista gensforLitudine praepottens fuit; multorum praestantissimorum Ducum genitrix, inter quos Ioannes Hunyades, Inclyti Matthiae regis Pater, et ilius aetati proximi maiores, Tui patissimum enituisse feruntur."
(Româneşte: Acestea sînt originile tuturor neamurilor celor mai lăudate, între care
Valachii, conaţionalii Tăi, nu sînt cei din urmă, ca şi unul despre care e constatat
că îşi derivă neamul de la însăşi stăpîna lumii, Urbe Roma; de aceea în limba lor
şi acuma se numesc Romani; neamul acesta al Tău a fost prea strălucit prin vitejie,
a fost părintele multor prea străluciţi beliduci, între care şi Ioan Huniade, tatăl stră
lucitului rege Malia, strămoşii Tăi, despre care se zice că au strălucit mai mult pe
timpul acela").
Se poate întîmpla că împrejurările vietii fac ca fiul unei rase să aducă aptitudinile sale în serviciul politic, cultural sau economic al altei rase. Cultura şi civilizatiunea pretinde ca respectul raselor să se manifeste chiar în recunoaşterea şi aprecierea virtutilor şi a prestaţiunilor eminente, ce a adus fiul unei rase, în serviciul
alteia.
Alta e asimilaţiunea prin generaliuni ce se urmează şi alta e rolul unui individ
care se naşte într-o rasă şi împrejurările vieţii îl pun în slujba altei rase, streinii.
de obîrşia lui. Ori cît ar vrea cineva să mistifice lucrurile, natura îşi are legile sale
şi acestea se afirmă faţă de orice tendinţe sau uneltiri împotriva lor.
De aceea, Congresul acesta mărit formează un monument epocal în evolutiunea
vieţii popoarelor, a raselor deosebite. Acest mărit Congres este Tribuna glorioasă din
care se vesteşte libertatea, egalitatea şi frătietatea tuturor raselor şi totodată se
condamnă, se osîndeşte orice tendinţă de asuprire, de hegemonie, de supremaţie de
rasă. lna;ntea culturii şi a civilizaţiunii trebuie să dispară aceste tendinţe neumane,
ca geniul omenirii să poată înainta neîmpiedecat pe calea glorioasă a înfrăţirii popoarelor, prin respectul raselor.
Naţiunea română din Orientul Europei, în toate statele în care trăieşte, reprezintă acest princip u, şi se luptă pentru realizarea luil

noastră etnografică, un popor unitar în cultură, o
către care se adaug alte milioane, care vorbesc
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De veacuri a observat această virtute a românilor marele istoric Bonfiniu şi a
însemnat în „Analele" sale, spre veşnică mărire a elementului românesc, următoa
rele: ,.Valachi autem plus pro lingue quam pro vite in calumitate certasse videntur".
Aşa au fost părinţii noştri, aşa trebuie să fim şi noi, în conştiinla drepturilor noastre
naţionale şi în virtutea culturii rasei noastre romano-latine!
Ca de încheiere, fie-mi permis a aduce aci înaintea măritului Congres, mulţu
mita şi recunoştinţa noastră sinceră şi adincă iluştrilor fii ai glorioasei naţiuni engleze: lordul Fitz-Maurice, ilustrul om de stat al Imperiului britanic, care s-a ocupat
serios cu chestia noastră naţională şi mai ales cu situaţia politică a românilor din
Transilvania, exprimîndu-şi admiraţia faţă de virtutea acestui popor, vrednic de o
soartă mai bună!
Asemenea ne exprimăm omagiile şi recunoştinla noastrli fa\.:i de distinsul fiu al
Albianului, d. Seton-Watson, care cu un criteriu pătrunzător studiază stările noastre politice, culturale şi economice, nu pe bază de informa\iuni luate de la altii, ci
după studii serioase şi obiective, făcute în faţa locului. Aducînd la cunoştinţa lumii
civilizate stările ce le-a găsit la noi, vrea să contribuie la delăturarea cauzelor adevărate ce neîndestulirea şi aşa lucrează chiar în spiritul acestui mărit Congres, la
buna înţelegere intre popoare şi la înfrăţirea lor!
Onoare şi omagii fiilor Angliei pentru inaugurarea acestui Congres!
(Unirea -

1911, nr. 67)

6
Londra, 29 iulie 1911
ONORATA REDACŢIUNE!

.,Congresul Raselor", numit „universal" sau „internaUonal", şi-a terminat şedin
ţele, am trecut peste oboselile şi agitaţiunile conversaţiunilor, prin cercuri private
şi prin saloanele recepţiunilor feerice. Am un moment liber; după cinci zile de muncă
grea iau în mină condeiul să scriu. Cui să scriu şi ce? Scumpilor mei din familie, amicilor, lui Badea Gheorghe sau fratelui dr. T. Mihaly, colegilor din comitet, cari toţi
m-au însoţit cu gîndul lor în această călătorie, şi cu drept cuvint aşteaptă o vorbă
de la fratele şi colegul lor, pribeag acum, în lumea mare. M-am hotărît să-i scriu
fratelui Vasile (Goldis, n.n.), în Arad; el va tipări cartea, şi aşa va ajunge proprietatea tuturor. lntr-adevăr, mare lucru, e\'eniment epocal a fost congresul acesta. Intîi
să ia oricine în mină harta etnografică a lumei întregi, să ia în samă toate popoarele
din cele 5 continente, şi <lin ostrovele mari şi mici, să le treacă în ff•,·istă înaintea
ochilor sufleteşti, cu toate culorile, în variatele lor costume, albi, negrii, galbeni, roşii, aurii ,bronzaţi şi apoi închizîndu-şi ochii, să privească cu puterea sufletului şi să adune pe reprezentanlii tuturor raselor într-o sală grandioasă, unde în
linişte, în bună armonie, cu idealul frăţietăţii în suflet, aşa de frumos se aşează
lîngăolaltă şi simţeşti că toţi formează una singură familie. Asta-i înfăţişarea congresului. Icoana neştearsă în sufletele celor ce au avut fericirea să o vadă cu ochii
proprii. Iar idealul, tendinţa, învăţătura, ce alcătuieşte sufletul congresului, este sentimentul firesc, născut în inima oamenilor buni şi nepreocupaţi, care proclamă, afirmă
în teorie şi vrea să realizeze în faptă, gîndirea mare de libertate, egalitate şi frăţie
tate, pentru toate popoarele, toate naţiunile, toate rasele. Nu mă pot într-un singur
cuvînt, într-o frază simplă, exprima cu judecată pusă într-o propoziţie, asupra complexului de Idei, deşteptate din considerarea şi studierea acestui congres. Să facem
o analiză asupra părţilor constitutive, ca sa ajungem la morala dorită pentru causa
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naţională a neamului românesc. Să cunoaştem întîi motivelc> eticopolitice care au dat
naştere acestui congres. Societatea mare omenească este împărţită în state politiceşte
deosebite, cu hotare geografice. Duhul ci vilizaţiuni, însă, aduce cu sine comunicaţiu
nea intre aceste alcătuiri politice, o coatingere între ele, c<'i sentimPntu I de fr!'t ţie ta te

intre popoare este mai puternic dedt barierele hotarelor politice. Duhul umanismului
şi al civilisaţiunii îşi face drum peste toate popoarele, şi vrea să le unc>asclî în ideea
mare a frăţietăţii. Mult au suferit oamenii, mult s-au luptat tolentele mari conducă
toare ca să ajungem la starea în care ne aflăm astăzi. Dar putem să fim îndestuliti
cu această situaţiune? Nicidecum! Ideile de libertate şi frlîtietate au Bjuns a fi îndituşate prin ficţiuni de sisteme politice, cure' aproupe în toate statclP au devenit, s-.:Li
prefăcut în maşini şi fabrici mari sau mici de exploatare, şi ici sub titlul de idee noţională, colo sub forma ademenitoare că libertăţile individuale sunt garantate, zilnic
şi neîncetat se atentează la drepturile omului, constituit prin legile firci într-o rasă,
într-un popor sau naţiune. Am ajuns la atîta decadentă, în actualele sistPme politice,
că unii politicieni nu se sfiesc a denega dendreptul însăşi existen\<.1 rnsei, intre anumite hotare politice, necum să recunoască dreptul la individuulităţi politic<', stabilite prin faptul neti'lgăduil al existentei rasei, care vrC'a să trăiască, şi să se dezvolte
în firea, în fiinţa sa deosebită. Negrii din Africa, rnsele galbine din J\sia, indif'ni din
America, popoarele chineze, au simtit în timpurile trecute opresiunea tiranică a popoarelor cuceritoare. Iară popoarele din vechea Europă păcătoasă, constituindu-se în
state politice, lucrează pe fată la asimilarea, adecă la desfiinţarea popoarelor deosebite, din acele ţări. Aşadariî e constatat că intre multe hotare politice de stat nu se
respectează ideea de libertate naţională, ci din contră această idee devine un monopol, un mijloc de aservire, în mina unor exploatatori politici, fără idei umanitare.
Iacă dece a cucerit teren ideea „respectului de rase", ca prin aceasta să se pună
un „veto" usurpaţiunilor unor politiciani, demagogi şi intriganţi - care sub pretextul ideilor politice de stat, subminează viata raselor deosebite, care alcătuiesc statul. Civilizatiunea şi progresul omenirei nu rîvneşte la „state naţionale", ci la cetă
ţeni îndestuliţi prin cultură şi bună stare. lară aceasta nu se poate ajunge decît prin
respectul datorit dupli legile firei raselor omeneşti. Statul e cetătenii. A trecut vr0mea cu Statul sunt euu; trebuie să dispară şi tendintele păcătoase de a desfiinţa
rasele lăsate de Dzeu, de dragul utopiilor, cu idei de state naţionale. Iacă ideea
fundamentală a Congresului raselor, iacă pentru ce a trebuit ca partidul naţional
român din Ungaria şi Transilvania să fie reprezentat la acest congres.
11

(Românul, 191 l, 4 august)

Salutare,
Dr. V. Lucaciu

APEL
CATRA ALEGA TORII ROMANI!
Resimţind

puterea dorinţei O-Voastre, de a vă fi înşivă făuritorii sorţii, în înlegilor şi al constitutiunei ţării, alegîndu-vă înşivă bărbaţii, care să dee glas
voinţei O-Voastre în parlamentul tării, resimţind că puterea aceasta a dorinţei este
isvorîtă din însăşi puterea de viaţă a O-Voastră, a poporului românesc, conferenţa
electorală a delegaţilor români, ţinută la 10 Ianuarie st. n. în Sibiu, a dat ascultare
dorului O-Voastre şi a decretat ca alegătorii români să iee parte activă la alegerile
dietale, ce se vor ţinea în tara întreagă începînd din 26 Ianuarie st. n.a.c. Cunoaşteţi
O-Voastră causele că înainte vreme alt sfat vi s-a dat din partea conferenţelor electorale române cu privire la alegerile dietale, sfatul abţinerii de la acele alegeri; ştiţi

ţelesul
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D- \'oastră bine cumpani şi prigonirile începute contra noastră şi măsura puterii
noastre din trecut, dar vremea trece şi faţa lumii se schimbii şi: dac;, slabi am fost
ne-am întărit, dacă neincreză.tori am fost, conştiinţa puterii ne-a redat încrederea,
dacă imprJştiaţi am fost, dorul binelui obştesc al nenmului iarăşi ne-a adunat!
Greulci\ile noi trebuie să ni le uşurăm, durerile noi trebuie să ni le lecuim,
şi a noastră e dalorin\a să ne scăpăm de năcazuri!
Legile Firii ne dau putinţa să ne alegem depula\i dietali după dorul inimei
noastre şi tot legile \ării dau dreptul acestor deputa\i să dec glas, în casa \ă.rii, durerilor, clorin\elor şi µlingerii noastre.
Bateţi şi vi se va deschide!
Ca sli cîşligiim drepturi trebuie să ne folosim şi să ne ştim folosi de cele pe cari
le avem.
Cum va fi purtarea D-Voaslră la alegeri, aşa vă vor fi deputa\ii; şi cum vor fi
cleputa\ii, aşa se vor făuri legile şi aşa vă va fi uşurarea!
Acum, când soartea neamului este depusă în mîinile O-Voastră, daţi-vr, bine
seama, că avînd putinţa, să aveţi şi puterea, ca soartea neamului spre bine s-o îndrepta\i!
Puterea e în mînile O-Voastre, nădejdea e în inimile tuturor, împlinirea e la
Dumnezeu!
în conştiinţa puterii şi în puterea nădejdii sfatul ce noi vi-l dăm e următorul:
1. Constituiţi-Vă neamânat, pentru fieştecare cerc electoral, în comitete electorale executive;
2. Daţi-vă votul singur aceluia despre care sunteţi încredinţaţi că vă înţelege
păsurile şi vrea şi poate să vă lecuiască relele, şi cine te-a înţelege mai bine ca Iratele tău, şi cine ţi-a vrea mai mult binele ca sînge din sîngele tău?;
3. Bine cumpănind trebuinţele neamului în general. ţinem de lipsă, ca deocamdată pentru următoarele cercuri să vă recomandăm drept candidaţi astfel de bărbaţi
a căror trecut şi present e garanţă pentru binele poporului.
CANDIDAŢII

PARTIDULUI NAŢIONAL ROMAN:

Vintul-de-jos: Dr. Iuliu Maniu.
Ighiu: Dr. Alex. Vaida-Voevod.
Boroşineu: Dr. Ioan Suciu.

Orăştie:

Dr. Ioan Mihu, eventual
Dr. V. Bon/eseu
Sasca-montană: Dr. Aurel Vlad.

Iosăşel:

Făget:

Chişineu:

Rittberg: Ioan Pepa.
Trăscău: Dr. Vasile Fodor.
Cristian: Dr. Nicolae Comşa.
Ocna-Sibiului: Dr. Aurel Cosma.
Ileanda-mare: Dr. Teodor Mihali
Iclodul-mare: Dr. Ioan Kerekeş
Lăpuşul-ung: Dr. Vasile Lucaciu.
Meghieşul-aurit: Dr. Andreiu Dobaşi.
Cehul-Silvaniei: George Pop

Petru Truţa.
1. Russu Sirianu.
Radna: Dr. Vasile Lucaciu.
Şiria: Dr. Ştefan C. Pop.
Pecica: Dr. George Popa.
Făgăraş: Dr. Ioan Şencliea.
Arpaşu! de-jos: Dr. Octav an Vasu.
Dobra: Dr. Aurel V Jad.
Baia-de-Criş: Vasile Damian.
Haţeg: Dr. Gavriil Suciu.
Deva: Dr. Aurel V Jad.

Coriolan Bredicean.

de

Bdseşli

4. Celelalte cercuri le lăsăm la buna D-voastră chibzuială, candidând, bine înastfel de bărbaţi despre a căror capacitate şi bună credinţă sunteţi convinşi,
aducînd aceasta neamînat la cunoştinţa comitetului permanent electoral;
5. Pentru toate afacerile electorale aveU să vă adresali comitetului elecloral
executiv, cu adresa: Dr. Aurel Vlad, Orăştie, Sză.szvă.ros;
6. ln cercuri unde sunteU în minoritate, dar interesele O-Voastre coincid cu
interesele naţionalităţilor conlocuitoare. Vă recomandăm să vă daţi voturile O-Voastre pentru candidatul naţionalist, pe care în conţelegere cu O-Voastră vă v·or propune fruntaşii cercurilor respective;
7. Vă recomandăm ca şi în cercurile unde sunteţi în minoritate, pentru cinstea
steagului, puneli-vă candidat na\ionalist şi afirmaţi-vă dorinţa.
ţeles,
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Şi

ne

acum înainte cu Dumnezeu, la

luptă

sfântă,

unde bunul Firii

şi

al neamului

chiamăl

Din
n. 1905.

şedinta

comitetului electoral executiv,

\inută

în Sibiu, Ia 11 Ianuarie st.
Dr. Aurel Cosma m.p.
advornt.
Dr. Izidor Pop m.p.
advornt.
Dr. V ic/or Rontcscu m.p.
candidat de advocat.
Dr. Ioan Şenchea m.p.
advocat.
Dr. Victor Onişor m.p.
ad\'ocat.
Nicolau Ivan m.p.
prolopres biter.
Dr. Ş/elan C. Pop m.p.
advocat
Virgil Tomici m.p.
proprietar.

Băseşli m.p.
mare proprietar.
Dr. Vasile Lucaciu mp.
paroch.
Dr. Ales. Vaida-Voevod m.p.
mare proprietar.
Dr. Teodor Mihali mp.
advocat, mare proprietar
Dr. Ioan Suciu m.p.
advocat.
Dr. Nicolae Comşa m.p.
medic.
Dr. Aurel Lazar m.p.
advocat.
Dr. Aurel Vlad m.p.
advocat, director de bancă.

George Pop de

(Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca, Secţia manuscrise, fond Corespondenta George Pop de Băseşti, volumul II, fila 87-88.
Apelul căire alegătorii români, din 11 ianuarie 1905.)

8
STIMATE DOMNULE,

Ar trebui să experiezi (să simti, să constati n.n.) din impresiuni primite ln mod
imediat, aceea ce am experiat eu în ultimele zile, ca să poţi justifica acel „horror
calami", ce m-au cuprins văzînd ţinuta fratelui nostru Aur(el) Mureşan în „Gazela
Transilvanieiu şi mai ales debutarea dlui V. Babeş, şi în sfîrşit, quasi „procoronde",
enuntiaţiunile Comitetului naţional. Niciodată n-am crezut că oamenii pot să fie
atît de josnici; sunt capaci de atltea perfidie, cum s-au arătat [ ... ] în cestiunea
sulevată de ziaristica română din regat. Eu am să merg preste puţină vreme Ia Bucureşti, cu fetiţele mele şi aveam de gînd să las pe atunci ocasiunea de a vă lămuri
deplin asupra nefericitei noastre situaţiuni. Văd însă că zilele trec, şi tot nu mă pot
mişca rle acasă, iar Dv. sunteţi în drept a posede de la mine lnformaţiuni exacte,
şi încă nu mâne ci az(i). tntii este fapt adevărat că d. Babeş s-au declarat, ln vorbă
şi în scris avem epistola lui autografă, că toţi oamenii de bine, dincolo şi dincoace de Carpaţi aproabă linea de direcţiune politică reprezentată de <linsul, !n sinul
Comitetului nostru, începînd chiar de Ia M. Sa Regele României, despre care au zis
şi au scris într-o epistolă, că l-au aflat „mistificat" asupra situatiunii. Lui însă, într-o
audienţă de 2 oare, i-au succes a-I lămuri despre toate, şi acum aproabă şi M. Sa
modul nostru de procedură. Asemenea d.d. Florescu, Catargiu, G. Bibescu e.t.c., precum şi oamenii mai însemnati din generaţiunea mai tînără, sunt în deplin acord cu
vederile sale. Excepţie face singur; numai d. Mitică Sturdza, cu vreo doi lângă sine,
care însă nu mai au nici o trecere în politica de stat a României.
33•
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Eu am rămas uimit la auzul acestor infornrntiuni, şi n-am putut se mă resolvesc
a-i crede dlui Babeş. De aceea m-am dus la Bucureşti, sa văd oare cum s-au putut
schimba atit de radical viderile oamenilor de stal din România, în unele cesliuni
de importantă supremă pentru noi. Şi am experiat ca informatiunile primite de la
ci. Babeş nu sunt exacte, adecă pe româneşte că dsa ne-au mistificat asupra situa\iunei, reportăndu-ne fals viderile politice ale oamenilor de stat din România, precum
şi ale oamenilor mai însemnati din generaţia mai lînără. Constalînd aceasta, eu şi
lrntele Coroian l-am rugat pre d, Barbu să ne dee ocasiune să ne întrunim la dsa,
sau orişiunde, şi la acea întrunire să expunem noi starea faptică a lucrului, să-i dăm
uc11~iune dlui BabPş a se explica chiar în fu\ă acelor oameni, despre ale căror vederi
ne-au rnporlal, şi clacă se va constata faţă-n fată cct lucrul nu stă aşa precum ni
l-11u spus clsa, se venim la o bună coîn\elegere reciprocă, sUHorind (stabilind n.n ),
pe baza lămuririlor binevoitoare, o Jineă de direcţiune generală pentru toti, citi
ne luptăm sub stindardul national român, fiind convinşi că d. V. Babeş îşi va cunoaşte
datorinţa. ln asta ne-au condus nici un alt respect decît dorul de a lămuri situatiunea, să fim încurat cu viderile fraţilor din regat şi să ne scim şi noi orienta conform
stărilor adevărate. Acum videti Dvoastră ce au urmat din tot lucrul: după ce am fost
mist ficaţi acum suntem şi încurcaţi, de nu mai cred că să ni se descurce itelP fără
de foarfeci.
De aposlrofilre violenlZi eu nu ştiu nimic; ştiu, însă, că d. Babeş dinaintea lămu
rilor şi dinaintea consultării frăţeşti o-au luat la sănătoasa, sub cuvent că numai
Coroi telul este forul competent de a discuta astfel de cestiuni, şi asta după ce mi-au
revelat în comitet cil toate cestiunile noastre de natură politică sunt regulate în coîntelegere perfectă cu fraţii din România şi mergem mină în mină în acord cu toţi
factorii de valoare din toată românimea. Rămâne să vedem unde mergem, adică unde
ar vrea să ducă acest om [ ... ] naia (nava n.n) vieţii noastre necăjite? De la Budapestn ne eschide (exclude n.n) sistemul politic, de la Viena ne eschide de acum
d. Babeş, şi ceea ce mă doare mai mult, me tem că după aslfel de uneltiri ni se închide calea şi spre Bucureşti. Apoi unde la dracu se mai mergem, căci noi de noi,
izolaţi de către Dvoastră, perim cu zilele în mină.
Punînd adevărurile aceste fotă cu enunciaţiuni la comitetul nostru, veţi viden
[ ... ] cu ce fel de elemente avem de a lucra. [ ... ]
Apropos cu dl. Slavici, Neni\escu, Bian e.t.c., lucrul stă aşa, că aceşti onorabili
domni, după depărtarea lui Babeş, la rugarea mea şi a dlui Coroianu, au declarat că
nici ci, nici amicii lor nu şi-au schimbat de Joc politica şi că, ce e mai mult, acum
stăruie asupra acelei linii de conduită cu mai puternice motive, fiind situatiunea
atît de gravă, de pretinde neamul strîngerea rindurilor noastre, cunoaşterea oamenilor şi întărirea caracterelor. Aşa stind lucrul, recomandă cu căldură că memorialul
se-1 publicăm, suşternîndu-1 la Monarh şi se fim în legături frăţeşti, în relaţiuni
sincere cu factorii conducători din România, care toti de orice tendinţe sau nuante
de partide politice se fie în ţară, fată de noi sunt deopotrivă binevoitori, fiind ca
toţi sunt pătrunşi de ideea că existenţa şi dezvoltarea noastră sunt cestiunl de viată
pentru România.
Atîta şi nu mai mult lucru cinstit din partea noastră, cu inima nevinovată, cu
cel mai sincer dor de a vindeca relele. In causa memorandului nu ştiu se Yă dau
acuma şi pe asta cale alte informatiuni decît cele ce sunt deja depuse în coloanele
ziarelor de Ia noi şi de la Dvoastră. Faptul e că suntem opăciţi, suntem împiedicati
în realizarea dorinţei generale a românilor, de a înainta monarchului nostru un memorial politic, carele se conţină justele noastre postulate, se tălmăceascci. legitimele
aspiraţiuni ale naţiuni române. In causa asta de altcum au scris, frate, fratele Coroian, amicului nostru Bian; puteţi se vă informaţi de-a dreptul sau prin d. Slavici.
Dar nu-i destul atîta! Pre cum vă puteţi convinge din expunerile aceste, precum
şi mai ales din ziaristica noastră, situaţiunea noastră au ajuns a fi de totul anormală; în luptă cu B-pesta, în luptă cu Viena, şi acum în lupta cu Bucureştii! Vă rog,
foarte vă rog, fiţi cu puţină răbdare. Eu cred di acum sunteţi provocaţi prin enunciaţiunile comitetului nostru, să luaţi poziţiune hotărîtă fată de insulta ce ni se
aruncă în fata tuturora, prin o ceată de oameni care nu ved începutul nici sfîrşitul
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lucrurilor. Ziaristica atacătă din România va răspunde Ia însinua\iunile nemeritate.
Ar fi însă în interesul cauzei noastre ca o enunciatiune serioasă se se facă pe baza
unei consultări, în care să se precizeze statutul cestiunii şi să se dez,·ălească tendintele predominante în sinul comitetului nostru, [ ... ]
ln curs de 14 zile sper a putea fi Ia Dv.; mă tem, să nu-mi oprească calc-a prin
denegarea paşaportului, cerut de 2 luni deja, care însă nici pînă azi nu mi-au sosit.
La tot cazul vă dau de ştire. Aşadară Ia fericită revedere! Vă salut cu toală stimn,
şi sum al Dtale devotat
Dr. V. Lucaciu, paroch
Şişeşci, 11 XX-891.
(Biblioteca Academiei
Mss. 66323)

R.S.R.,

Secţia

manuscrise

fond

Cezar

Co/escu-Vorlic,

9
SCUMPUL

ŞI

IUBITUL MEU SEPTIMIU,

Mă servesc de ocaziunra binevenită ca să ,·e in rormcze despre starea 11011slră.
Draga noastră soţioară, ca o româncută ageră şi atentă, au observat şi ş-au însemnat
aici o muitime de lucruri, cari trebuie să vie prin graiul ei autentic la cunoştinţa
Dv. şi cari, dacă bucurie n-o să vă facă, vă vor orienta despre natura situaţiunci,
subministrîndu-vă (punîndu-vă Ia dispoziţie n.n) elementele de judecată în aprc'cif'rPa ei. Vă previn, din parte-mi, că aici se simte gravitatea rPsponsabililălii, şi s-i!U
luat măsuri practice de a pune mâna pe bani; - apoi? - hai Ia retragere cu toaUi
cinstea şi noi să ducem mai departe lupta noastră, după ce am lăsat ca să ni Sf'
încurce toate i tele. Eu prevăct ruşini mari şi confusiuni grele în şirele noastre, pînă
ce ne vom actuce în curat cu trebile. Sper, însă, că, liberi fiind, uşor vom învinq0
toate greutăţile, şi vom readuce în ogaş mersul afacerilor. Aşa cred că Dvoaslră,
iubiţii noştri emigranti, v-ati înţeles împreună cu amicii causei noastre, ce nveţi să
faceti ca machinatiunile duşmanilor noştri să fie contrabalanlate la conqwsul clin
Bruxella. Eu am făcut anul lrPcut un fel de promemoria, cr1rc acum e la d. lJrPchia,
după ce, pentru scurtimea timpului, nu s-a pulul prezentr1, tipărită, membrilor congresului de la Haga. Eu v-aş ruga să cereţi scrisoarea aceea de la V. Urechia, ca
să fac din ea un studiu complet, cu materialul ce-l am, şi apoi, tradus în franţuzeşte
şi în alte limbi, să se prezenteze, prin amicul nostru Ciceo, la locul său ctestinat.
La tot cazul ar fi necesar ca chestia noastră, împreună cu „Memorandul", să fie
prezenta lă într-un operat propriu membrilor conf erin tei.
Ce pagubă că clasica operă a fratelui Eugen nu e tradusă în limba franceză?
Să \'ideti la ce am ajuns! Suntem rezervati de obiecte de graţiere, pentru sprendoarea „m leni ului". Acum se vorbeşte clar în jurnalistica maghiară despre aceasta. Eu
stau fără svat în fata acestei nemaipomenite perfidii. Şi încă vreau să invite pre
a. 1896 la B-pesta congresul interparlamentar. N-am onoarea să-l cunosc în persoană
pre d. Djuvara; văd însă că e un amic sincer al nostru. Văd că şi dd. Moroianu,
Cantilli, Ogăşianu, lucră voiniceşte în interesul nostru naţional. Nu credeti că ar fi
bine ca aceşti bravi, toţi sau unul, sau doi dintre ei. si\ meargă la Bruxella şi acolo,
Ia loc cuvenit şi ocasiunea binevenită, să-i provoace pre jupanii Pazmandy sau Appony
Ia o dispută publică contradictorie şi aşa să-i demascheze odată pre aceşti fuduli
răi şi mincinoşi. Meditati asupra lucrului şi dacă veţi găsi de oportun, stăruiti ca
un asemenea pro·ecl să se realizeze. Suntem închişi hermetic şi păziti ca bietele
muieri prin haremul turcilor. Aşa ne grijesc aceşti eunuchi ai umanismului. De aceea
nu scim nimic din cele ce se lucră afară, numai cit ce aflăm în ziare. Prietenii, fratii
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noştri, nu sunt admişi să ne viziteze, şi astfel nu putem influente a1c1 într-un chip
asupra mersului lucrurilor. Auzim cîleodată plîngeri şi imputări că nu se lucră de
ajuns. Noi em dat plenipotentă dlor Mangra, Cristea, Popoviciu, ca ei, în cointelegere
cu Dvoastre şi predt s-ar pute cu e noastră consimtire, să lucre feră încetare în
breazda natională. Dacă nu se face destul, ar fi bine să se limpezească situatia în
mod franc, ca să videm de unde ne vine reull Pare-ml-se că am să strig „apără-mă
Doamne de prieteni, că pre duşman îl aşez eu". Te rog un lucru: să ai bunătate
e-mi procura vro trei exemplare din „Vocile latine" şi să mi le trimiteti cu fetite
mea Veturia, împreună cu cîteva orduri, să ştiu cum vă eflati şi ce mai faceti. Apoi
altă rugare: să predai cele mai fierbinti salutări iubitilor mei frati Eugen şi Aurel
de Ia Ligă, speciei venerabilului d. Prezident.
Afltnd o ocaziune binevenită, foarte te rog ce să prezentezi complimentele mele
cele mai respectuoase ilustrului d. Sturdza şi sărutarea de mină ilustrei doamne,
împreună cu rugarea să fie încredintat că-i sunt cel mai adict (fidel n.n) şi pururea
devotat, în lupta nobilă pentru cauza noastră natională. în fine eu şi sotia mea trimitem cele mai sincere salutări Dtale şi stimatei Dtale doamne. Să ne iubim, şi una
~ă fim în cugete şi simtiri!

(Biblioteca Academiei R.S.R.,

Secţia

manuscrise, Mss. S

61 ( 4)

CCVI

10
STIMATE OLE

RAŢIU,

Nu m-a surprins scrisoarea Dv. din 11 nov. După erorile începutului, incăpătinarea tn directia fatală destructivă produce rezultatele sale pre,·ezute, dureroase.
Totuşi nu vreau să desperez despre revenirea Dv. le sfaturi conciliante.
Iacă vederea mea modestă asupra situetiei:
Arădenii au initiat serie de acţiuni natiunale. Un sentiment curat netional trebuie să vă aducă Ia participare, prin ce lumea toată ne va vedea ear uniti în cauza
netională. Aşa va fi ca şi primul meting se va tinea sub egida noastră e Comitetului. Al doilea meting I-putem tinee presle o lună la Sibiu, sau le Braşov, tot sub
egide noastră, al treHea la un scurt interval, în Hit centru, tot cu noi.
Chestie cu iniţiative, aşa cum o prezentati Dv., nu e lucru serios, iar apelarea
Dv. le comitet, acum când natiunea toată pretinde acţiuni, mai ales după ţinuta Dv.
de pîn-ecum, este cel mei puternic argument contre Dvs. Programul din convocator
e ramă, e regimentul în care se pune întreg programul nationel, toată ectiune>a noastră concentrică.

Eu, dară, în convocarea arădenă văd cea
consideraţiunile nenationele, să afirmăm iară

mai bună ocaziun(', ce depunind toate
un trup şi un suflet. Natiunea iară
se va bucura. Retragerea Dv. va fi un rău mare ere rostul său, independent de animozităţile seu pre-

ne va vedea pre toti uniti şi
pentru Dv. Geniul naţional îşi
ocupaţiunile noastre.
Eu voi fi pururea acolo unde se lucrează cu seriozitate, cu chibzuintă şi cu
devotament. Bine băgeti de seamă că o ectiune impusă de situaţii nu e lăturalnică,
şi că netiunee nu p~ntru ac('ea ş-a ales comitet ce acela, prin unii membri ei săi,
să zăpăcească acţiunile netionele.
Nu simţiţi ce lovitură ne-a dat junimea din Bpesla7; eu neavînd vină nu pot
suporta asemini imputări, cari sunt justificate numai cât la mine s-au greşit adrese.
Eu pace vreu, însă în acţiuni şi nu in estemporizare şi nu vreau să mă pepten când
văd că arde casa.
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De multă vreme suport eu, în inima mea, nespusa durere ca m presa din România şi dela noi am fost acuzat şi apostrofat pentru tăcerea mea. Şi foia Dv. ,.Tribuna"
nu numai nu m-a apărat contra nedreptelor invinuiri, ci chiar au conlucrat la discreditarea mea. Iar acum, când timpul, glasul puternic al naţiunii, ne cheamă la
acţiuni mari, vă sculati contra mea, în contra sentimentului naţional. Doară nu vroiţi,
că după ce aţi făcut cu mine seria din trecut, acum să mă sinucid moralminte
înaintea natiunei?
La lucru deci! Subscrieţi convocatorul şi la revedere în Arad!
Cu

toată

stima,

Dr. V. Lucaciu

(Biblioteca
Pop de

Băseşti,

Universitălii din Cluj,
voi. II, fila 61 ).

Secţia

manuscrise fond, Corespondenta George

11
PREA IUBITE BADE GEORGE,

Mainainte de toate îţi raportez că am scris conform însărcinării primite de la
Dta tuturor fraţilor rătăciţi şi am sperantă de un rezultat favorilor, dacă nu ş-au
pierdut cumpătul.
Mă tem de treaba iubitului meu Costică, şi foarte m-am supărat când am auzit
despre aberaţiuni şi mai grave din partea lui.
/\cum vin să te informez despre starea şi soarta mea, ştiind că Ic interesezi
de mine cu dragoste.
Parcă văd cum te întrebi, ce mai e de Vasiliu nu-mi scrie? Când t-11m tcl0grafi11t am fost început să-ţi scriu: Aşa m-au cuprins însă o inimă rea de n-am putut
să scriu, cum am voit. Nu pesimism, nu descurajare, nu apatic, aste morburi nu le
cunosc; aş putea zice o nervozitate m-au făcut incapace de a-ti scrie. Mă întrebam
ce să-ţi scriu? Despre st11rea mea personală? Ştii că au fost pentru min0 anul accsta
an cte <>xii din lumea iubită a mea, şi m-am făcut ca şi planta, am v0get11t numai,
am grijit num11i de parl011 v0getativă a vieţii. Şi mi-au succcs (mi-a r0uşit n.n) ii i0şi
cu trupul sănătos din închisoare; iară căt priveşte morbul ochilor, resp0rnre>a acrului
liber cste precum se vede leacul de căpetenie şi sigur şi ctouă săptămîni cl0 viată
în ş;şeşli, şi-o calc la Băseşti mă vindecă, de nice urmă nu rămâne din morbul primejdios, ce mi-l dărui infecţia clin Sătmar. Să-ţi scriu despre necazurile melc private?
Dar am fost atît de „perfect" izolat de tot contactul cu lumea, de numai acum
reculeg una câte una din întâmplările ce s-au perindat preste capul meu şi-al iubitei
mele familii. Iacă-li spun cu mândrie, nu numai că n-am dus lipsă, dar am fost provezut cum numai se poate întru jurstările (împrejurări grele n.n) noastre. Că nu
mi-am putut acoperi toate neajunsurile vina e a jurstărilor excepţionale, în cari
nu poţi prevedea cu siguranţă cele de mâne, nici nu poţi cumpeni toţi paşii, cu
calcul matematic, pentru că ce faci azi, ziua următoare ţi le confundă. Aşa am fost
şi eu cu biata mea familie: la pertractare, la sentinţă, Ia temniţă, Ia medic, la spital,
la prunci, în dreapta, în stînga şi tot pe neprcvezute, de toate spesele enorme au
venit cam prind surprindere. Nu e mirare, deci, dacă mi-au rămas unele povare
grele, dar numai să fiu liber, mă mîntuiesc eu de ele. Mai am acuma o lipsă mare
să-i plătesc pre medicii aceştia buni, care mă curează aici în spital, şi pre cei doi
cari m-au curat în temnită, apoi să am spese, cu cari să merg acasă, şi acolo să
mă proved cu cele mai trebuincioase pentru zilele cele dintîi. De altcum dorinţa mea
este să merg înainte de toate la Sibiu, să-l complementez pre iubitul nostru prehttps://biblioteca-digitala.ro
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şedinte, şi totodată acolo
să ne felicite în mijlocul

să primim depulatiunea din Ploieşti, care vrea să vină
luptelor noastre. Vezi, bade dragă, toate aste costă bani,
bani multi. şi ministrul nostru de finanţe, mă tem că lucră cu deficituri mari. Ce
atinge necasurile mele cu Vlădica, precăt şliu eu stau rău de tot, de oarece episcopul s-au jurat a nu ceda o iotă din ale sale. Aşadară acasă mă aşteaptă un nou
ciclu de lupte, şi încă cu o lature şi parte foarte odioasă. Apoi fie luptă!
Cele ce mi le-ai scris despre Seini, iubite bade, m-au făcut aproape morbos.
Nu-ţi reflectez mai pre larg, iţi spun numai că renlorcîndu-mă acasă îmi voiu tine
de datorinţă sîntă a lucra cu toată puterea, de nu e tărziu, spre aplanarea diferendelor ce s-au ivit între acei prieleni ai noştri.
După ce am căşligat acum ceva cunoşlin te despre cursul afacerilor noastre, e
lucru firesc că multe aş avea de proiectat, de zis. Cred, însă, că nu mi se cade
a mă împlînta acum tn consfătuirile dvoastre cari din început aţi mers pe calea
di-etală de conştiinţa datoriei naţionale, şi de gravitatea împrejurărilor. Un lucru
totuşi amintesc, în epistola scrisă cătră fratele Iuliu, despre afirmarea dreptului limbei noastre naţionale în faţa curţii cu juraţi, lucru, după mine, de însemnătatea supremă: adecă să nu primim tălmaci la 1wrtractarea, ce ne stă înainle, şi eu sum atât
de hotărît în privinţa asta că precum la ascultările de pân-acum n-am primit interpret şi aşa cu mine nu s-au luat nici un fel de protocol în cauza mC'morandului, aşa
nici la pertractarea finală nu-mi vine să admit interpret. N-aş nea însă să fac ceva
,.extra", de aceea vă rog să combinaţi cestiunea aceasta.
Acum închei, multămindu-Ţi din suflet pentru călduroasa interesare de soartea
mea şi esprimînd aici dorul fierbinte de a Te revedea şi a te îmbrăţişa, rugindu-le>
să mă ai pururea la inimă cum te am şi eu cu o dragoste şi stimă nefă\arilă, ce
le-ai eluptat în sufletele românilor şi specialminte în al meu. Tot aşa sentimente
nutresc pentru iubiţii Dtale cari şi-au adus aminte d0 mine în ziua de anul nou, şi
le reîntorc bunele augurii cu asemeni aflări de mulţi ani ferici ti, şi în fine te rog
să crezi că eu nici un moment nu trăiesc afară de a gîndi la Dvoastră. Adio, deci,
şi plnă la revedere, cu salutare cordială, cum ştie să ţi-o deie al Dtale mai devotat nepot,

B-pesla, 30. I. 894

(Biblioteca
Pop de

Băseşli,

Universităţii din Cluj,
voi. II, fila 161).

Secţia

manuscrise, fond Corespondenta George

12
PREA IUBITE BADE GEORGE,

E drept că mă simţesc a.ici ca. şi acasă, dar de astădată aflu o situa.ţie foarte
Vă închipuiti, şoviniştii au pus la cale încă de pe vremea. ministrului Apponyi,
adecă acest fanfaron, toată ca.usa, pe o altă boză. Ei nu cer aici episcopie ma.ghiară,
limba. liturgică ma.ghiară, enchologion maghiar ci, ascultă hoţie!: ei cer episcopie
hellenică, liturgia paleo-grecească, strana şi toate oficiile bisericeşti, utrenia, vecernia, enchologionul, toate greceşte.
Şi ani de-a rîndul au lucrat ln secret, în acea.stă direc\iune, până când în sfîrşit
a ieşit cuiu din sac, şi în ultimul moment s-au descoperit manopera mizerabilă a şo
viniştilor fără de ruşine.
In bula papală toate greceşte, în realitate toate ungureşte. Ce ruşine era [ ... ],
dacă se publica decretul. Dar ce le pasă şoviniştilor de ruşinea sau de umilirea
cuiva.; ei forţează orbiş şi neruşinat scopurile lor.
grea.
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Lucrează din resputeri şo,inişlii, pentru ci1 au garantul la cererea [ ... ) că toate
vor fi greceşte. Aici însă s-au luat pe s<'amă, că toate sunt înşelăciune şi tragere
pe sfoară.
Am fost şi umblu pe la toti. Foarte bine că am venii. Nume nu spun, am zisu,
precum am vorbit de acasă, însă ne însemn loallt aclivitaka mea. Mai ales venirea
Pl.S.Madu(?), ptişirea episcopatului nostru II fost oportunfî şi a demascat tendin\ele
lor, precum protestele au fost bune. Durere, despre toate se zice că s-au făcut
târziu. Aici nu-i alta decât o uneltire şi o viclenie nemaipomenită din partea apponyienilor. Să vedem, se poate că cuvînlul lor să aibă trecere până în sfirşit? Eu
nu cred. Aşa am observat că s-au deochiat şi nu le va succede să înşele toată lumea.
Pelerinajul ar fi fost binevenit, fireşte fără de accent de demonstratiune zgomotoasti.
Dacă nu acum, la toamnă. Se aşteaptă cu nertibdare memoriul din Alba Iulia şi
comitiva Mitropolitului.
E foarte cald. Vă Yoi tinea în curent. Vă salut cu drag al Dv. cel mai devotat,

Vasiliu

Roma, 15. VI. Hll 2
M. Padre Basilio
Roma
Via del Trilone 61
(Biblioteca un·versitătii din Cluj,
Pop de Băseşti, voi. II, fila 75-- 76).

Secţia

manuscrise, fond Corespondenta George

13
PREA IUBITE BADE GEORGE,
Am ajuns să cunosc întreaga situaţie, până la cele mai amănunte şi intime
Lucruri de necrezut. Odată exploatează serviciile mari întru adevăr, ce le
face al nostru din Viena, pentru succesul congresului eucharistic. Apoi l-au ame•
nintat pre moşul de aici că abzic în Ungaria concordatul dacă nu le face pe voie,
fiind că cel cc există nu-i pe bază constitutională întradevăr. De asta l-au speriat
toate cercurile aici. Apoi şi-au mai ciştigat vre-o doi prieteni printre prelatii care
nu cunoscu însemnătatea chestiei. Curios, toti factorii de samă sunt cu noi şi totuşi
e mare primejdia! într-o zi, S.f. Sa a promis că va face pe voia Maj. Sale şi cuvîntul
dat îl arde, dar văzînd urmările, cunoaşte răul cel mare, şi cearcă a se substrage
de sub îndatorirc>a luată asupra sa.
Mai e la mijloc şi indolenta. Ceia umblă ca furnicile. Ai noştri? Numai singur
presf. Radu a venit, odată, apoi atît. Protestele au ajuns mult, aşa că am primit
invitaţiunea să facem al doilea rînd de rugări şi de proteste. Am prelucrat formula
ceea şi vă rog, ca în calitate de President al Congresului din Alba Iulia să impune\i
dlor: Marchiş în Carei, Alexa Pop în Szanisl6, Const. Lucaciu în Dorolt ca după
aceste formulare să facă de nou proteste şi rugări.
Nu cumulative, ci separat, din fiecare comună. Să vadă aici, că credincioşii sunt
îngrijaţi, şi nu vreau să ştie de eparhia nouă plănuită.
Aici am întreru(pt epistola în 23 1.c. seara. şi astăzi în 25 seara, la 10 oare,
scriu mai de parte.
Ce am ajuns, nici eu insu-mi n-am crezut şi n-am aşteptat. Am primit invita(iuni şi puteri ajutătoare la lucru. Vă rog acum să vă îngrijit!, prin om credincios,
anume lrămis pe la parohiile periclitate, să facă protestele şi imediat să le suş
tearnă, (trimită, înainteze n.n) după adresa alăturată: H. Golti. Fiind că mai iute

părţi.
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nu i-au cunoscut întreaga machinaţiune a guvernului cu limba grecească, nici nu
s-a putut atinge chestia şi nu s-a putu demasca guvernul! Eu lucrez la memoriul
care va fi tipărit. Vă anunţ că lucrul e grav; nu comunicaţi cu nimeni, ci discutati
cu presidentul congresului. Protestul e foarte nspru, dar aşa trebuie să fie, nu cumva
să se schimbe ceva din text. Nu ştiu cum ar fi de făcut în secuime, ca şi românii
de acolo să se însotească cu protestele. Ar fi bine să araţi ilustrisimului Dr. Tr.
Marcu că ce ai dispus să se facă în părţile sătmărene, bihorene, şi le veti alătura
un exemplar din formula de protest. Să facă şi ei, de nou, proteste, după acest
formular, care cum vor afla de bine, dar să facă. Dacă sabia lui Damocle nu Ya
cădea până la toamnă şi dacă acest moş nu va crede de bine, după stăruinţele neîntrerupte din Bpesta, să facă, aşa crede, o plăcere celuilalt moş din Viena, cu
ocaziunea Congresului Eucharistic din Viena, la toamnă trebuie să se facă pelerinajul, fireşte cu toţii. Arhireii şi toţi deopotrivă să păşească cu energia permisă şi
recerută. Şi izbînda va fi a noastră.
Îmi pare rău că n-am vreme să-ţi traduc textul protestului, aşa cum sună în
original. li ,·om citi acasă în pace! O acţiune mare jurnalistică, în Viena, Paris,
Roma, ar urma mai tîrziu. Aici nu sînt prieteni cu zgomote şi polemii publici. Vedeţi, nene dragă, nu numai că Vă informez, ci vă rog şi la lucru mare şi grav,
deşi ştiu că aveţi destule ocupatiuni.
Am scris şi lui Teodor şi lui A. Popovici. Mă mir, nu mi-au răspuns; oare primit-au informaţiunile comunicate, să scriu de nou. De S. Petru poate că zbor pinacasă şi iară retour! Vă rog, de nou, de cea mai perfectă discreţiune.
Roma 25. VI. 1912

Al Dvoastre cu iubire,
V. Lucaciu

Conceptele de proteste se transcriu în fiecare
erori.
(Biblioteca
de

Băseşti,

comună

pe hîrtie, grijind

să

nu fie

Universităţii din Cluj, Secţia manuscrise, Ionel Corespondenta George Pop
Volumul II, filele 77- 78).

14
ONORAT A

REDACŢIUNE,

A sosit momentul cinci trebuie să părăsesc această scumpă ţară, patria dulce
noastre naţionale.
Plec pentru că mă chiamă datoriri mari şi grele, pre cari vrcnu să Ic achitcz
cu abnegaţiune şi rezolut, fiind că aşa cere interesul cel mai pre sus de toate ale
neamului nostru. Şi pe calea grea a luptelor duc cu mine un suyenir dulce, dragostea
entuziasmul fiilor şi a fiicelor României libere, şi duc acea impresiune fericitoare,
că astăzi nu mai este suflet de român carele se nu se intereseze de cauza noastră,
şi că în scurtă vreme nici nu mai poate să existe în România liberă factor politic
de seamă sau partid poli tic patriot, carele să nu fie pătruns de idealul cel mare

a

libertăţii

naţional.

Noi românii lucrăm pe fată, lucrarPa noastră e leală, patriotică, legală, c lucrarea spirilului de pace, de pace, de ordine, e o lucrare în interesul idealurilor mari şi
nobile, care pot se preocupe spiritul oamenilor de bine şi devotati causei libertăţii
popoarelor. Un lucru dorim noi, fraţii Dvoastre, ca să ne apreciaţi, să ne iubiţi aşa
precum suntem, în adevărata noastră fiinţă: solidari, uniţi in susţinerea programului
nostru naţional, şi uniţi de toate puterile în scopul realizării acelui program. Multumese din suflet pentru dovezile cele multe de simpatie, amintiri dulci şi cuvinte calde
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de încurajare. Să rămînem pururea fraţi, uniti în cugete, unHi în simţiri şi nici poriadului nu ne vom învinge! Adio, Dulce Românie! La revedere! Ploie~ti, 6 martie 1894,
Dr. Vasiliu Lucaciu,
parochul Şişeştilor

ţile

(Biblioteca Academiei R.S.R., Secţia manuscrise, fond Ştefan Periefeanu-Buzău, Mss.
S

40 (1) ) •
CLXX

15
STIMATE DOMNULE,

Pentru numele lui Dzeu, daţi-ne răgaz, şi nu ve alărmati degeaba.
Nimic nu-i adevărat, din cele ce vi s-au comunicat din partea nu ştiu cui, în
cauza ţinutei noastre înaintea tribunalului şi vi s-au comunicat lucruri născocite, sub
impresiuni produse de absolută neconştin\ă a situaţiunilor, în cari ajungem noi înaintea tribunalului, ca acuzaţi şi totodată ca aparătorii nostri proprii. Noi trebuie să-l
combatem şi să-l demascăm pre procurorul ungur cînd \'Tea să ne acuze ca pre indivizi particulari, şi trebuie să arătăm ca în această calitate nu poale să susţină în
contra noastră nici o acuză. Manevrarea noastră cu punctul de videre al responsabilităţii înaintea tribunalului corecţional, ca simpli particulari, ne-au succes pe deplin
şi acum iară suntem la înăl\imea dorită în publicistică.
Situaţiunile juridice nu noi ni le creăm, ci ni se crează prin procuror, şi datorinţa noastră e ca să-l combatem şi să-l batem unde-l găsim, sau unde ni se pune
îna nte. Să nu credeţi nici un moment că ne uităm de demnitatea causei, sau de însemnătatea mare ce are procesul acesta pentru neamul nostru.
Advoca\ii ne-au părăsit, dar sper să-i readucem la pledoariile generale. Alarma
surprinzătoare o produc tot acei gălăgioşi cari au stat în calea noastră şi cu ocasiunea mergerei la Viena. Ei bine, ce s-au ales din perfidele lor maşinaţiuni?
E adevărat, că în zilele agitate, cum sun aceste, oamenii noştri se ceartă uşor,
dară cearta aceasta nu-i păgubitoare pînă-n momentul de faţă, şi ar deveni păgubi
toare numai atunci dacă gălăgioşii ar împinge lucrările Ia extrem.
Repet, noi nu ne putem mişca, decîl între marginile poziţiunilor ce ni se octroiază (pun Ia dispoziţie, îngrădesc n.n.); fiti cu răLdare, că veti ave momente de înaltă
satisfacţiune, pre cari tot noi vi Ie vom da, cînd momentul va cere şi va permite,
şi atunci veţi vede că foarte precipitat aţi judecat. Durere, raporturile încă sunt defectuoase în ziare şi nu vă puteţi face un conceput acurat sau o icoană fidelă despre
situaţiune.

Vă

puteţi,

dealtfel, închipui ce impresie penibilă face asupra noastră alarma
ce ni-o signalizaţi; băgaţi de samă că şi Ia Dvoastră sunt elemente cari
se bucură de astfel de încurcătură şi vreau derutarea cauzei, prin micşorarea valoarei persoanelor cari stau în focul luptei.
Vă asigurez, că atît gălăgioşii noştri, cit şi cei ce se bucură Ia Dvoastră, vor fi
puşi la locul lor.
Linişti ţi inimile prietenilor şi nu credeţi în vorbe goale, cari în mod infidel reprezentă o situaţie, pe care vrea se ni-o impună duşmanii şi în care noi îl înecăm
pre cel ce ne atacă;

nemotivată,

(Biblioteca Academiei R.S.R.,
Mss S 40(5) )

Secţia

manuscrise, fond

CLXX
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16
PREASTIMATE DOMNULE,
Sperăm că canalia îşi va căpăta răsplata binemeritată la noi: nu ştiu dacă ati
reînceput activitatea la L'gă? Cred că unul dintre faptele inaugurării ar fi se \'ă interesati de congresul interparlamentarilor de pace, prin tipărirea şi distribuirea unui
mic „promemoria" şi prin acea, să-mi faceti posibilă prezenta mea în B. Pesta şi să
însoţesc pre cîţva prieteni ai noştri dintre ei prin ţară. Pandolfi, Gabotz şi poate
alţii ar fi voioşi să poată cerceta cîleva centre româneşti. Şi eu doresc a publica
o mică memorie pentru acea ocaziune. Nimic nu-i tirziu, nici pripit nu va fi. Decideti
şi mă avizaţi.

Salutare de la devotatul Dv. frate
(Biblioteca Academici R.S.R.,
Mss. S

şi

Secţia

amic sincer, Vasiliu;
manuscrise fond

Ştefan

Pcricfcanu Buzău,

40 (2) )

CLXX

1'?
PREA STIMATE DOMNULE,

(Scrisoare· ,.PXJJrP~ă" cu sigil
în ceară roşie, n.n.)
Am fost încredinţat, precum ştiţi, .,in illo tempore", din partea Comitetului nostru, ca să mă pun în contelegere cu un artist, carele se facă o reproducere litografidi
după fotografia din Cluj a Comitetului înlemnita!.
Cel dintîi atelier litografic din Europa, Salmone din Roma, a primit, a făcut inciziunea în piatră, şi lucru a rămas baltă.
Această piatră îl costă lei 500, şi ni-o pune la dispozitie. Eu v-am fost rug„t
că răscumpăraţi această de scandal. Dl. Florescu s-au şi însărcinat cu această
răscumpătare, şi lucru iară a rămas baltă,
Acum suntem luaţi la proces, cu, D\'oaslră şi un amic al meu din Roma, carele
avu gentileta de a interveni ca mijlocitor, la rugarea mPa.
N-as hezila nici un moment a plăti suma recerulă de 500 lei şi piatra mi-aş răs
cumpăra pe sama mea; dar nu sum în stare şi aşa mă adresez la Dvoastră, ca din averea scumpei noastre Ligi, să binevoiţi a creantenţa pre artistul Salmone, şi a pune
capăt neplăcerilor piatra rămâne în birou.
Zac în pat, bolnav de picior, cu dureri crîncene, de cînd mi s-a sclintit piciorul.
Salutare cu toată stima de la al Dv devotat serv.
Dr. V. Lucaciu,
Şişeşti 13/a II-a 1897
(Biblioteca Academie· R.S.R., Sec\ia manuscrise,
10 1:i) )

Mss. S - - CLXX
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18
ILUSTRE DOMNULE,

Am trimis prin un expres de încredere, informatiunile relative la icoana litoa membrilor osîndiţi în procesul Memorandului din Cluj.
Nu ştiu dacă expresul au putut sosi Ia Dvoastră.
Acuma mă încerc a v,i tri'imile nceste orduri, în spernn\(1 sii vă njungă. în mana.
Icoana se face în ulelierul lui l,uigi Salmone lilograio della Casa Reale in Roma artist
de prima clas5., în acest gen de lucrnre. Prima reprocl11cliune o face în 10 OOO de exemplare. Cere avnnt 500 de franci. Mi-o face cu 200 de lei, cu rl•bonificntiunC' de procente. Va rog să-i trămiteţi avantul cerut şi el ne dă lucru gala în 40 de zile. La noi
vor trece multimi de mii de exemplare. Ar fi bine se vă puneti în contelegere cu nrtistul numit, să cumpăraţi de Ia el piatra şi drC'ptul de reproduc\iune. Cred că am ft1ce
treabă bună, şi am ave un rezoltat material dorit foarle, in neajunsurile noastre. Pdrintele vă trărnite cele mai călduroase salutări, cu rogarea, să nu lăsoti uitat nici un
moment lucrul acesta, căci publicul nostru de mult reclnm5 aceste imagini, şi le t1ş
teaptă cu nerăbdare, dar părintele n-au fosl în stare să facă pînă în momentul acesta
paşii receruti, pentru realizarea dorinţei generale. Aduceţi-vă aminte de părintele şi
de toţi cei ce sufăr cu el!

grafiată

(Biblioteca AcadC'miei R.S.R., Sectia manuscrise, fond
40 (7) )
Mss. S CLXX

Ştefan

Perie/eanu-Buzău,

19
STIMATE DOMNULE,

Aici e scrisoarea moderată. Dispuneţi sa se tipărească în vreo 2 OOO de exemplare, bunăoară sub titlul „Nationalul", făcînd o editie separată, care să cuprindă numai afaceri privitoare Ia procesul memorandului. ,.Naţionalul" poate să treacă hotarul
şi se poate expeda de marţi a lreia zi de Pa~ti, sau chiar din Joia Mare precum
urmează:

Lui Al. Vaida, medicinist în Viena, 500 de exemplare
Lui Ilia Dăian, filozof, Buciapesta, 500 ele exemplare
Lui Vasil'u Podoabă, preot, Cluj, 500 de exemplare
Lui Vasil<:> Hossu, preot Blaj, 500 de exemplare
Lui Iuliu Coroianu, adv. Cluj, 100 exemplare
Lui Dr. Teodor Mihali, adv. Dej, 100 de exemplare
Lui Dr. Tripon, adv. Bislrita 100 de exemplare
Lui Alexiu Ber ncle, preot Szinervaralja (Seini, n.n.) 50 exemplare, şi aşa mai departe, pe la toate centrele din Bănat, Crişana, Someşană, Ardeal şi cîte 10 exemplare
cel puţin, la toţi membrii conferenţei naţionale din 1894, precum se află însemnată
lista în „Tribuna", din zilele acele. Restul la Sibiu. Inainte cu Dumnezeu! şi vă vă
binecuvinta El şi sluga lui credincioasa, popa. La formularul de invitaţie pentru popor, dacă nu-i tirziu, să adăugaţi: preoţii în Dumineca Tomei să vestească însemnă
tatea procesului, şi să-i îndemne pre credincioşi ca pentru acoperirea speselor pro-
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ceselor de ziua următoare la Cluj, să aducă fieşicare suflet de român un crucer. Suma
aceasta, colectată, preoţii să o trimită imediat la d. dr. I. Raţiu, advocat în Sibiu.
Ideea aceasta ve rog să o intercalaţi în text, la loc potrivit ... ;
(Biblioteca Academiei R.S.R.,
Mss. S

Secţia

manuscrise, fond

Ştefan

Pcriefeanu-Buzdu,

40 (6) )

CLXX

20
PREA

STIMAŢILOR

FRAŢI IUBIŢI

DOMNI.
Al MEI,
(Către

conducerea Ligii pentru unitatea
a tuturor românilor, n.n.)

culturală

Erau luate toate d'spoziţiile ca soţia mea se plece la Dv. cu o scrisoare, ca să
întreb, dacă aveţi de gînd a face, a lucra ceva. Aşa nu mai merge; stau aici
înlănţuit, cu sufletul aprins şi gata de luptă şi părea că nu voi li a ne pricepe. Acum
văd că v-aţi pus la lucru, şi însă chiar în direcţia singur posibilă, ca să ne concentrăm toate forţele. Precum v-am fost scris, vă semnalez şi acum şi vă scriu că sum
gata cu intreg planul de acţiune şi vi-l supun spre cens ură. Precum şti ti eu nu dispun de cele materiale, şi aşa vă rog să-mi trămiteţi spesele necesare. Mie carele tot
m-am consumat, materialiceşte, pentru causă şi numai pentru ea trăiesc, nu-mi vine
greu să vă cer asta, din contră, aşteptam ca şi fără amintire specială să-mi cunoaşteţi
starea. La revedere. Sum vesel şi însufleţit de cea mai bună speranţă, al Dv. iubitor frate,
Dr. V. Lucaciu
Ş(işeşti) 3 a V-a, 1897
vă

(Biblioteca Academiei R.S.R.,

Secţia

manuscrise, fond

Ştefan

Pcrieţeanu-Buzdu,

40 (8) )
Mss.S--CLXX

21
ILUSTRU DLE PROFESOR,
Am primit timbrele de ajutor trămise cu d. Merutiu. Voi aranja afacerea la biroul comitetului nostru. Cu ajutorul de 500 lei rămîn încurcat şi surprins, că n-ati primit nici pînă astăzi de la d. Goga suma care s-a acordat la mina Dv., de aici de la
minister(ul) de interne, prin însuşi secretarul general.
Voi cerceta afacerea şi veţi primi lămuriri depline. Pînă alunei însă aveti trebuinţă de bani, ca să-i ajutaţi pre refugiaţii lipsiţi. Spre acest scop, Vă rog să folo-
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siti banii ce-i aveţ la dispozilie, din timbre sau din fondurile
vreme, voi aranja situaţia şi socotelile. Cu deplin respect şi adîncă

secţiei, şi în
venernţiune,

scurtă

Dr. V. Lucaciu
l3(ucureşli),

(Biblioteca Acacle111iei R.S.R.

Secţia

2 a-IX-o HlH,

:1-1 )
manuscrisP, Di\'crsc, l\Jss. S ---XLIX

22
DOMNULE

PREŞEDINTE,

Comitetul Central al Ligei, în şedinţa din 12 l.c a discutat cu interesare patriosoarta, situaţia fratilor noştri refugiaţi din Ardeal şi Bucovina. Este lucru cunoscut că un mare număr de fraţi de ai noştri din lările subjugate s-au refugiat la
noi dinaintea urgiei [... ], ce se dă zilnic pe fată în prigoniri nemaisuferite, ca o turburare a tiranilor nebuni, care şi-au propus desfiinţarea neamului românesc. Ştim bine
că nu-şi vor ajunge scopul diavolesc, dar şi pînă cînd vitejia românească va şterge
faţa de ruşine de pe faţa Europei, trebuie să ne îngrijim de soarta şi de viaţa acestor
fraţi, jertfele sălbaticiei [ ... ]. De aceea, am decis lansarea unui „Timbru de ajutor al
Ligii Culturale" cu gîndul ca din veniturile realizate cu desfacerea lui să putem da
ajutorul cerut fraţilor refugiati. Apelăm la sentimentele patriotice ale secţiunei Dvoastră şi comptăm pe conlucrarea zeloasă a Dvoastră, ca să ajungem la rezultate cit de
îmbucurătoare, prin energia ce veţi pune desigur pentru realizarea scopului nobil ce
urmărim. Vă rugăm, deci, ca, întrunindu-vă în şedinţă,
să delegaţi o comisie de
3 membri, care în numele secţiei să îngrijească de desfacerea timbrelor ce vi se vor
trimite. Anume comisiunea va depune la Dnii debitanli din localitate un număr de
timbre cum vor afla de bine, împreună cu carnetele de control. Dacă se vor afla şi
alţi dd. negustori care, îndemnaţi de sentimente patriotice, ar primi sarcina desfacerii
între clenţii lor a timbrelor noastre, veţi depune şi la Dniile lor un număr corespunzător de timbre. La sfîrşitul Junei, cu carnetele de control, comisiunea va raporta
secţiei, care va informa Comitetul Central despre rezultatul obţinut.
Vă rugăm ca prin comunicate oportune în jurnalele locale, precum şi pe cale
socială, să faceţi tot ce veţi crede de cuviinţă să salutăm rezultate cît mai îmbucură
toare. Lucrarea nobilă a Dv., contribuirile patriotice ale fiilor şi fiicelor României
libere, vor fi ca o rugăciune sfîntă care va grăbi la Dumnezeul părinţilor noştri
înfăptuirea idealului naţional al tuturor românilor. Să trăiască România Mare.
tică

Preşedinte,

Secretar general,
l. C. Grădişleanu

Dr. V. Lucaciu.

(Biblioteca Academiei R.S.R., Seclia manuscrise, Diverse Mss. S

73)
L

23
EXCELENŢA,

Numai astăzi am prim:t ordinul Excelenţei Voastre din seria C nr. 4440. Am comunicatu-o imediat cu fiica mea Veturia, împreună cu sfaturile mele părinteşti. Respunsul, va intra în cîteva zile. Suntem foarte deoblegali pentru gentila atenţiune a
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Excelenţei Voastre. N-am cerut
mi-aţi uşurat, Excelenţă, sufletul

7B

alta, în viaţa men, dedt libertate de acţiune. Mult
asuprit de multe gînduri izvor!te din datorinti, pe

cari nu le puteam împlini. Vă mulţumesc!
Primi\i, Excelenţă, asigurarea, că simtesc foarte adînc şi sincer, ce însemnează
faptul ncestt1 pentru cauza naţională. Dr. V. Lucaciu, deputat B-pesta, 1 a-III-a, 1910
(Rattenbil!er, 10) P.S. Birou poştal din parlament, mi-a trimis epistola Ia domiciliul
meu. Astăzi, cu trenul de noapte, plec la Bucureşli.
34 ('.l))

(Bibl:oteca Academiei R.S.R., S0ctia manuscri<;C', Ionel, Spiru Haret, M~s. S - DC

24
ILUSTRE DOMNULE URECHIA,
Purtătorul prezentelor este d. Iustin Ardelean, redactorul foaiei humorislin•
„Vulturul". II recomand în atenţiunea Dvoastre ca pre un român nednic, carele cu
foaia sa precum şi cu firea resolută a caracterului său românesc mi-au făcut multe
servicii binevenite în lupta pentru causa na\ională.
Prin activitatea sa au(a)tras ura şi răzbunarea guvernanţilor noştri barbari, cari
apoi l-au prigonit neîncetat, cu amenzi, cu închisori, aşa că l-au ruinat materialiceşte; de abia se mai poate susţine. El n-au cerut pînă acum nici un sprijin de la
noi, ci ş-au păpat tot ce au avut: acum e rîndul nostru să-i venim într-ajutor. E un
voinic, carele merită toată căldura simpatiilor noastre, şi care este unul din aceia
la care contăm în ziua cea mare, ce se apropie, ca la un slejar neînfricat. Dacă se
poate Vă rugăm să-i veniţi intru ajulor ca să-şi poată continua neîmpedecat lucrarea-i folositoare. Starea lui proprie o va expune el însuşi, şi noi îl cunoaştem, că-i
vrednic de încredere.
Cu toată stima ne subscriem ai Ovoastre, II. Dle, devota\i. Seghedin, 12 septembrie 1894

Dr. V. Lucac,
1. Coroianu

(Biblioteca Academiei R.S.R., Secţia manuscrise, fond Ştefan Pcrie/eanu-Buzdu
Mss, 41/CLXX)

25
MAJESTATEA VOASTRĂ,
REGE PREASLĂVITE ŞI PĂRINTE PREA INDURATE,

ln lupta uriaşe, inegală, ce port în contra cotropitorilor ali1tli. guvernul şovi
nist din Budapesta şi episcopul Gherlei, îmi înall privirea spre tronul glorios al Majestăţii Voastre şi dator mă simt a depune la treptele lui, această modestă „promeneric, avind convingerea că stau înaintea Provedinţei pămintene, ce veghează asupra destinelor Românismului.
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Opera nefastă de desfiinţare a naţiunei române din Transilvania şi Ungaria se
cu îngrozitoare stăruinţă. Păcatele grave ale unora dintre noi au desfiintal
organizmul conducător şi de încredere al poporului. Mussa mare u poporului stă îndoielnică, nepăsătoare, desconcertată în faţa asupririlor sistematice, u.•-i amenint[1 familia, averea, biserica, şcoala, neamul întreg.
Ministrul prezident, Coloman Szell, mi-au spus mie în faţă, în iunie I 900, urmi.itoarele cuvinte, între altele: ,.Putin ne pasă nouă, facă cine ce-o vreo dintre dumneavoastră. Noi grijim de ceea ce faci,
ceea ce lucrezi dtu. Şi eu îti spun că-ţi "·om
arăta, că mai tare e guvernul maghiar, decit popa din Şişeşti. Vointa noastră e să te
izolăm de cătră poporul românesc şi asta o vom şi face. Cu muri chinezi voi împrejura Şişeştii şi voi împiedeca orice contact între dta şi poporul român" ... etc. rlc.,
au urmat o serie de ameninţări zise cu o lnverşunare uimitoare. Constat lucrul
acesta, şi-l spun ca fctpt împlinit şi su nu fie spre vc1tămarea modestiei mele.
Şi realitatea tristă e că în decurs de ani întregi trebuie s/'i-mi rni-;tuiesc puterile, apărîndu-mă de persecutiunile sistemnlice de tot fl'!ul şi lu rnri uşor mă pol
supune, în aceast5 stare de subordona\iune servilă, în care• lll<l gii-.t•sc, ·;i nm 11flal, cZ\
cei ce conduc act!ast5 persecutiune nevrednică rîcl cu suthlttc\il', cări 'i!'<>pul lor e
ujuns. In continu îmi dau de lucru, îmi consumă µutL•rilL• clL• ncti, illllP, şi 11şn pc• lt•renul publicistic, politic national, nu pot se lucrez nirn·c în mod pozili ,. [u urn di'>L utat, şi adeverit şi constat acest lucru, cu un amic intim şi foarte devollit, cB.uzui noustre, carele s-au angajat a-l aduce la Preaînalta cun"')lin\:1 a Mujest.:'tlii Vonstre, c11
scop ca să mi se creeze o stare independentă ş· aşa să mii pol dedica cu toaUi puterea activitătii pentru promovarea causei naţionale, precum n•re ch•mnilatea ei, ~i
interesell' mari ale monarhiei habsburgice, şi conform Preaînall<'ior intenliuni părin
tesci ale Prea bunului nostru suveran glorios lmp/'irat şi Rege Apostolic, ca toate popoarele de sub sceptrul Său să fie fericile! Nu ~liu ce s-au făcut. Dar acum, vozînd
situatiunea pol tică, şi cunoscînd pretensiunile ei, îmi iau voia a ma adresa cu omagială supunere cătră Majestatea Voastră, cu rugarea prea umilita şi adecă propunere
modestă, în interesul cauzei noastre naţionale. Binevoiască preagratios Majestatea
Voastră a dispune, ca din fondurile Academiei Române sau din bugetul guvernului
'iă-mi se as·gneze un onorar anual corespunzător, pe viată, cu misiunea de a cerceta
prin archivele din Cluj, Budapesta, Viena, Roma e.t.c, documente relative la istoria
lucrează

noastră naţională.

Astfel devin independent, şi seria de consecvente, în înţelesul de toti dorit, de
urmează. Conştiin\a mea naţionulă, cunoştinţa situatiunei, şi mai presus de
toată încrederea în părinţasca înţelepciune a Majestătii Voastre, mi-au dictat imperios să fac acest pas, să depun aceasl5 prea umilită rugare la treptele Prea înaltului
Tron al Majestăţii Voastre.
Cu omagială supunere şi cu fiuscă încredere, sum al Majestă\ii Voastre prea
iubit serv, Dr. Vasile Lucaciu, parochul Şişeşlilor, Roma 15 noiembrie 1901

sine

(Biblioteca Academiei R.S.R.,

s~)-)

Sectia manuscrise,

fond

\' asi/c Lucaciu,

Mss.

CCXLII

26
MAJESTATE,

Rege Prea slăvite şi
memorie" din 15 l.c., cu
rele:

părinte Prea îndurate,
omagială reverinţă îmi

Ca întregire la modesta mea „propermit de a mai adauga următoa
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1. Persecuţiunile grozave, lupta înverşunată, duse, au două scopuri principale:
împedecarea realizării ideilor măreţe [... ], faţă de naţiunea română, şi distrugerea,
sau la tot casul slăbirea acţiunei pentru buna înţelegere şi pace între noi şi maghiari,
susţinută şi dorită de Majestatea Voastră, şi conformă şi voinţei esplicite a Augustului şi Preabunului nostru Suveran;
2. Intr-o congrega\iune generală [., .] pentru afacerile Bisericei Orientale, s-au
ridicat vorba că „s-ar cuveni a se îngriji şi de un sprijin material pentru acest preot,
carele susţine o luptă alît de colosală" ... La ce Em. Sa Card. Ledochovsky au reflectat: .,fie-mi permis a observa că nu să poate că părintele Lucaciu să nu aibă sprijinul necesar de la conaţionalii săi: eu cunosc natura acestor lupte• ... etc.
lmi vatămă modestia cind aud vorbindu-se cu recunoscinţă despre devotamentul
meu şi dezinteresarea pentru cele materiale, şi cu atît mai adînc mă întristez, cînd
văd neajunsurile şi lipsa mijloacelor materiale.
Reînoindu-mi expresiunea preaumilită a supunerii mele omagiale, cu cel mai
profund devotament, sum al Majestăţii Voastre, prea m;nilit serv,

Dr. Vasile Lucaciu, parnchul

Şişescilor

Roma, 18 noiembrie 1901
(Biblioteca Academiei R.S.R.,
S

43 (2)

Secţia

manuscrise, Jond Vasile Lucaciu, Mss.

)

CCXLII

2?
STIMATE DOMNULE,

Comitetul Central al partidului naţional a rugat pe fruntaşii designaţi să facă
organizarea în inţelesul arătat în alăturatul extras protocolar; unii şi-au împlinii datorinţa alţii nu. Acum în preajma alegerilor, în preajma conferinţei naţionale, este de
lipsă să se realizeze de urgenţă organizarea proiectată. De aceea, din însărcinarea
comitetului central, conform hotărîrei luate în şedinţa din 20 a lunei curente, ţinută
în Budapesta, vin a Vă ruga să binevoiţi a convoca pe fruntaşii din acel comital, şi
de a-l organiza, constituind comitetul central şi comitetele pentru fiecare cerc electoral, alegînd totodată şi delegaţii pentru conferinţa naţională, pentru comitalul Timiş.
Cu toată stima,
Dr. V. Lucaciu secretar
(Biblioteca Academiei R.S.R.,

Secţia

manuscrise,

fond

Valeriu

Branişte,

Mss.

149940)

28
PREA STIMATE DOMNULE!

Comitetul Central executiv al Partidului Naţional Român, în şedinţa sa plenară
linulă în Budapesta, la 24 iunie, a hotă rit constituirea unei comisiuni de 21 de membri,
cu însărcinarea ca această comisiune să prelucre proiecte practice, şi corespunzătoare
pentru regularea şi conducerea activităţii partidului şi în general a vieţii noastre na-
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tionale. 1n acest cadru revin, deci, chestiile mari ale orgamzarn, activitatea politică,
causele importante economice şi problemele culturale e.t.c. E clar, prin urmare, că
interesele de căpetenie ale vieţii noastre naţionale sunt depuse în mânile acestei comisiuni. De aceea, lucrările ei trebuie să fie adînc cumpenite, bine chibzuite şi formulate aşa, ca toţi românii de bine s[1 le vadă şi s[1 le priceapi't, că sunt adev[1rale
postulate ale progresului nostru naţional! Vă invit, cu toată încrederea, la şedintele
acestei comisiuni, în Budapesta: Hotel Tâgerhorn (pe 15-16 şi 17 Novem. st.n. Sapienti salis!, Şişeşti, 31 octombre 1910, Cu deosebită stimă,
Dr. Vasile Lucaciu
(Biblioteca Academiei R.S.R., Sec[ia
149941)

manuscrise,

fond

Valeriu

Branişte,

Mss.

29
STIMATE DOMNULE ALBINI,
Am primit, cu mulţumită, ordurile Dtale din Arad. Aşa cred că ar fi bine să se
publice causa cu interogatoriul meu. Eu am gîndit că aici voi putea fi în linişte. Guvernul, însă, dinadins fortează procese în contra mea, numai ca să-mi amărească zilele, să mă tină în iritatiuni continue, eventual se mă poată prezenta ca pre o fiinţă
zdrobită de puterea ideii de stat maghiar. Voi descrie aici toată afacerea aceasta ca
să te folosesti de datele autentice pre care le voi aminti.
Pe 6(5) iulie 1892 am convocat o conferenţă a alegătorilor români din cercul
Băii Mari, la Şişeşli. Pe cînd era
se deschidem conferenţa au sosit şi pretorul
Schmiedt Sandor, şi-au oprit ţinerea conferenţei, sub cuvînt că conferenţa esle ae
natură politică.

Am protestat, şi alegătorii s-au dus la ale lor. Insă o vetemare atît de flagrantă
a drepturilor cetăţenilor, a drepturilor înscrise în constituţiunea ţerii, ar fi trebuit
să-şi capete pedeapsa meritată. Am şi făcut (recurs n.n.) la însuşi ministrul de interne, pe atunci contele Iuliu Szapory, cerind investigaţiune contra voinicosului solgăbirău, şi pretinzînd pedepsirea lui cit mai aspră, să-i treacă voia de a mai călca
drepturile cetăţenilor, în fine cerind satisfactiune cuvenită pentru vetemarea făcută.
Dar ce să vezi1
In loc să se introducă investigaţiune, în loc să ne deie satisfacţiunea cuvenită,
în loc să-l pedepsească pe solgăbirăul voinicos, d. ministru, ca un păzitor suprem al
ordinei legale în ţară, face următorul lucru:
lntr-o şedinţă a parlamentului maghiar, din august 1892, ministerul denunţă miş
carea românească din Şişeşti, promite răzbunare pentru vătemarea ideii de stat maghiar făcută prin recursul meu.
Translatorii se pun la lucru şi traduc recursul meu pe ungureşte. Li se rumpe
înse peana şi nu pot traduce [... ] expresiunile cele mai însemnate:
„Ungaria istorică şi legitimil, a(i) cărei cetăţeni suntem, sufere de atentatele
rebelilor Maghiariei ".
In limba maghiară nu este cuvint pentru „Maghiaria revoluţionară", a lui
Tisza - Szapory - Vekerle -- Rotschild. Aici s-au înfundat. Nu-i cale pentru răz
bunare. Dar trebuie să fie „teremtette"I
Recursul meu se qualifică de ceva „contravenţiune politială" (kihâgâs), se trimite, în traducere, la pretura din Baia Mare. Sum citat pe 27 septembrie 1892 Ia oficiul numit. Mă prezentez.
34•
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ştiu româneşte, eu nu ştiu ungureşte. S-au isprăvit. Propretorul se retrage
voinicosului Schmicdt Şandor, care se lengii de limb« romanc1, ';,i-şi promite
stare a mă asculla.
lmi pune întrebări, eu ii respund, el redactează protocolul, scriind în el Ideile
lui proprii, aşa cum au gindit el că am vorbit eu. Mă invită să subscriu protocolul.
Nu se poate, căci nu conţine ideile, vorbele, expunerilr mele, ci conceptele Dsale,
precum au gindit adecă că le-aşi fi zis eu,
Pune cauzula că eu am denegat subscrierea din cuuză că protocolul nu contine
vorbele, ideile, expresiunile mele. Tablou!
Planul dt> rZizbunare al ministrului n-au dus la rezultat. Au cercat altă cale.
Pre o«meni [... ] nu-i genenză dacă se încearcă şi pe mai multe căi a se rezbuna.
Toate deregătoriile sunt în miinile lor. Trebuie să le servească. Cauza incriminată la forul administrativ rămine nefundată.
Se probează la forul institutiei. Fără de a se aduce sentintă după citutiune după
ascultare înaintea forului administrativ, guvernul transpune causa lu inslitutia criminală. Aici poate va fi mai norocos cu geniul [ ... ]. Acum recursul meu se qualifică
de un act vctUimiitor; ,·ali.lmă sistemul de guvernare al „Maghiaril•i" (nu al Ungariei).
Sistemul de guvernare este susţinut de factorii „administratiunei". Schmiedt
Şandor, ca unul din factorii administraţiunei, ia asupra sa această viilămare, se declară
de ofenzal şi părintescul 11uvern, atit de jaluz pentru onoarea oamenilor „Maghiariei •
transpune causn lu procurorul de stat, şi cere inactionarea mea pe cale criminală, sub
titlu că am vlttemat „onoarea• pretorului Schmiedt Şandor, care este şi el un factor în
administrntiunea „Maghiariei". Aşa, la ordinul expres al guvernului maghiar, se intentează contra mea un proces criminal, sub pretext că aş fi vătămat „onoart·a" pretorului Schmiedt Şandor, [ ... ].
Mă citează înaintea judelui instructor Molnar, din Seghedin, pe 7 martie a.c.,
la 3 oare pomeridiane. Mă prezentez sub escorta păzitorului de la închisoarea de stal:
-- Ziua bună, dle părinte! (ungureşte)
-- Ziua bună, domnule jude! (romaneşte)
-· · Am onoare, dle părinte! (ungureşte)
- Mi se pare, dle jude că citaţiunea aceasta - îi arăt actul de cilatiune - mă
pofteşte pe timpul acesta înaintea Dtale (româneşte)?
- Mă rog, dle - zice judele cu toată confesiunea - eu nu ştiu româneşte.
- Nici eu nu ştiu ungureşte, dle, cită vreme avem să vorbim din oficiu.
Judele instructor se uită la mine, priveşte la adiunctul său, îşi freacă mânile; ce
să ne facem? De unde să luăm tălmaci? lşi aduce aminte de d. Oniţ, jude regesc la acest tribunal. 11 roagă să vină şi să aibă gentileţea de a tălmăci. D. Oni\
vine; facem cunoscin\ă, după legile curtuaziei. Apoi eu declar că fiind vorba
despre onoarea mea, despre conceptele mele politice, despre
libertatea mea,
nu primesc tălmăcire, ci în patria mea vreau să fiu ascultat româneşte, şi vreau
ca protocolul să se redacteze în limba mea natională. D. Oniţ, la rindul său declară
că dlui e jude; el nu are menirea de a fi tălmaci, şi nu primeşte rolul de tălmăcitor.
S-au isprăvit. M-au excoriat în închisoare, iar judele instructor, făcînd relatiune asupra incidentului, după ce au căpătat tălmaci din Turda, pre un anumit Vasiliu Sava,
m-au citat de nou pe 13 Martie. Schimbînd cîteva vorbe cu tălmaciul meu, am văzut
că nu şt'e nici româneşte nici ungureşte. Ce am vorbit cu el în stil politic superior
româneşte au fost lucruri stranie pentru el, şi-au vorbit despre toate cu d. jude! instructor, ideile şi ex-presiunile mele, însă, de loc nu le-au redat.
Eu am protestat în contra procedurii din punct de vedere iuridic şi uman, şi
am declarnt, că aceasta este caricatura şi prostituirea instituţiei, iară tălmaciul au
declarat că el n-au priceput expunerile mele şi n-au fost în stare să-mi tălmăcească
vorbele. Lucru firesc, am denegat firmarea unui astfel de protocol. Aşa se administrează instituţia în Ungaria! Acum guvernul se gîndeşte la noi mijloace de răzbu-

Ei nu

şi lasă loc
că va fi în
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nare. Nu-i destul că-noată în ruşine, vrea să se înece în ca. Mii dC' tcmniti [... ], mii
de morti nu mă ,·or înfrînge. ,,Şi fractur illalcatur orbis, impavididum ferient ruinae".
,,Virtus Romane Rediviva"
Vai voua barbarilor"
Aşa

mi le-au povestit aceste însuşi fraiele Lucaciu, şi m-au împuternicit ca
Ic dau publicităţii, să se ştie Cd nici in închisoare nu-i mai rluu pace, ii
îi amărăsc zilele, numai să-l umilească, s:î-1 înfrin9ă. Şi-au dal ele om!
Ce se atinge de celelalte, Dta vei publica după impresiunile ce Ic-ai avut. Vă rog,
să nu mai publicaţi cu „Istoria lui Fotiu". Nu e lucrare pentru publicul cel mare al
„Tribunei", e o carte pentru preoti, de la cari am aşteptat să se prenumere, ca să
mă ajut în aceste zile grele, cînd sum lipsit de toate resursele materiale. Salutare
tuturor fraţilor noştri din jurul Dvoaslrc, şi sum al Dtalc, Ca un Irate dulce,

să
şicanează,

aceste

Dr. V. J,ucac iu

Scghcclin, 29 IV. 893
(Bilrlioteca Academiei R.S.R., Sec\ia manuscrise, foncl Septimiu ,\/i;ini, Mss.
S 61 (1) )
CCVI

30
SCUMPE AMICE

ŞI

FRATE DULCE,

Acuma nu mai pot să-ti trămit aceste orduri (rînrluri n.n.) fără controli'i. Pentru
conferenta proiectată avem gata raportul Comitetului, avem „proiectele" r!e proiecte
de resoluţiuni pentru plenul conferenţei, şi am materialul pentru motivnrea lor
prin raportul qenNal. Afară de ast11 mai lucrez şi nm lucrat citeva specii ele
„memorii" de mare însemnătate pentru cauza noastră, unul p. Haqa, unul
pentru Roma, unul pentru Congresul din Budapesta. Daună că nu sunteţi mai
11proape pentru scurtimen timpului, şi din cauzil necesitătii pnlitice nbsnlute de> a
da un răspuns la provocările impertinente din „Pesti Naplo", am fost silili il nr-ntelege cu Timişoara, Cil pe Duminecă să fie material român pt. rccrptiunen cir ln Wekerle. Fiţi atenţi! Uni voesc, ca conferenta proiectată să se tină în B. Pesta, se vede
dt de colo cu ce scop. Numai la Sibiu se poate ţine o conferenlă „nc1tionF1lă" tL,mânească. Cu sănătatea imi merge bine acuma, mie şi tuturor fralilor din Lcmnită;
iubitul nostru uncheş e voinic şi sănătos. Tot regimul cel aspru cu o maltratare rafinată!

lnainte de conferenţă, cu bună vreme trebuie 5ă vinili oarecare la noi, pentru
luarea unor lămuriri, ce sunt indispensabile.
Pentru lînărul Trileanu tremit aici cîteva rinduri de recomandare.
Salutare dulce tuturor fratilor şi amicilor, apoi surorilor şi pretinelor noastre, iar
pre Dta, îmbrătioşîndu-Te, mă subscriu al Dta-le ca un frate,
Dr. V. Lucaciu

Seghedin, 5 a IX-a 894
(Biblioteca Academiei R.S.R.,

Secţia

manuscrise,

S 61 (2) )
CCVI
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31
DOMNULE PREASTIMATE,

Cu d. Calenda suntem în ordine; îi expediez tot materialul necesar. Vă rog să-i
dlui Lupulescu să fie liniştit. Oare nu se găseşte vre-un exemplar francez
sau german din memorialul dlu; Bariţ? Vă rog să vă interesaţi de asta şi să-i transmiteţi cite un volum din ambele limbi. Cu afacerea Babeş, lucrul se descurcă excelent, conform naturei omului şi a stărilor pre cari ni le crează. Mai ales ţinuta „Gazetei", e tipică, în felul său. Incă n-au venit oara noastră, pentru că nu am adunai
încă toate datele la mină. Ca să demascăm pre cei fărădelege. Dară nici nu ne-am
sfătuit încă, ci am stat fieşicare lăcrimînd lingă sarcina proprie pre care o poartă
fieşcare din noi, apoi nic; nu ne-am măsurat faptele cu paloare, şi n-am voit să alarmăm lumea cu vorbe goale. Eu aşa cred că buhele nopţii vor dispărea, îndată ce
va păşi vulturul român şi-şi va pretinde dreptul zilei în fata fanfaronilor. Eu vă rog
să nu faceţi, nici un paş decisiv, pînă la proxima şedinţă a comitetului, cînd apoi
trebuie să păşim cu toată energia. Autaut, mai departe nu merge tot pe asta strună.
Aşteptind răspunsul Dv. cu exemplarele cerute din „Memorial•, sum al Dv. Şişeşti,
25 a IX-a 1891, devotat serv. Dr. V. Lucaciu
notificaţi

(Biblioteca Academiei

R.S.R.,

Secţia

manuscrise,

fond Septimiu Albini,

Mss.

s ~)
CCVI

32
STIMATE DOMNULE,

Din Blaj am să vă comunic lucruri înbucurătoare (cu) trimisul nostru, d. Patacian (sau Batacian n.n.) cari au avut întîlnire cu junimea de aici. Teologii şi studenţii mai de valoare toU îşi vor face datoria în sensul concluzelor tinerimei academice. Superiorii institutelor sunt încintati de mişcarea proiectată, şi rolul tinerimei
o să rămîie mult ca cel din 1848. Dintre cetăţenii Blajului s-au constituit un comitet
pentru conducerea mişcării, şi întimpinarea comitetului pe la toate gările mai însemnate are să fie impozantă. Se cere ca Dvoastră să plecaţi din Sibiu in 4 mai, cu
trenul de dimineaţă, şi vă previn ca asta împrejurare să nu o perdeti din vedere, şi
să vă îngriji ti ca raportorii din România să vină tot cu acea ocaziune. Fraţii noştri,
Dr. Augustin Bunea şi dr. V. Hossu, stăruie pentru o idee măreaţă; ca adeca „Tribuna" să se redacteze în Cluj, pe timpul cu procesul cu „Memorandul". Asta insă nu
se pare executabilă, din pricina greutăţilor technice; se poate realiza o parte mai redusă a acestei idei, ca adedi pe acel timp să se redacteze în Cluj un „Curier al
Tribunei", în formă de foi volante. Asta cere şi demnitatea causei, precum şi interesul
cel mare, pre care publicul cel mare al nostru îl pune în acel proces: 2 culegători
ne dă tipografia arhidiecesană, 2 luăm de la institutul tipografic, litere şi maşină americană găsim la Cluj. Spesele ni le garantează amicii la care mă şi adresez în această
causă.

Materi11lul îl 11vem de la biroul ... carele şi astfel trebuie să lucre. Pentru executarea acestei lucrări fratii Bunea şi Vili îşi pun şi ei toată puterea în cumpănă.
Am suferit cu fratele Vili în causa biroului de presă şi el ca om destoinic şi ca om
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carele fără rezerve e cu noi, şi mai ales în momentele aceste gra\'e, îşi pune talentele
în serviciul causei sfinte, care se ne facă cPle mai bune servici. Şi aşa l-am rugat
ca să se pregătească, să ieie parte la lucrarea biroului nostru de presă. Precum
ştii, relatiun:le noastre cu Italia, precum şi poziţia Blajului, cer consideraţiuni deosebite. Putem fi încredinţaţi că toată lucrarea biroului nostru va sta la înălţimea
recerută. Dr. Bunea, Dr. Hossu vor însoli Comitetul de la gară din Blaj şi \'ă puteţi
şi Dv. înţelege despre detaiuri. Eu vă aştept cu ispravă gata şi bine întocmită în
Cluj. Voind a lucra în perfectă conformitate cu Dta, în cauza cea mai interesantă pre
care o am primit în sarcina noastră, îţi notific aceste lucruri, rugindu-te să le comunici şi cu d. president ş; cu ceilalti membri ai delegaţiunei; te previn că din Cluj
vă trimit ulterioare informaţiuni. Cu frăţească salutare sum al Dtale ca frate dulce,
V. Lucaciu,

Blaj 14 a TV-a 1894
(Biblioteca Academiei R.S.R.,

s~)

Secţia

manuscrise,

fond

Septimiu

Albini,

Mss.

CCVI

33
IUBITE FIULE,
Nespusă este bucuria noastră auzindu că te-ai aşezatu după dorinţa inimei
noastre şi mai alesu cîndu rescimu (deducem n.n.) dein epistola ta şi a lui Constantinu că te afli bine [... ]. Acumu, dară, nu ai alta mai sîntă şi mai sublimă datorinţia, de citu să fii multiumitoriu [... ] pentru favorulu ce ţi l-a datu, să te poţi
creşte în Roma [... ], la leagănulu romanităţei [... ].
Şi cumu vei arăta că eşti mulţiămitoriu? Prein aceea că vei fi pururea ascultătoriu de mai marii tăi, observatoriu de regulele institutului, iubitoriu facia de camarazii tăi, şi mai presus de tote piu, diligentu în rogaţiune şi în studii. Pietate şi studiu!
Aste să-ţi fie înaintea ochilor şi vei fi fericit. L-am rogat pre Constantin să-mi comunice adresa Dlui Rectoru al Collegiului, pe nume, ca să-i scriu, însă nu am primitu
încă răspuns de la el; pentru aceea neci n-am scris pînă-acum, voind eu să-i scriu
Domniei. Sale în toate regula bunei cuviinţe. Acum, însă, ţi concredu ţie, iubite
fiule ,să presentezi omagiile mele Dlui Rector precum şi Domnului vice-rector, cu
espressiunea distinsei mele stime ce li-o păstrez.
Voi scrie cit de curând şi Domnului Rector, şi îi voi pune la dispoziţiune de ce
vei ave lipsă în decursul anului.
Scrie la fete în Bucureşti (Veturia Lucaciu, Bucureşti, România, Institutul S. Maria, Pitar, Moşu 12) şi le transmite un esemplariu dein portretele tale în vestmintele
d n collegiu. Suntem sănătoşi cu toţii, şi ne rogăm pentru bună starea ta, ce asemenea poftimu de la tene să faci, [ ... ]. Lu salutăm şi pre Constantin; spune-i că am
trămis tote la Illustritatea Sa Szabo, să-mi scrie ore căpatatu-a respuns? Te binecuvent cu dragoste părinţiescă şi râmîn al tău tată iubitoriu, V. Lucaciu.
Şişieşti, 10.XIl.888.

N.B. Epistolele tale

şi

portretele le-am primit tote în

regulă;

IUBITE FIULE,
Am primit şi epistola ta şi sticla trămisă cu apa miraculoasă. Nu mi-ai scris
mai detaiat ce fel de apă miraculoasă este aceasta; eu nu-mi aduc aminte să fi cetit
https://biblioteca-digitala.ro

Blaga Mihoc

536

8G

ceva despre C'a. Te rog, prin urmare, să mă desluşeşt: mai ldmuril, [ ... ]. Apoi nu am
ce să-U spun mai în insistentJ, decil să fii bun !-;,i sa grijeşti de Line în pietat,: şi
tn studii, să progresl'zi cu darul lui Dzeu. Anul trecut puteai să areti un rezultat mai
imbucuriltor; sper, însa, c8 esltimp imi H!i face mai multă bucurie, ce şi aştept de la
tine.
Noi cu toţii suntem sănătoşi, a!'>emcnca şi fetitele, cari de cite ori ne scriu totdeauna îşi aduc aminte de tine. Ele im·at8 foarte bine, şi ne fac prin aceasta cea mai
mare bucurie. Roagă-te şi tu la Maica Sfintă pentru ele, ca să le învrednicească a
primi vocaţiune ade\'ărată [... ). Esprimă sentimentele profunde de stimă omagială
Preastimaţilor D. D. Superiori ai institutului Vostru, Mai trămite-ne, dacă ai la dispoziţiune, două fotografii, una pentru fetite şi una pentru moşu din Gherta-Mică.
Salutare spune Claritătii Sale Părintelui Franco, precum şi tuturor alumnilor din
Camerata \'Oastră şi celorla!ti cunoscuţi ai tăi. Bunul Dzeu şi Maica Sfintă să-ţi dee
darul de sfinţenie şi inţelepciune să po\i trăi intru mărirea Lui şi spre binele semenilor lăi. După aceste le îmbrăţişează şi te sărută ai tăi iubitori părinti, Vasiliu Lucaciu, Şişeşti 15. III. 890;
PREA IUBITE EPAMINODA,

Am primit toate epistolele tale. Ne bucurăm că Pşli sănătos şi mai ,·irtos că
te afli bine în acel loc sfînt de crescere [ ... ). Precum poţi videa [ ... ) avem multe
şi grele lupte [... ). Biserin1 sfintei Uniri din Şişeşti e aproape terminală. Preste cite-va zile iţi voi trămite fotografia luat/\ în ziua dedicatiunei, adecJ în '27 august 1890.
[... ]. Ce atinge „Corona" eu am împărţit pînă acuma preste 5000 şi de,·otiunea
aceasta tncepe a se lăţi printre poporul nostru. Apă de Lourdes avem noi totdeauna
în casă. Dort•sc să înveţi fortepian şi ~a te deprinzi şi în violinc"i. Dar cu limba franceză cum eşti? Eu am învăţat franţuzeşte în Roma printre celelalte studii şi în orell'
libere, quasi pe neobservate, şi i-am luat mult folos. Mămuca au fost la fete; se afid
sănătoase,
progresează în studii şi în pietate. Ambele cinlă frumos în fortepian şi
pe violină. Cum ai reeşit cu studiile? Trămile-mi programul premiilor. Spune cele mai
respectuoase salutări veneraţilor tăi superiori. Vl'isălicuţa e sănătos şi se deZ\'oltă
foarte frumos. Te sărutăm şi te binecuvîntăm cu toată dragoska, fiind al tău tată
iubitor, Şişeşti, 15 a-IX a 1890, Vasiliu Lucaciu;
IUBITE FIULE,
ţi-am scris de mult pentru că am fost şi sum pururf'ft ocUJvtt cu afa,Ni foarte
mari. Apoi am fost şi în lipsă mare dP bani, deoarPc<> lot ,·enilul cc> I-am
făcut din parohie şi din lucrc"irile mele literarie l-am dat pentru biserica S. Uniri a
românilor. Mult mai trebuie să jertfesc pînă ce s<> ,·a termina această intreprindere>
măreată, [ ... ) in mijlocul acestei poporaţiuni [... ]. Acuma mi-au ajutat D-zeu, prin
intercesiunea maicei prea curate, să pot aduna crucerii aceştia pc> sama ta, şi să plă
tesc pentru susţinerea ta in convict. Sper cl'i bunul Dzeu îmi va ajuta, în mijlocul
grN1tătilor, cu care mă !apt, să pot presta cP!e de lipsă pentru crc>ştPrPa ta, ca să
poli continua şi săvirşi opului început de mine, numai să fii lu bun, piu, ac;cultător
şi cu toată diligenţa in studii, să fii în toată privinţa pregătit a lucra cu succes [... ]
Am văzut, din „solemni proemiorum distributio", că ai progresat fată de anul trecut şi
sper că în anul următor vei fi intre cei dintîi. Aşa să fie! Aceşti bani, 200 florini
v.a., i-am Lrămis la adresa Părintelui D. Nicolo. Franco, fiind că nu ştiu adresa vcnerntilor tăi Superiori, pre cari cu toată stima ii salut. Noi acasZ1 cu totii suntem sănii
toşi, precum !-;oi din Bucureşti de la fete primim veste bună şi-e speranţă clt vor fi
(... ) cu adevărată vocaţiune. Cu Emil suntem in pace, nu demult m-am intilnit cu
el; e sănătos şi te salută. Petru e în Romania, în oficiu foarte bun; e dirc•ctor de mine ci. II, cu plată bună. Şi Pi te salută. Noi incunoştintlîm totdeauna prP fli
noştri despre tine, precum şi despre starea fetitelor. Văsălicută (fratele mai mic 111 lui
Epaminonda, n.n.) e sănătos !'ii se ckzvoltă frumos. Dimineata şi seara totdeauna să
roagă frumos şi pentru tine şi de multe ori spune cli şi el foarte doreşte, ca tu să

Nu

grele

şi
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te rogi pentru el. si'l-1 ajute maicc1 sfînld, s[i c1jumJtt şi el în institut aşa cte bun cte
creştere. Baciu-tău Constantin e aici la mine şi functionează ca şi capelan. Te saluti:i
şi el cu toată dragostea. In fine, lrămitîndu-ti binecuvîntarca părinlască, cu toalu dragostea suntem ai tăi p8rinli iubitori, tată şi mama, care Heau şi doresc înaintarea şi
sanctificarea ta. Spune salutările mele cordiali şi respectuoase prea stima tilor tăi
superiori şi tuturor colegilor tăi [... ] al tău iubitor tată. Dr. V. Lucaciu, Şişeşti,
14 a-li-a 1891;

IUBITE FIULE,
Nu ţi-am scris de mult pentru că ziua noaptea am fost cuprins în ocupatiuni
grele şi serioase, pentru cauzele noastre cele mari bisericeşti şi ale poporului nostru.
Acum dispun de un moment liber ş; iii scriu despre starea noastră. Toate Ppistolele
tale le-am primit regulat. precum şi tot ce ne-ai trămis în dar, icoanele pentru noi
şi pentru prunci, şi fnarle ne-am bun,rnt că ti-ai adus aminte cte noi. Precum ai cetit.
biserica noastră s-au sfinţit cu mare solemnitate în 27 august a.c. Biserica ~i toată
comuna s-au dedicat Maicii Sfinte. 1\u ro~t de fală mai mult ele 15 OOO ctP oamf'ni.
hi ,·oi trămite icoanele' comemorati\'r pentru că s-au luat fotografii despre actul intrării solemne în biserică şi rlPspre inaugurnrC'a monumPntelor. [ ... ] Cum eşti cu si'inătatea? Cum ai progresat în studii în anul trecut; mi-nr plan• sJ-mi trimiţi un
Catalog al distributiei premiilor despre anul scolastic trecut, de cumva este tipărit.
De Văsălicuţa grijim, cum ne-ai scris tu şi de ne vn ajuta bunul Dzeu şi Maica Sfînlă
şi pre el îl vom duce în institut ca se se crească [ ... ], în pietate şi în ştiinţă şi cu
inimă curată. Trebuie, însă, mai întîi să strîngem ceva bani pentru că toate paralele
le-am cheltuit pe biserică, incit nu ne-au ajuns pînă acuma nici să plătim pentru
tine: dară în curînd sperăm că [, .. ) toate le vom suplini acurat cum se cade, nu
cumva să ai ceva scădere. Predă, iubi le fiule, salutările mele respectuoase onoraţilor
tăi Superiori, precum şi iubiţilor tei colegi. hi tu bun, piu, ascultător şi diligent în
studii să avem bucuria după tine. Binecuvintc1rea Domnului şi iubirea Preacuratei Fecioare să te păzescă în toate zilele vieţii ta le. Adă-ti aminte de noi în sfintele tale
rugăciuni şi fă adese oftări pioase pentru iubitori tăi părinţi. Sum al tău iubitor tată,
Vasiliu Lucac iu,
Şişeşti, 16. IX. 1891
(Muzeul Judetean Maramureş, Inventaru\ Sectiei de istorie
fond Vasile Lucaciu, corespondenţă n~ 1, 2, 3, 4, 5.)

modernă

şi

contem-

porană,

34
DOAMNELOR

ŞI

DOMNILOR,

Onoare mi s-a dat cil -,ă. ridic toastul acesta! Multe sunt şi frumoase acelP cuacele toasturi care vor răsuna în sala aceasta! Eu mă voi mărgini a face o
observare ca să pot încheia pre sucrt. Au auzit de românii besarabieni, am mai convenit cu cite un român din Bucovina, cunoscuti îmi sunt macedonenii şi aspiraţiunile
lor, cu cei din Transilvania sum familiar, la cei din Bănat le-am fost preot, la cei din
Ungaria le sum unilor păstor, altora batjocură. Cunoscut-am şi frati din \ară liberă dar
ei ... !. Să fim toţi una, cum azi (aici) suntem, a trebuit un simbol, a trebuit un semn.
El ne este drag, scump ca viaţa, ba mili mult, clici pentru el suntem in stare a muri, şi
chiar moartea e binevenită şi despreţuită dacă simbolul e mîntuit. Sub sculele
acestuia ne-am adunat, şi chiar aceia cari doară nu au avut timp a ne scrie un şir,
a ne spune un cuvînt, azi pare a ne fi frnti. Simbolul a învins! Văi şi munti, rîuri şi
mări nu sunt în stare a ne înstrăina! Acelaşi spirit domneşte în Bucovina răpită, Be\'intări,
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sarabia furată, Transilvaniu robită, M.:1cedonia sîngerîndă, sau Americu înslrZtinaţilor!
Deie Dumnezeu ca acelaşi spirit să domnească şi altundeva şi să fim pricepuţi. Acuma, cutele acestui steag nou botezat acoperă lipsurile membrilor societălii. Deie Dumnezeu simbolul scump să acopere (repede) ranele sufletului poporului român, din patru
unghiuri, pentru a le putea lecui! TrJiască „Societatea Avram Iancu" şi onoratii conducători şi membrii ei. Trciiască aceia cari au primit a fi naşi!; Trăiască oaspeţii cu
toţii!; Trăiască, inflorească finul!; Trăiască treicolorul român!
(Muzeul
porană,

Judeţean,

Maramureş,

fond Vasile Lucaciu;

Inventarul

corespondenţă

Secţiei

de istorie

modernă şi

contem-

nr. 6).

35
REVERENDISSIME DLE,
Ştiind că Prea Onorat Dvostre sunteţi un român cu inima mare, care cunoaşteti
mai bine ca oricare necazurile şi greutăţile care trebuie să le înlîmpine tinerimea română în timpul cil studiază la şcoli şi mai ştiindu-Vă un al doilea Mecenate, care nu
şiovăeşte a risca orice pentru binele românilor, am îndrăznit şi eu, cunoscîndu-Vă
chiar în persană, a mă adresa cătră Dvostre în cea mai mare mizerie în care mă aflu
de prezent, şi a apela la bunătatea inimei Dlvostre, ca sa mă ajutaţi cîtuşi de putin
pentru a mai alina în cîtva necasurile. Eu sum student pe clasa a-VII-a gimnazială,
din Şomcuta mare, care de cînd sum numai eu m-am susţinut la şcolă, fiindu-mi pă
rinţii forte săraci. în Blaj am suplicat de 9 ori; totdeauna am fost respins. Am suplicai chiar şi la Gojdu (funda\ia Gojdu din Oradea n.n.), pretutindeni pe unde m-am întors am aflat uşile încuiate. De multe ori nu am nici barem o mâncare pe zi. Aşa
să-mi ajute D-zeu de nu vorbesc adevăr. Induraţi-vă şi spre mine şi nu mă lăsaţi să
mă prăpădesc! Fie-Vă milă, pentru Dzeu! Al Dvoastre sincer stimător, Ioan Vancea,
stud. de VII el. gim. Gimnaziul Român Braşov.
judeţean

(Muzeul
porană,

Maramureş, Inventarul Secţiei
corespondenţă, nr. 7,)

de istorie

modernă şi

contem-

fond Vasile Lucaciu

36
PĂRINTE

LUCACI.

După o viaţă plină de necazuri şi hrănită numai cu speranţe, aveţi, în fine, fericirea să culege-Ţi fructul ostenelelor. Aţi fost cel mai expus dar şi cel mai curajos
Român. Despre alegerea S.V. ca Preşedinte al Camerei, se poate zice întocmai zică
toarea veche moldovenească relativă la alegerea lui Petru Rareş ca domn al Moldovei [... ] Vă felicit Părinte Lucaci din toată inima mea şi Vă doresc să trăiţi încă
multi şi fericiţi ani. ln S. V. ne este întrupat idealul neamului nostru. Eu sunt ca
institutor în Galaţi. ln vara anului 1915 am avut fericirea să vă vizitez la otP.l, poate
Vă mai amintiţi de mine. Mi-aţi promis să fiu ca inspector şcolar la Dej şi capitala
judeţului să o mutaţi la Lăpuşul Unguresc (oraşul Tîrgu-Lăpuş, din judeţul Maramureş n.n.). Părinte Luc,aci, eu sunt dascăl de 33 ani. Am muncit şi eu din răsputeri,
pregătind mereu elevii mei pentru ziua cea mare. Acum s-ar cuveni să mă bucur şi
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eu în loc să stau trist. De 36 ani li.fi părăsit părinţii şi Lăpuşul Unguresc, locul meu
natal, fără să-i mai revăd. Nu m-am putut duce c2ici nu făcusem cătănia, iar acum
nu mă pot duce, căci n-am mijloace.
Prima mea sotie a zăcut 8 ani şi 3 luni ele cancer intern la inimă şi plămîni.
Astăzi scumpetea cea mare din Galati nu-mi permite să pot aduna bani pentru drum
să văd măcar mormintele phrinţilor mei. Amîndoi au fost luptători la 1848 sub comandll. lui Ion Pop din Berkez, de lingă, Şomcuta Mare, supranumit şi Căpitanul
Dâmbu. Nu mă reîuza părinte Lucaci, ci vino în ajutorul meu! Vă rog cereţi la Ministerul lucrărilor publice două permise de călătorie gratuită pe calea ferată, ci. a-II-a,
de la Galaţi la Gîlgău şi retur. Tocmai acum se fac şi transferurile în învăţămînl.
Mă voi opri la Dej o zi să văd dacă sunt catedre vacante, cum scumpetea e mai
mică ori mai mare?! Dacă ar fi locuri vacante m-aş transfera la Dej. Vă trimit odată
cu aceasta şi un plic cu adresa mea, în care Vă rog a-mi trimite permisele solicitate.
Permisurile cer să fie de clasa a-II-a, pentru că voesc să merg împreună cu aclualll
mea soţie şi cu micul meu fiu Anrlrei, care este numai de 5 luni. Vă stă prin putin\21,
Părinte Lucaci, să-mi faceţi binele ce Vă cer, nu mă refuza\i. N-am protectori, alerg
la protecţia S.V. Faceţi o faptă bună ajutîndu-mă pe mine, vechiu luminător al acestui popor. Vă doresc sănătute.
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DR. VASILE LUCACIU
MILITANT POUR LA FORMATION DE L'ETAT NATIONAL UNITAIRE.
LES DIRECTIONS DE SON ACTIVITE SOCIAL-POLITIQUE.
CONTRIBUTIONS DOCUMENT AIRES.

(Resumec)

L'auteur prcsente dans un ample materiei documentaire Ies principales directions de l'activite de l'une des plus importantes personnalites de la vie politique des
Roumains de Transylvanie, de la seconde moilie du XIX-eme siecle. On met en lumiere une serie des dates sur la familie de dr. Vasile Lucaciu, ses conceptions philosophiques, ses relations avec de clifferentes personnalites de Transylvanie ou l'ancienne Roumanie, aspects de son activile teoretique el ,practique, commencant avec son
oeuvre journalistique el de l'ecrivain, continuant avec la lutte pour la conquete des
droits et des libertes politiques du peuple roumain et pour l'instauration de l'Etat
national unitaire.
Unes des matcriels, spccialement la correspondance, sont inedits et Ies autres
sont peu-connus. L'exposition est faite „parallelement", tenant compte en meme temps
de chronologie.
La presentation sommaire des fails de la contemporaneilee, pour mettre en valeur la personnalitce de dr. Vasile Lucaciu prouve l'estimation donnee aujourd'hui en
Roumanie a tous ceux qui ont lutte pour la liberte et pour la progres. Les documents
publies dans !'anexe une fois mises en circulation, peuvent etre re-interpretes, et en
mcme Lemps dans d'autres circonstances ils peuvent servir a l'etude d'une difficile
periode de l'histoire de Transylvanie. Les documents nous montrent Ies liaisons entre
Ies roumains de Transylvanie et ceux d'Ancien Royaume l'appui rec;u par Ies combattants de Transylv.anie, des gouvernants de Bucarest.
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