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LA VIAŢA ŞI ACTIVITATEA CĂRTURARULUI
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(1808-1860)
de
CONSTANTIN MALINAŞ
IUDITA CĂLUŞER

Deşi prezentă prin referinţe repetate în destul de multle cercetări
privind istoria luptelor românilor din Transilvania şi Banat pentru emancipare şi libertate naţională, totuşi personalitatea complexă a lui Ioan
Munteanu încă nu a generat şi o tratare cuprinzătoare a datelor şi faptelor
ce i-au fost proprii; încît lucrarea de faţă este prima în care se încearcă
o oglindire mai amplă a subiectului. 1 Ion Munteanu este o permanenţă
1 Direcţiunea gimnasială (din Beiuş). loanr Munteanu (necrolog din) Beiuşiu,
5 martie 1861, în Foaie pentru minte ... , 24, nr. 11, 1861, p. 81-82; Teodor Roşiu,
Pre onorate Domnule Redactoru. Beiuşiu, 17 Iuliu 1878, în Transilvania, 11 nr. 18,
15 sep. 1878, p. 208-210; Din miscellaneile lui Ioanu Munteanu, în Transilvania, 11.
lfl78, nr. 23, 1 dec., p. 267-269; nr. 24, 15 dec., p. 279-281; Traian I. Fărcaş, Istoria gimnaziului greco-catolic de Beius (1828-1895), Beiuş-Gherla, 1896, p. 68; Cornel Diaconovich, Enciclopedia română, val. III, Sibiu, 1904, p. 345; Nicolae Iorga,
O carte necunoscută, în Revista de istorie, 1927, nr. 7-9, p. 253-255; Constantin
Pavel, Şcoalele din Beiuş 1828-1928, p. 168; Teodor Ncş, Oameni din Bihor 18481918, Oradea, Tipografia diecezană, 1937, p. 39; Silviu Dragomir, Studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-49, val. 5,
Sibiu-Cluj, 1946, p. 173, 373-374; Vasile Netea, George Bariţiu, Viaţa şi activitatea
sa, Bucureşti. Editura ştiinţifică, 1966, p. 107; Cornelia Badea, Lupta românilor pentru unitatea naţională 1834-1849, Bucureşti, Editura Academiei R S. România,
1967, p. 71, 282, 294-297; I. D. Suciu, Revoluţia de la 1848-1849 în Banat, [Bucureşti], Editura Academiei R. S. România, 1968, p. 222; Viorel Faur, Din corespondenţa profesorilor beiuşeni cu George Bariţiu, în Lucrări ştiinţifice, Seria Istorie,
Oradea, Institutul pedagogic 1973, p. 158-159; Iosif Pervain, Ioan Chindriş, Corespondenţa lui Alexandru Papiu Ilarian, voi. 1, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1972,
p. 122-124; Vasile Netea, Pe drumul unităţii naţionale, Studii şi evocări, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975, p. 96; Jak6 Zsigmond, Philobiblon transilvan, Bucureşti,
Kriterion, 1977, p. 341-343, 360, 363; Viorel Faur, Societatea de lectură din Oradea,
1852-1875 (studiu monografic), Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor 1978, p. 99, 103;
V. Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului la mijlocul secolului al XIXlea 1821-1867, Arad, Comitetul de cultură şi educaţie socialistă, 1979, p. 234-235,
237. In perioada elaborării acestei lucrări au apărut: Iudita Căluşer, Constantin
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timp de peste trei decenii în fondurile de la Filiala Oradea a Arhivelor
Statului şi semnificaţiile majore ale documentelor scoase la iveală au
arătat că este imperios necesar ca omul, animatorul cultural, scriitorul
şi luptătorul revoluţionar să fie restituit neamului său în adevărata
lumină a pilduitoarei vieţi, pe care a trăit-o cu o putere de sacrificiu,
ce ne uimeşte şi care se reliefează şi mai mult în contrast cu atitudinea
confuză a unora din superiorii săi 2
Cunoaşterea amănunţită şi cit mai exactă a biografiei, a modului de
gîndire, a comportamentului social, a perseverenţei lui militante pentru
demnitate naţională, a setei de comunicare şi unitate cu fraţii de peste
munţi, ca şi evenimentele pe care le-a iniţiat cu o mare limpezime conceptuală, justifică întrutotul părerea pe care G. Bariţiu o consemnează
astfel despre Ioan Munteanu: ,,Numai fatalităţile suferite de el în anii
1848/8 pot revărsa o lumină clară asupra iubirii sale de naţiune. Bărba
tul acesta a fost o raritate în soliditatea şi constanţa sa de a apăra interesele naţionale româneşti cu orice preţ şi ldin acest punct de vedere
merită a fi căutate scriptele lui şi publicate". 3 Nu numai că lucrfirile
subliniate de BaTiţiu nu au fost căutate şi publicate, dar în legătură cu
acest vrednic bărbat s-au perpetuat mai multe neadevăruri, car~-i
umbresc de peste un veac memoria în mod nejustificat şi nedrept şi
care se referă la două evenimente esenţiale din viaţa sa, participarea la
revoluţia de la 1848-1849 şi soart:a cărţilor cipariene de la Sibiu. Pe
baza cercetărilor de arhivă întreprinse cu asiduitate, putem să dăm un
răspuns documentat şi limp~e în ceea ce priveşte dimensiunea re\·oluţionarului Ioan Munteanu şi astfel să integrăm neamului şi cauzei
eliberării şi dreptăţii naţionale un luptător inspirat din chipurile eroice
ale istoriei noastre.
în ceea ce priveşte problema cărţilor cipariene, ne alăturăm acelora
care consideră că Ioan Munteanu a făcut la Sibiu un gest justificat, salvind de la distrugere sau pierdere cea mai valoroasă selecţie din biblioteca lui Timotei Cipariu.
Ioan Munteanu s-a născut la 3 ianuarie 1808 în familia preotului
ortodox din localitatea Bobda, în fostul comitat Torontal. Ştirile din
această parte a vieţii sînt foarte puţine, se ştie numai că a făcut şcoala
secundară 1,a Vîrşeţ şi pe cea teologică la Timişoara. În 20 iunie 1828,
Mălinaş, Aspecte inedite privind revoluţia de la 1848 în IJihor, în Familia, Or.idea
nr. 8, aug. 1980, p. 5; Constantin Mălinaş. Iudita Căluşer, O importantă tipăriturii
în revoluţia de la 1848 - Proclamaţia româneasc,1 de la Sarcău, în Biblioteca ,-i
cercetarea, Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei R. S. România, nr. 4, 1980, p. 302-311,
Constantin Mălinaş, Ioan Munteanu - actit!itatea literară, în Orizont, 1981, nr. 20,
p. 7.
2 Iosif Pervain, Ioan Chindriş, op. cit., voi. 1, p. 6 (Episcopul Vasilt• Erdclyi ală
turi de Ioan Lemenyi şi Al. Şterca Şuluţiu sînt caracterizaţi ca: ,.insuficient căliţi
pentru o luptă neabătută în favoarea intereselor noastre naţionale de atunci").
~ George Bariţiu în nota din partra rL'clac\iri la necrologul publicat în Foaie
pentru minte ... , 24, nr. 11, 1861, p. 81-82.
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deci la numai 20 de ani, este ordinat presbiter. 4 În anii următori, cum
spune mai tîrziu Teodor Roşiu în revista Transilvania, ,,a stat fireşte
foarte rău cu ierarchia sîrbească, de ale cărei vexaţiuni a căutat şi a
aflat scăpare numai în dieceza orădană, la nemuritorul Samuil Vulcan";;·
Se pare, însă, că din start, relaţiile cu exarhii sîrbi nu au fost chiar din
cele mai rele, din moment ce în 1833 tînărul animat de ;_u-ipile unui
clasicism latinizant, întrucîtva întîrziat, dar la modă în această parte a
spaţiului românesc, publica o broşu1ică de Hi pagini sub titlul: Versuire
animilor romane quelor plene de bucurie într'intempi1wre Illustrissimolui şi Reveritissimolui Dom'no Maximo Manoilovics gva diecesano
episcop al Temesii sentita prin Iovan Montano. greco no unito, suspendata administrator parochiali bacilici din Bobda cantata, -- 1833.
Se ,poate deduce din această cărticid"i, semnalată mai întii ele Teodor
Roşiu şi analizată succint de V. Popeangă 6 că Ioan Munteanu a fost în
1833 'preot în satul natal şi a avut o relaţie ipozitivă ou ~uperiorii săi,
dar că formaţia sa deja era desenată în sensul preferării literelor în
locul slovelor. Conflictul, însă, a survenit imediat, şi poate, tocmai din
cauza literelor latine, încît la 1834 î'l găsim trecut preot în Şiria, protopopiatul Gal.şa, atîrnînd de consistoriul din Oradea. 7
în opţiunea pentru Samuil Vulcan, cu care de presupus că s-a întîlnit, rol decisiv au avut unele promisiuni ale acestuia, a-i publica volumul de biografii despre bărbaţii mari ai Romei antice, pe care îl avea
în manuscris, încă din 1829 8 •
Fire deschisă, beneficiind de cunoaşterea mai multor limbi străine:
,,limba germană o ştia foarte bine, şi în limba latină încă trebuie să fi
fost versat binişor precum se vede din scrierile sale. Ce nu va fi învă
ţat în şcoală, va fi suplinit prin lectură, că era mare amatoriu de opuri
ştiinţifice" 9 ; la care adăugăm că ştia foarte bine limba maghiară şi probabil, limba franceză, după cum rezultă din documentele şi manuscrisale păstrate. Animat de idealul luminării concetăţenilor săi, indiferent
de confesiune (această idee îi va fi proprie toată viaţa), Ioan Munteanu
ia măsuri pentru a se zidi în Şiria şcoală şi biserică nouă. în acest scop
călătoreşte după aprobare la Viena, apoi la Oradea. La 3 august 1834
notează că „pe sama, bisericii din Şiria următoarele cărţi am dus de la
ilustrissimul domn episcop Samuil Vulcan: 1 Orologhion sau Breviarium,
" Schematismus - Calendaria Oradea Mare, 1840, p. 112; C. Pavel, Op. cit.,
p. 168; C. Diaconovich, Op. cit., p. 345.
5 Teodor Roşiu, op. cit., p. 208.
6 V. Popeangă, op. cit., p. 234.
7 Gheorghe Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan Gherasim Raţ - pagini
mai ales din istoria românilor crişeni (1830-1840), Arad, 1935, p. 332-333·.
8
Biografiile celaru mai vestiţi romani şi romane istorico-dramatice, prelu~
erate de Joane Munteanu de Lapusiulu Superioru. . . în anulu 1839. In Urbea
Mare, cu Tipariul lui Aloisiu Tichy, 1858, p. XXVII-XXIX.
9
Teodor Roşiu, op. cit.
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1 Octuich, 1 Misale sau Liturgiseriu, 1 Evhologhion sau 1\1olitvenic" 10 •
Relaţiile cu Samuil Vulcan puteau fi din cele mai bune, ca între un
tînăr discipol şi un cărturar acoperit de aureola senectuţii, de fapt
:şi cu alţi intelectuali din anturajul românesc de la Oradea, din moment ce în 1835 tipăreşte la Arad, în tipografia germană a lui I. Beichel
o nouă cărticic{1 de versuri (Siniţiri de bucurie), dedicată lui Nicolae
Borbola, profesor la Academia de drept din Oradea. Cărticica este datată la 3/15 iunie 1835 din Şiria. Tot de aici la 1836 adresează un alt
poem lui Samuil Vulcan, sub tit'lul Serbare zeilor Lares 1-a zie Maiu,
scris într-un stil avîntat, cu o ideaţie patriotică plină de ipatos. 11 Ceea
ce defineşte poemul este sentimentul interromânesc ,ce se ldegajă din
subiect. În Olimp, la serbarea primăverii zeilor vine şi Romul însoţit de un mare număr de bărbaţi iluştri, din istoria Romei, dar Zeus
e nemulţumit că au sosit fără nepoţi: ,,Lui Mercur demandă tai·e/ Zicînd că iute să zboare ./ Tot pămîntul pe sub soare / Cîţi nepoţi şi
rămăşiţe / De Romul sînt în viaţă / Pre toţi să mi-i aduci faţă". Dar
nepoţii din Dacia Traiană sînt asupriţi, însă Minerva începe a spune
cum românii se redeşteaptă prin ştiinţă, laudă regimentele grănicereşti,
trimite cititorul să vadă cum :şi în Ţara Românească şi Moldova are loc
o emancipare îmbucurătoare. ln final Romul
instituie un
blestem
asupra acelui român, care nu-şi va cultiva limba, se va lipi de duş
mani şi îşi va tăgădui neamul. Dă în sarcina nepoţilor să ţină anual
serbarea zeilor Lares în onoarea bătrînilor, şi mai ales a lui Vulcan, care
patronează fericirea familiilor de români.
Anterior îi adresase lui Sarmuil Vulcan la 9/21 ianuarie 1836 o
scrisoare, în care, referindu-se la intervenţii susţinute şi de Teodor
Aron, viceprotopop de Galşa, propunea din nou un: ,,recurs pentru introducerea plăţii şi zidirea şcolii pe seama tinerimii de aice" (Şiria),
şcoală care s-a şi construit în anul următor 12 • 1
Firea sa activă, întemeiată pe motivaţii ce porneau dintr-o pregă
tire superioară confraţilor săli şi, probabil, componenta ironică a comportamentului, nu puteau să nu deranjeze, de aceea va fi de mai multe
ori reclamat sub diferite acuzaţii, ce i-au exploatat slăbiciunile firii, îngropîndu-i calităţli:le, şi i-au îngroşat unele neînţelegeri din familie, precum şi dorul de călătorie, pentru nevoile şcolii, sau ale cugetului. Astfel,
la 4 iunie 1837 dţiva locuitori din Şiria cer schimbarea lui pentru absenţa din parohie şi neîndeplinirea atribuţiilor specifice, dar acţiunea
lor a fost inspirată din afară, deoarece la 20 aprilie 1838 alţi 60 de
locuitori cer la Oraldea să nu fie schimbat, pentru că e bun şi loial1 1 .
Este, totuşi, anchetat de protopopul de Galşa sub învinuirea de adulte10

Arhivele Statului Oradea (în !'ontinuare prC'scurlat A.S.0.). fond Episcopia
Oradea (în continuare EGCO), probkma 2î dosar 17, (în curs de
organizan').
11 Teodor Ho~iu. op. cit., p. 209: V. PopC'angă, op. cit., p. 234.
12 AS.O., Femei EGCO, probleme ~cola1·e, Şiria (fond în curs de organizare).
13 Ibidem, problema 27, dosar 17.

ţJreco-catolică
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riu, tăciunărie şi otrăvire e a:dus la Oradea şi închis la măn{1stirea călu
gărilor capucini de pe dealul Cal vari ei 14 • Crezîncl în nevinovăţia sa, cere
împăr:atului revizuirea procesului şi repunerea în slujbă. Drept urmare,
Ia 6 iulie 1838 e reinstalat sărbătoreşte la Şiria ele către Teodor Aron,
care în 14 iulie scrie lui S. Vulcan că a executat astfel dispoziţia emisă
din Oradea la 3 iulie şi procesul calomnios pare să se încheie. 1';
Dar de fapt acesta nu este iclecît primul din seria de procese calomnioase ce-i v01· amărî viaţa, măcinîndu-i săn{1tatea, ducîndu-1 îm,'pre
îmbătrînire şi, cumulate cu alte împrejur{1ri nefaste ale vieţii, spre o
moarte timpurie.
În primele zile ale anului 183rl scrie o nouă prefaţă, a doua, la
manuscrisul cărţii sale clin 1829, avînd speranţa că o va tipări, da1· şi
conştiinţa greutăţilor: ,,A tipări o carte românească nu e lucru de joc,
acee numai acela ştie, carele cîndva de acest joc grău s-a apucat. Cîţi
zeloşi naţionalişti prin tipărirea cărţilor s-au înmormîntat .în miserătate,
că iubiţi fii ai dulcei noastre naţiuni, cei mai mulţi încă nu ştiu preţui
visteria ce zace în cărţi, ci încă cugită că tipărind cineva vreo carte,
acela caută banii ... Eu ţin acest op împreună cu altele două acum de
10 ani (de la 1829) scris, multora l-am arătat, pe mulţi am rogat,
la mulţi l-am îmbiat, n-,am poftit nici un dştig din el, numai să-l tipă
resc, numai naţiunea să se folosească cu el destul de remunerat şi
mîngîiet m-aş fi ţinut'm.
Poate cu speranţa tiparului se mută mai aproape de Oradea, încît
în 25 ianuarie este preot la Sfîrnaş dar nu stă mult aici, deoarece în
30 noiembrie 1839 e fixat în satul Bolda (azi Stîna de jos) din Sătmar.
Din această perioadă vine o ştire, că Ioan Munteanu, alături de Moise
Sora Noac, l-ar fi ajutat pe Alexandru Gavr,a în tipărirea Cronicii lui
Şincai. 1 ; De fapt legăturile ou Al. Gavra ca prenumerant, le mărturi
seşte însuşi, peste cîţiva ani, arătînd ~ă primea cărţi româneşti prin
filiera Aradului şi le difuza în jur. 18
De la Bolda provine, credem, manuscrisul unei poezii dedicate de
el unei Nina, care-i inspira simţiri puternice şi elanuri revelatorii pentru autor. 19 În 1841 (sau 1842) este mutat în Kakad (acum în R.P.
Ungară), unde rămîne rpînă sipre sfîrşitul anului, deoarece la 1 ianuarie
1843 îi scrie lui G. Bariţiu din localitatea Deda (Ghida, în Bihor) 20 •
Gh. Ciuhandu, op. cit., p. 333.
A.S.O., fond EGCO, loc. cit.
rn Ioan Munteanu, Biografiile ... p. XXVI-XXVII.
li Gh. Ciuhandu, op. cit., p. 380.
18 Biblioteca Academiei Române (în continuare B.A.R.), Ms. româneşti, nr. 999,
f. 404. Mulţumim cercetătorului Ioan Chindriş pentru amabilitatea cu care ne-a
pus la dispoziţie fotocopiile unor manuscrise ale lui Ioan Munteanu, ale căror
originale se află la B.A.R.
l!l A.S.O., fond EGCO, dosar 17. PoC'zia este bogat ornamentată cu mina de
jur împrejur şi se intitulează ,.Kcrelem a kinyilatkoztatasra".
20 Universalis schematismus... prn anno 1842/3, Budae, Typis Regiae Scienţiarum Universitatis Hungariae, p. 517.
1"
1,

10 - Crisia '81
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Considerăm anul 1842 ca fiind hotărîtor pentru ridicarea preocupă
rilor cultiurale şi literare ,ale lui Munteanu IJa un nou nivel calitativ în
urma legăturilor ce le stabileşte cu G. Bariţiu. Nu cunoaştem începutul acestor legături. Prima scrisoare păstrată datează din 1 ianuarie
1843, dar lasă să se întrevadă altele anterioare. lncă în cursul anului
1842, Munteanu publică de trei ori în Foaie pentru minte ... : în nr. 42
fabula Macul şi viorelele, care corespunde debutului său literar, dacă
avem în vedere că broşurile de versuri dinainte au avut o sferă restrînsă de circulaţie; în nr. 44 dialogul filozofico-moral Viaţa şi Moartea; în nr. 46 articolul Credinţa, toate semnate Munteanu din Konod
În ceea ce priveşte scrisoarea din ziua de Anul Nou 1843:! 1 , aici
găsim numeroase date care privesc activitatea de colectant a lui Munteanu. Astfel, ii cere lui Bariţiu să-i trimită direct la Oradea, fără
Al. Gavra ca intermediar, 10 exemplare din Scurtă situaţie statistică
despre voivodatul Valachia de St. A. Wilhelm, funcţionar consular imperial, carte anunţată în nr. 35 al Gazetei de Transilvania şi se interesează cine „i""'a frînt capul" cărţii „Starea politică, religioasă şi morală
a Ţării Romcîneşti şi a Moldovei, care „era aşteptată cu mare sete de
tot publicul român, ,,iar din Macrobiotica lui P. Vasici•' cere 6 exemplare. în 1843 ipublică în nr. 22 şi 23 un articol inspirat din pilduitoarea activitate a lui Vulcan (stins în 1839), subliniindu-i sensurile civice
şi redă în întregime „fundaţionalele" vulcaniene ale Gimnaziului din
Beiuş.

în nr. 78 din 28 sept-emblie 1844 al Gazetei de Transil1'ania apare
un articol semnat „Mai mulţi preoţi din dieţeziul g.cat. al Orăzii mari ... ''
dar care prin ideaţie, atacurile împotriva corupţiei protopopilor şi a
scăderilor p-ersonale ale episcoipului Erdelyi, prin stilul greu de confundat, ni se pare motivat să-l atribuim lui Munteanu. La 6 ianuarie 1845
trimite o nouă scrisoare către Bariţiu, tot din Deda 'Prin care cere cărţi
pe care le difuza în jur rpe o mare rază de acţiune 22 • Cărţile le ridica
de la poşta din Oradea, unde venea periodic şi de unde expedia şi preţul
lor la Braşov. încep:ind de acum şi pînă la sfîrşitul vieţii acti\itatea sa
de colectant şi cea literară se vor 'împleti fără încetare.
1n nr. 50/1845 al Foii pentru minte ... i se publică poezia Un su.spin, numele lui căpătînd oarecare circulaţie. La 29 martie 1846,
A. T. Laurian trimite o scrisoare lui nariţiu din care se poate înţelege
că I. Munteanu dobîndise un loc bine determinat în sistemul relaţiilor
interculturale româneşti: ,,Domnule Bariţiu. In săptămîna trecută am
expediat de aici două pachete cătră obrazul numit de dta, unul cu 150
esemplare din Magazinu [istoric] nru 2, tom III şi altul cu 100 esemplare din Manuaie de filosofie ... Din aceste 100 manuale, să trimiteţi 20
la popa Munteanu la Deda, 20 la prof. Gavra la Arad ... " (altele ţa
21

B.A.R.. Loc cit., f. 404-405.

22

Ibidem, f. 406.
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n.n.) 21 • Cornelia Badea a dat la iveală o scrisoare a
Bariţiu, datată 8 decembrie 1846 din Deda, care e o
mărturie elocventă a convingerilor puternice ce-l propulsau pe acest
om să acţioneze într-un sat pierdut pe dealurile Marghitei, purtînd lumina tiparului românesc între concetăţeni. Găsim aici caracterizarea
misiunii de colectant ca nicăieri în alt loc, .şi o adevărată declaraţie de
fidelitate, în ciuda dificultăţilor, faţă de rostJU.l ei nobil, ce mereu i se
descifrează în cornitiinţu, ,, ... fii încredinţat domnul meu! că de cumva
unii cu suflet îngheţat m-or .şi păgubi, bucuros voi jertfi ex propria
pînă şi fileriu cel mai de pe 'm·mă. Că cererea mea se naşte din un sentiment sînt, iar nu din spurcata speculaţie.'' Ca atare, după ce arntă că
are 30 de subscrişi la Magazinul istoric şi alţi 30 la Hronica Şincaiană,
dar nu toţi buni platnici îi cere lui Bariţiu să-i trimită „cu carul cel
iute", 10 exemplare clin gravura bătăHei 1ui Mihai Viteazul de la Călu
găreni, 5 din Geschichte der Romănen şi 1 din Coup d'oeil sur l'histoire
des Roumains, amindouă de Laurian, 2 exemplare din periodicul lnvăţă
toriul satului şi cite 5 din „alte cadre naţionale şi portrete ale bărbaţi
lor în Moldo-Romania notabili care acolo dau ton şi povăţuiesc opinia
publică". Ni se dezvăluie indirect, o gîndire matură,
sistematică
în
ceea ce priveşte difuzarea în vestul românesc a unor tipărituri ce
serveau idealul naţional, Munteanu apreciind asimilarea intuitivă a 'imaginilor eroice din trecutul şi prezentul neamului.
în acest sens publicarea cadrei de la Călugăreni pentru prenumerare i s-a relevat ca o „emblemă naţională'', pe care doreşte în cel mai
mare grad să o aibu: ,,Cu cit dor se luptă sufletul meu de cînd în Gazeta
nr. 87 citiu publicarea Cadrei Călugă'l"Îane, nu pot să-ţi descriu. Fericiţi moldoromânii cari în Patria voastră în tot pasul aflaţi stimpărare
dorului naţional: aci într-o cadră 'înfăţişătoare de fapte a eroilor naţii
noastre, ici răsucind o -elegie naţională din geniul unui Văcărescu; mai
intonînd o arie însuflătoare de amor cătră libertate patriotică naţio
nală ... Şi numai aceasta e viaţă! de cai-ea, vai! noi, dulcii voştri fraţi
în patrie proprie prin elementuri stranee sîntem desposaţi". 24
Dăm aouma la lumină încă un pasaj dintr-o scrisoare a lui Munteanu către Bariţiu, trimisă la 25 decembrie 1846 din Deda, în care, pe
lingă obişnuitele informaţii despre cărţi, ce a primit şi .ce mai cere, se
află următoarele rînduri, înaripate plastic din nestinsa devotaţiune a lui
pentru unitate naţională: ,,fiindu-ţi cunoscute jurnalele din România,
projectează-mi unul carele ar fi cel mai adevărat organ al Dietei
României; că domnul meu! şi seara cînd mă culc şi dimineaţa cînd mă
scol tot spre răsărit ... peste Carpaţi îmi trămit oftările către zeul naţiunar! şi numai din depărtări mă împărtăşesc de ceva dulceaţă naţio
nală întru aceste părţi".25

Lugoj, Sibiu, Blaj lui Munteanu către

23

24
25

l-am

Cornelia Badea, op. cit., p. 283.
Ibidem, p. 295-297.

Din această scrisoare C. Badea, op. cit., a redat un fragment. Documentul
în întregime la B.A.11., Ms. româneşti, nr. 999, f. 410.
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Văzînd

toate acestea nu ne mai miră cuvintele lui Bariţiu despre el
de la 1 februarie 1847 îl numeşte colectant pentru Bihor,
Sătmar, Maramureş şi Sighet, în locul lui Moise Sora Noac. 26 Istoricul
Vasile Netea va observa statutul bivalent, de colectant şi colaborator pe
care l-au avut o serie de oameni, între care şi Munteanu, faţă ele Bariţiu şi foile sale şi de mai multe ori va sublinia că datorită lor, •presa şi
cartea românească, în special: ,,Magazinul istoric va pătrunde adînc în
provinciile de peste munţi, stimulînd pretutindeni interesul şi zelul
pentru cercetările de istorie românească" .n
În acelaşi an la 1 august Ion Munteanu se mută de la Deda la
Sarcău, iar perioada cit a locuit aici (1847-1860) este cea mai zbuciumată din întreaga sa viaţă .şi a stat sub semnul participării la re\·oluţia de la 1848/1849 şi a _persecuţiilor ce le-a cufes pentru curajul de a
fi fost unul din exponenţii de frunte ai românilor bihoreni, ridicindu-se
mult deasupra condiţiei sale socio-profesionale, ca oponent ferm la politica de exipedativă şi compromisuri dusă de episcopul Erdelyi. Problematica participării populaţiei româneşti din Bihor la evenimentele revoluţionare din 1848/9, legăturile şi idealurile comune care i-au animat
alături de românii din toate provinciile, indiferent de administraţie, a
constituit o temă de cercetare intens ilustrată de o serie întreagă de
istorici. 28
Bihorenii au acţionat în consens cu romann din Banat, Transilvania, Sătmar, precum şi din provinciile mai îndepărtate; necesitatea
unităţii de acţiune a fost una din primele chestiuni ce au stat în centrul
preocupării revoluţionarilor români. Simion Bărnuţiu se gîndise cel dintîi ca să invite la Blaj pe reprezentanţii românilor bănăţeni şi crişeni
şi în legătură cu acest deziderat a purtat discuţii cu ceilalţi viitori
membri ai Comitetului Naţional Român asupra modului de comunicare şi îndeplinire a gîndului firesc: .,După dumineca Tomii chestiunea
a fost discutată din nou intre Bărnruţiu şi Cipariu" 29 , căutîndu-se soluţia
unei acţiuni „viribus unitis" în revoluţie.
în acest s·ens, pe cimpi:a Libertăţii din Blaj, în 3/15 mai 1848, ală
turi de reprezentanţii naţiunii române de pretutindeni, au fost prezenţi şi bihorenii Ioan Munteanu şi Ioan Popdan din Sărsig, ceea ce
nu exclude însă şi posibilitatea ca alţi bihoreni, rămaşi anonimi, să fi
fost de faţă. Participarea 1ui Munteanu este docrumentată printr-o
scrisoare expediată din Oradea lui Bariţiu, în 18/30 decembrie 1849, în
care relatează cum a evadat din tabăra lui Bem şi peregrinările ulterioare, cind: .,doream cu neastîmpăr a ajunge în Sabiniu unde Bărbaţi
şi

faptul

că

26

Vasile Netea, George Bariţiu. Viaţa şi activitatea ... p. 107.
Idem, Pe drumul unităţii naţionale ..• p. 96.
In actualul stadiu al cercetării istoriografice localc- se impune întocmirea
unei bibliografii adnotate, care să adune şi să evalueze printr-un studiu introductiv care sînt problemele rezolvate şi cele nerezolvate în ceea ce priveşte cunoaş
terea evenimentelor de la 1848-49 în Bihor.
29 Silviu Drngomir, Studii şi documente ... vol. 5, p. 173.
27
28
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cari sta[u] în fruntea naţiunei avînd bunătatea în edatanta adunare de
la Blaj din 3/15 mai 184B a mă învrednici cunoştinţei sale":w îl puteau
ajuta. Misiunea celor doi bihoreni deocamdată doar o putem presupune,
îns[t se exclude părerea emisă de istoricul maghiar Deak Imre că ei ar
fi fost trimişi acolo pentru a susţine uniunea (,,Tegnap itt Kolozsvaron
mentek at a balazsfalvi nagygyillesre magyarhoni olah ·papok. Ennek
igen ărvendek, mert azok az unio erdekeben killdettek oda")_:n
Influenţa covîrşitoare ,a celor văz,ute şi auzite la Blaj se manifest[t
în mod concret într-o acţiune de amploare cu adînci semnificaţii, întreprinsă în luna următoare de Ioan lVIunteanu la Sarcău, şi anume în 12
iunie 1848, cînd în casa acestuia are loc o adunare neautorizată, în care
se va redacta un document cunoscut cu titlul Proclamaţia de la
Sarcău. 32 Participanţi sînt alături de Ioan Munteanu, Ioan Popclan din
Sărsig, Vasile Vane din Sfîrnaş, Samuil Vulcan din Sînlazăr, Porumb
Dumitru din Sacalasău şi Oros Dumitru de Fegernic, avînd asentimentul
şi al altom, între ,care vicearhidiaconul de Sfîmaş, Christian Arthemie.
Analogia ideatică şi uneori stHistică cu proclamaţia lui Aron Pumnul
de convocare a adunării de pe cîmpia Libertăţii, precum şi analiza
propriu zisă a documentului am făcut-o într-un studiu anterior. 33 Prodarnaţia, tipărită în 50 de exemplare era menită s[1 ajungă în toată eparhia Orăzii, dar o parte a tirajului este confiscată şi popularizarea conţinutului este strict oprită. Ioan Munteanu şi Christian Arthemie, sînt
chemaţi la Oradea pentru a da seama de faptele lor. Munteanu însă nu
se prezintă.:14 Dar nu numai autorităţile ecleziastice încearcă să ia mă
suri împotriva l ui, ci şi cele administrative: ,,deoarece ,am tipărit proclamaţia care privea doar naţiunea română, uTma să parvin fa faţa autorităţilor comitatense şi aproape am fost acuzat cu delict de 1presă
şi deferit vreunui tribunal", reuşind să scape abia in extremis, datorită
intervenţiei lucide a comitelui Bjăty Odăn. 35 Proclamaţia de la Sarcău
dă încă o măsuTă pentru tenacitatea şi puterea de luptă a românilor
ce-şi căutau un nou orizont de afirmare a fiinţei naţionale şi de dezvoltare unitară. Stilul de redactare, conţinutul de idei, precum şi mărturia
proprie că „eu ca o mică părticică a naţiunii mele care purtam în 'suflet
soartea ei ... am ţinut la Sarcău o ,adunare" 36, ne face să-l socotim pe
1

30

B.A.R., Loc. cit., f. 413; Al. Papiu Ilarian, Istoria Românilor din Dacia Sutom 2, Ed. a II-a, Viena, 1852, p. 209; Vasile Bolea, Lepturiştii din Oradea 1851-1875, Sibiu, Institutul de arte grafice Dacia Traiană, 1943, p. 4-5; Victor Cheresteşiu, Adunarea naţională de la Blaj, 3-5/15-17) mai 1848, Bucureşti,
Ed. politică, 1966, p. 421-422, 587, nota 97.
31 S. Dragomir, op. cit., p. 173 citează din lucrarea lui Deâk Imre „1848, a
szabadsagharcz tărtenete", p. 83.
32 A.S.O., fond EGCO, dosar 17.
33
Iudita Căluşer, Constantin Mălinaş, op. cit.
:v. Episcopia Ortodoxă română Oradea, (F.O.R.O.) fond EGCO, Registrul
nr. 117 /1848 p. 169-172; 198-200; A.S.O., fond EGCO, Coresp. nr. 426/1848.
:I; A.S.O., Loc. cit., nr. 47 8/1849, f. 6.
perioară,

1

36

Ibidem.
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Ioan Munteanu autorul principal al acestei proclamaţii, deşi prin finalizare, aceasta este o operă colectivă.
1n continuare, Munteanu nu poate să rămrna pasiv în contextul 1·evoluţiei şi de aceea se implică în alegerUe de deputaţi pentru diet:1,
desfăşurate la Marghita. Dintr-un document deosebit de
interesant
aflăm că el a îndrumat: ,,naţiunea română din plasă, cu ocazia alegerilor
de deputaţi din Marghita", recunoscînd că „am fost unul din condu61t0Tii de frunte ai poporului român". Cu ocazia tulburărilor sîngeroase
.survenite, Munteanu .abia este salvat de la moarte de către trei locuito1i
din Marghita (Frater Ignatz, Baranyi Miklos şi Costin Francisc): ,.Abic:1
scăpînd ... deşi nu am bătut nici omorît pe nimeni ci pe baza fruternităţii aş fi dorit şi un deputat român pentru cetăţenii români". 37 Cu
prilejul acesta în încăierările produse, sînt rănite mai multe persoane,
dintre care Vasile Prajă (preot în Voievozi), Bocşan Nicolae şi Lazăr
Ştefan din Margine, Ardelean Ilie din Bîrla, Fekete Ioan din Săldăbagiu,
Mag Mihai şi Bandi Ioan din Chiral€'U. 38 Pentru faptele sale Munteanu
va fi nevoit să stea ascuns, neglijîndu-şi astfel obligaţiile profesionale,
ceea ce va constitui un oap de acum.re împotriva ·sa.
În perioada următoare, un eveniment de interes documentar ca1·e
constituie punctllll de pornire a nemulţumirilor preoţilor 'din diecez{t
împotriva capilor bisericii şi mai ales a episcopului - a fost sinodul
convocat în data de 29 august 1848 la Oradea, ca urmare a hotărîrii
luate de der pentru un sinod naţional în 24 septembrie 1848. 3!) Potri\,it
acestei hotăriTi care însă nu se va mai realiza din cauza tulburărilor
revoluţionare, episcopul Erdelyi dispune organizarea de sinoade districtuale pentru discutarea oelor 27 de puncte ale ordinei de \zi. Propunerile
făcute de ,preoţii din dis,trictul Sfîrnaşului, de unde credem că nu a putut
lipsi nici Ioan Munteanu, deşi nu l-am găsit nominalizat, au fost cele
mai progresiste. Protocoalele redactate nu le-am a,·ut la dispoziţie în
original, dar documente contemporane consemnează că nici în epocă
ele nu au fost date spre cercetare, avind o circulaţie foarte limitată,
ceea ce este de înţeles, datorită conţinutului neconYenabil autorităţilor
37 AS.O., fond EGCO, Coresp. nr. 478/18-18, f. 6-î; nr. 140. 1851, f. 2. Ticferiri
la alegerile de deputaţi din Bihor a se vedea Marki Sandor, Arad i 1cirmegye es
Arad szabad kircily vciros tortenete, Arad, 1895, p. 555; S. Dragomir, Studii şi documente, voi. 5, p. 373-374.
38 Gheorghe Liţiu, Eparhia Aradului 1848-1860, Teză de doctorat, ms. în posesia autorului, 1948, p. 93.
:m Ioan Boroş, Anul 1848 şi sinoadele protopopeşti şi cel diecezan din eparhia
unită de Oradea Mare, in Cultura creştină, Blaj, 11, nr. 4, apr. 1922, p. 82-91; Iacob Radu, Istoria diecezei române-unite a Orăzli-Mari, Oradea, Chiriaşii tipografiei româneşti, 1932, p. 115-116; EugC'n Potoran. Contribuţii la istoria revoluţiei de
la 1848-49 în Bihor, Ms. f. 27-36 (în posesia fratelui autorului, Iancu Potoran
in Oradea).
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ecleziastice.~ 0 Problemele abordate fiind destul de vaste şi specifice 41
ne vom opri la cele pentru care reprezentanţii districtului amintit au
avut contribuţii deosebite. Astfel, ei înaintează ideea de a se tipări o
foaie la Blaj avînd menirea ca „prin publicaţii politice şi biserkeşti
naţionale să lăţească consolidarea naţional{1". Reprezentanţii Sfîrnaşului
cereau unirea tuturor românilor într-o biserică românească, abandonîndu-se numirile unit şi neunit, iar pentru discutarea acestei probleme
propun convocarea unei adunări populare, care însă nu a mai fost posibilă cu atît mai mult că etpiscopul a dizolvat sinodul. Ei cer înfiinţa
rea pentru români a mitropoliei în Transilvania şi să fie scoşi de sub
jurisdicţia unui mitropolit străin de neam şi de limbă. De asemenea,
cer limba română ca limbă oficială în biserică, şcoală, în guvernarea
diecezei, în sinod şi în consistoriu. În actele publice romanu să nu
mai fie numiţi valahi, ci rom.âni. Cunoscut fiind rolul jucat de 'preoţime în luminarea poporului nu ne surprinde cererea de înfiinţare a
şcolilor „poporale" în fiecare comună. Reprezentanţii districtului Sfîrnaş propun ca episcopii „să ceară guvernului Ţării Româneşti să tipă
rească cărţile cu litere latine, pentru a putea fi întrebuinţate şi în bisedca noastră". Cele consemnate în protocolul districtual reflectă spiritul nou, democratic ce a generat aceste propuneri oare atacau în mod
deschis sistemul autocratic din eparhie şi cerea măsuri radicale spre
binele naţiunii şi al poporulrui.
Din perioada ce a urmat sinodului, nu avem date despre Ioan Munteanu, <lecit că a stat o vreme ascuns. în data de 12 decembrie primeşte
din partea episcopului un ordin potrivit căruia: ,,fără nici o amînare şi
întîrziere să se .prezinte la Oradea, aVlînd asupra sa cele necesare pentru îndeplinirea funcţiei de preot militar"~~în legătură cu aceasta există documente, scrisori şi declaraţii care ne
permit să înlăturăm imaginea deformată ce s-a proiectat asupra sa,
datorită necunoaşterii cauzelor şi evenimentelor ce l-au făcut să ajungă
preot militar în tabăra lui Bem. Singur declară că „eu am fost obligat
să merg în tabăra maghiară, salvîndu-mi astfel viaţa", deoarece în urma
evenimentelor de la Marghita nu a reuşit să scape de pedeapsă şi a fost
citat pentru data de 12 decembrie 1848 în faţa tribunalului din Oradea.
Ordinul episcopului, prin care a fast trimis în ,tabăra lui Bem, dar prin
care a fost salvat de închisoare pe viaţă, sau moairte, l-a primit pe treptele tribunalului. Este escortat la Sarcău pentru a se pregăti de drum
40 I. Pcrvain. I. Chindriş, Op. cit., p. 122-124. I. Christian se scuză într-o scrisoare din 1852 către Al. Papiu Ilarian că nu poate să-i trimită datele promise
despre evenimentele de la 1848/1849 în Bihor, deoarece nu reuşeşte să primească
protocolul sinodului diecezan din august 1848 de la consistoriul din Oradea. Il
anunţă că un rezumat al protocolului a apărut în „Organul luminării" de la Blaj.
r.t Ordinea de zi a sinodului a prevăzut discutarea unor probleme ca: înfiinţarea unui institut pentru editura şi propagarea cărţilor; numirea protopopilor;
salarizarea clerului; organizarea Seminarului; conferinţe protopopeşti. Ap. Ioan
Boroş. Op. cit., p. 85-89; Eugen Petoran, loc. cit.
42 AS.O.; fond EGCO, Coresp. nr. 478/1848, f. 8-9.
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şi, deşi era salvat pentru moment, o soartă cumplită îl aştepta pe cîmpul
de luptă, unde va fi forţat să stea cu intermitenţe circa opt luni (13 decembrie 1848 - 6 august 1849)~:,_ Plecarea se face noaptea, însoţit ele
soldaţi călări, năpădit de desnădejde şi lacrimi, mai·tori fiind judele
Belteki Ioan şi curatorul Juhasz Ioan, cărora le încredinţează bunurile
,puţine ce Je avea. Dar Ioan Munteanu nu va fi singurul preot milit,11"
nevoit să plece în armata lui Bem, ci împreună cu el va merge şi Ioan
Christian, pe atunci capelan în Leta Mare. Dintr-o declaraţie ulterioar,-1
a acestuia reiese c[1: ,,încă de acas[t ne-am vorb~t să fugim ele la maghiari
ele vom putea, am şi fugit amîndoi". 44 Această evadare va surveni dup,-t
un periplu prin Transilvania, unde au fost martori neputincioşi la jafuri, incendii şi omoruri comise împotriva neamului lor.
De presupus că I. Munteanu urmează prin Transilvania drumul
generalului Bem, trăind o continuă teroare morală, în mijlocul unei
armate dezlănţuite. Altfel, în tabă:ră trăia, împreună cu Ioan Christian,
în preajma lui Bem, pent~u care la un moment dat îndeplineşte chiar
o funcţie de parlamentar diplomatic pe 'lingă turci, fără să putem preciza deocamdată data şi cauza ce a tratat-o. Ştirea e conţinută într-o
scrisoare a lui Ioan Christian către Cipariu: ,,solia ca.re o luase ca parlamentaire tramis de Bem la Passa Turcesc din Russava Turcica". 4'5
Adevărul crunt al stării sale nu-i dădea însă pace şi aştepta un moment prielnic ca să evadeze. Acesta se iveşte în data de 4 februarie
1849, cînd insurgenţii suferă o grea înfrîngere din partea imperialilor
la Ocna Sibiului. Se produce o învălmăşală generală, de care profită
cei doi români ca să fugă. După cum scrie în 18/30 decembrie 1849
iJ.ui Bariţiu, au fugit în noaptea de 5/6 februarie, din tabăra aş-ezată în
pripă între Sebeş şi Orăştie. Ioan Munteanu se îndreaptă spre Seb-eş,
cu gîndu1 să se adăpostească la o cunoştinţă, dar lingă satul Vinerea
se întîlneşte cu luptători români cărora le demonstrează că este preot
militar român, fugit din tabăra maghiară. A doua zi, 7 februarie escortat de Regimentul Român Parma din Bucovina va ajunge la Orăştie de
unde se îndreaptă spre Sibiu unde conducători ai românilor îl puteau
recunoaşte şi salva. într-adevăr Ia Sibiu „prin martirul naţiunei române, D[omnul] S. Bărnuţiu, fusei pus pe picior liber'', mai mult. din
satul Vinerea soseşte o delegaţie ca să se încredinţeze de starea lui,
ceea ce-l entuziasmează pe Munteanu: ,,nu se stîmpărară că căpătară
epistolă de la mine, ci în timpurile acele periculoase călătoriră Y mile
numai ca în persoană să mă vadă şi prin aceste fapte îmi dădură oca1

n A.S.O., fond EGCO, Coresp. nr. 3i9/1852. f. 1-2.
,.~ Arhivele Stalului Cluj-Napoca. fond Cipariu, nr. 1468-1469 (din 10 iulie
1850). PPntru rolul lui I. Christian în n•voluţiC" dl' văzut: E.O.R.O., fond EGCO,
Ikgistrul nr. 118/1849, f. 214-216; Viorel Faur, Societatea de lectură ... p. 2i-28.
Mulţumim cercetătorului Ioana Botezan de la filiala din Cluj-Napoca a BibliolL•cii
Academiei R. S. România, care ne-a pus la îndemînă aceste date din volumul dl'
corespondenţă cătrP Cipariu, pe care îl are în curs dC' pregătire.
" 5 Arhivele Stalului Cluj-Napoca, Jond Cipadu, nr. 1466 (din 14 dec. 1849) şi
nr. 1468-1469.
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siune de a cunoaşte ... su 1, ţundre de rînd inimile cele mai nobile si
cc:iraicterul creştinătăţii cel mai strălucit şi a admira o mărime de suflet
eclatant către un necunoscut. Îmi mai însufleţiră speranţa de a crede
că un popor în care un caracter aşa nobil lăcuieşte trebuie să aibă un
viitor strălucit". 46 Membrii Comitetului Naţional Român din Sibiu au
organizat identificarea şi cazarea românilor scăpaţi din armata lui Bem
în urma înfrîngerii de la Ocna Sibiului, dar Mu11teanu nu rămîne aici
clecît citeva zile şi în timp ce Bem se apropia iarăşi de Sibiu, pleacă
la Braşov, probabil pentru a se întîlni cu Bariţiu şi pentru a trece în
Homânia. Astfel că la 11 martie, cînd cade Sibiul, Munteanu e la Braşov, dar iarăşi e urm{II'it de jocul nefast al sorţii. Generalul rus Engelhardt îl acuză de spionaj şi îl închide şi cînd Bem ocupă Braşovul,
îl uită în închisoare, încît cade în mîna vechilor cunoştinţe, care-l trag
în judecati'l pentru evadare. Despre acest moment dificil Munteanu scrie
analog de două ori, în scrisoarea de dezvinovăţire din septembrie 1849
şi în C'ea către Bariţiu, deja amintHă: ,,de cite ori am bl,estemat, rătă
cirea prin r:are Engentord generalul muscal m-a închis şi trăgîndu-se
toată poterea imperială din Braşău, eu rămăsei închis şi căzui în mă
nile barbarilor, unde, manifeste ştiindu-se fuga mea de la dînşii, mă
aştepta glonţul, dacă Bem cu -îndătinata lui judecată umană nu mă
mîntuia. El zisă cătră căpitanii care încela sîngele meu: ,,Capelanul
meu castrens este înfocat naţionalist, el nu mai putea privi neomeniile
pe care dvs., domnule, le-aţi comis faţă de naţiunea sa. L-am irnspendat din funcţie". 47 Nu ştim ce s-a întîmplat cu Munteanu în continuare,
decît d1 în iunie 1849 vine pînă acasă la Sarcătu. Întoarcerea definitivă
survine prin 6 august, deoarece în 4 august 1849 i se elibera din Cluj
un paşaport de trecere prin Huedin şi Oradea, 'CU menţiunea că este
preot militar şi merge acasă pentru refacerea sănăităţii. 48
Işi reia parohia, la care de fapt nu renunţase niciodată, şi este nevoit
să răspundă plîngerii locuitorilor clin Sarcău îndreptată împotriva sa.
deoarece nu a adus din tabără odăjdiile, crucea şi ,potiriul bisericii. Episcopul, care fusese anunţat de împrejurările în care s-au pieirdut aeeste
obiecte, va dona parohiei aHele în schimb. Dar reclamaţiile, pl'îngerile
şi procesele de tot felul îi vor amărî anii, fiind nevoit să compară în
faţa diferitelor tribunale şi să-şi cîştige dreptatea. în acest sens îi scrie
o scrisoare lui A. T. Laurean în 15 decembrie 1849, în care se plînge
de intrigile ce-i sînt ursite şi din care nu mai poate ieşi. 49 Nu ne surprinde corespondenţa sa cu acest patriot şi cărturar român, deoarece
1,c; B.A.H., Loc. cit., I. 411-413; A.S.O., fond EGCO, Coresp. 478/1849, f. 9.
Acest document certifică fuga celor doi din tabăra lui Bem. Este o scrisoare din
21 martie 1849, trimisă de artileristul Christian Ambrus din tabăra de la Prundul
Bîrgăului, cumnatului său Kovacs Ioan preot gr. cat. în Leta Mare, prin care se
interesează de Munteanu şi Christian, neştiind nimic despre ei după fuga din
tabără.
7
"

B.A.H., loc. cit., f. 411-413.

',H A.S.O., fond EGCO, Coresp. nr. 478 '1848, f. 10.
t,!I

A.S. Cluj-Napoca, fond „Anul 1848", document nr. 140, f. 1.
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MQlnteanu în cursul vieţii a corespondat şi a cunoscut pe mulţi dintre
bărbaţii de seamă ai epocii, luptători pentru cauza naţiunii române
(Bărnuţiu, Bariţiu, Al. Papiu Ilarian, Sedire,mu, Vasici). Bazîndu-ne pe
un document inedit, credem c[t Munteanu l-a cunoscut şi pe Avram
Iancu, pe care l-a vizitat la Viena cu ocazia călătoriei acestuia la împărat în anul 1850, cînd Munteanu i s-a plîns de epL<,cop şi de canonicul Iosif Pop Szilagyi.~ 0 Acest fapt dă o lumină şi mai clară asupra
luptătorului bihorean, a sentimentelor sale şi a determinărilor fortuite
ce l-au supus în timpul revoluţiei.
în urma unor reolamaţii contrafăcute este ridicat din Sarc[1u de c:1tre soldaţi, biblioteca este sigilată, făcîndu-i-se un catalog al cărţilor
pe care îl încredinţează protopopului şi în 23 mai 1850 este închis în
cetatea din Oradea şi deferit tribunalului militar. 51 Iniţial, episcdpul
Erdelyi nu vrea să intervină, deoarece în Gazeta de Transilvania a citit trei articole critice la adresa lui semnate cu iniţiala „M", presupunînd în Munteanu autorul lor. 52 Ulterior îi va lua apărarea. În favoarea lui va mărturisi şi Ioan Christi'cm, cu care a fost în tabăra lui Bem,
arMînd că la Braşov a fost închis pentru că a vorbit împotriva unor
generali austrieci din Transilvania, zicind: ,,că doară cu voia voie~
Transilvania să deie în mîinile ungurilor" .53 La scurt timp după ce a
fost deferit justiţiei, 30 de locuitori din Sarcău întocmesc o cerere c:1tre epL<;oop pentru ca să intervină la autorităţi în favoarea lui Munteanu. Ei arată că în timpu l revoluţiei i-a scăpat de înrolarea forţată
şi de depunerea jurămîntului în gărzile naţionale maghiare şi de aceea
consideră că Munteanu suferă pe nedrept, el fiind atunci „atît de cinstit, incit era privit cu admiraţie pentru purtarea sa exemplară''. 54 L1
urma cercetărilor şi a acestor intervenţii, dlllpă 2 luni este eliberat, dar
toate scrtptele sale private sînt oprite la tribunalul militar din Oradea.55
Una din cele mai complexe chestiuni ce-l implică în aceşti ani şi
care e amplu redată şi cu echilibru judecată de distinsul cărturar clujan Jako Zsigmond 56 priveşte biblioteca de la Sibiu a lui T. Cipariu,
Fără a repeta datele ei, vom reţine că autorul citat admite posibilitatea ca Munteanu să fi cumpărat cărţi de ale lui Cipariu de la honvezi
şi de la loruitorii din Sibiu. De altfel, iată ce spune la chestiune însuşi
Munteanu în scris către Cipariu, din Sarcău la 12 februarie 1852: ,,din
întimplare vizitînd eu în palatiul lui Bruckenthal pe căpitanul Egyed,
secui din Trei Scaune ... văzui o adunătură de cărţi la <linsul, între
1

AS. Cluj-Napoca, fond Cipariu, document nr. 1467.
AS.O., fond EGCO, Coresp. nr. 454/1850, f. l; A.S. Cluj-Napoca. fond Cipariu, nr. 1468-1469; AS.O., fond Parohia greco-catolică Spinuş, Registrul nr. 2.
p. 151.
~2 AS. Cluj-Napoca, fond Cipariu, nr. 1467.
53
Ibidem, nr. 14î0.
5'• AS.O., fond EGCO, Coresp. nr. 458/1850, f. 2.
5:; Loc. cit., nr. 319/1851. f. 1; nr. 141/1852, f. l.
511 Jak6 Zsigmond, Op. cit.
50

51
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altele Corpus scriptarum historiae Bysantinae, mi-a părut că l-am vă
zut oare unde şi întrebîndu-1 de unde le-a ciştigat îmi spusă că" aceste
cărţi au fost a unui popă român din Balşiu şi el le-a cumpărat pentru
25 fl. v. de la sasul la care acel popă era în cartiriu şi care sas Comanclcmtului cetăţii i le-a dăruit să facă cu ele ce-i place, deoarece acel
popă i-ar fi dator cu 125 fl. pentru carteriu. Au fost, zice, şi ,alitrele,
multe acolo, însă fiul notarului citat cele mai preţioase le-a dus. ,,Eu
încă, zise Egyed, am fost cumpărat mai multe, însă le-a portat unii şi
c1lţii de la mine, de-oarece nici mă interesează mult de ele, numai să
cîştig cevc1". Acestea auzind Munteanu le-a cerut de la el şi pentru
20 fl.m.c. le-a căpătat. Arată că „am mai cumpărat în Sabiniu şi de pe
la saşi şi de pe la honvezi de 27 fl. 18 cr. ba şi de pe uliţă am cules
ctirţi, că honvezii căutau aur, argint şi altre preţioase şi vestimente
de preţ, iar cărţile erau călcate în pkioare. Eu de acestea culesei, nici
din departe putînd crede pentru aceasta cindva să mă ajungă c<alomnia ... " 5 î Arată că, mai mult, cînd a aflat că s-ar putea să fie acestea
d11·ţi cipariene, a scris în mai multe pălrţi să i se arate unde este T. Cipariu, dar nu a primit raspuns. AWnd a depus o listă a cărţi-lor la tribunalul militar din Oradea, cu cererea să fie difuzată în ţară pentru a
se găsi proprietarul lor, dar fără nici o urmare. In anexă la scrisoare
d{1 lista pe care sînt reproduse 29 de titluri în 136 de volume. Anterior
acestei scrisori, T. Cipariu, aflat la Viena, dădea dovadă de moderaţie
în tranşarea cazului, scriindu-i în 1/13 aug. 1850 lui I. Christiran din
Leta Mare: ,,Mult m-aţi îndatora dacă cu aceasta cale mi-aţi putea trimite o copie de catalogul cărţilor afliate la Munteanul, din care mai
cu înlesnire aşi putea cunoaşte ce e a meu şi ce e străin". 58
Credem că în căruţa de cărţi pe care I. Munteanu a adus-o din
Transilvania, la Sarcău, s-au aflat şi multe cărţi cipariene, din care o
parte au şi fost returnate, cum se ştie, dar avem convingerea că salvarea tuturor acestor cărţi din Sibiu 1a fost un gest de curaj şi patriotism. El cu puţin înainte avusese prilejul să vadă la Blaj ce soartă a
avut cea mai mare parte a bibliotecii lui T. Cipariu, cînd casa cărtura
rului a fost devastată de armata genera'lului Bem, I. Munteanu, preţuind cărţile ca pe o visterie a neamului, nu putea conce•pe să stea încă
o dată pasiv în faţa unei asemenea pierderi şi de aceea a acţionat.
Simptomatic ni se pare că nici Cipariu nu a insistat şi cărţile au ră
mas la Sarcău, alături de celelalte pe care de-a lungu[ anilor le adiu57

AS. Cluj-Napoca, fond Ci pariu, cota 3400. ln aceeaşi scrisoare I. Munteanu
,,Pe lingă alte calomnii şi jefuirea bibliotecii Domniei tale fu încărcată
pe caracterul meu. lnsă, Domnul meu, Tribunalul militar, precum din ziarul meu,
aşa din răspunsurile la cererea sa din Transilvania venite, se învinsă că aceasta
pentru mine ... fu fizice cu neputinţă. Că Sibiul căzu în mîinile rebelilor şi fu
jefuit în 11-e martie 1,849, cind eu eram în Braşov, de unde numai în 25, adică
la 2 săptămîni după jefuire, venind la Sibiu, acuma poliţia era în vigoarea sa .....
r,a Ibidem, nr. 1468-1469.

precizează:
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nase în biblioteca sa, care în curînd devine un punct de atracţie al c[1rturarHor din toată dieceza.
Informat de toate evenimentele importante din Oradea, Munteanu
scde bucuros lui Bariţiu în decembrie 1849 că „tinerimea academică
de aice s-au însufleţit de zelul naţional şi sub partinirea D-lui Episcop
au format saţietate, dau concerturi publice muzicale şi vocale române",
avînd drept scop să introducă în Academie şi Gimnaziu limba română."!)
Mai mult, el nu putea rămîne spectator la o asemenea iniţiativă, deci
devine „membru făptuariu" al tinerei Societăţi de lectură şi în 1852
oferă 10 florini pentru sculptarea sigiliului ei. 60
Treptat îşi reia vechile preocupări, astfel se îngrijeşte de starea
şcolii din Sarcău, redevine colectant pentru presă ~i carte ~i reia corespondenţa cu Bariţiu. în mai 1851 încheie o situaţie despre şeoalc:1 din
Sarcău, arată că are 23 de elevi, care frecventează rău, nu are scaune,
copiii sînt măcinaţi de boli şi de indiferenţa părinţilor. 61 In 30 aprilie
1853 arată că i-a dat învăţătorului din loc, Iosif Munteanu, Istoria iui
Papiu, tom I, şi Calendariul bariţianu, dar e nemulţumit de sîrguinţa
acestuia.
1n scrisoarea din 4 august 1852 către Bariţiu descrie drumul său
din luna iulie la Hălmagiu, Abrud, Cîmpeni şi Alba Iulia, pentru a-l
vedea pe Franz Iosrf, unde s-a întîlnit şi cu fruntaşii moţilor. Totodată cere 25 de exemplare din mai multe numere ale Magazinului istoric, precum şi numere din Foaie pentru minte ... şi Gazeta cLe Transilvania. îl încurajează pe Bariţiu, supus şi el unor persecuţii, care
toate sînt „tot atîtea testimonii de a Te glorifica", deoarece vin din
partea inamicilor. E încîntat de planul lui Bariţiu de a face un Dicţionariu Rom.anu cu litere, deci nu cu slove, care „credem că \'3 fi bine
venit" 62 •
59
00

B.AR.
Viorel
AS.O.,
B.AR.

Ms. româneşti, nr. 999, f. 415.
Faur, Societatea de lectură . .. , p. 98-99, 103.

fond EGCO, probleme şcolare.
Ms. româneşti, nr. 1005, f. 9 (În anul 1850 s-a înfiinţat la Braşov
,,Reuniunea Femeilor Române" avînd ca scop ocrotirea şi ajutorarea orfanelor can~
fii
62

şi-au pierdut părinţii în timpul revoluţiei din 1848-1849 pentru a se putea ridicc1
la „o treaptă a creşterii corespunzătoare intereselor neamului". La începutul anului 1852 se trimite acestei reuniuni .,din iubire către naţiunea noastră pornită
şi din precugetarea aceea că sărmana naţiune Română e lipsită de aşezăminte
binefăcătoare" din partea localităţilor San:ău, Spinuş. Sfirnaş, Sărsig, Chioag, Fegernic, Ciuleşti, Cenaloş - toate din districtul Sfîrnaş - suma de 116 fi ..56 cr.
Activitatea dusă în acest sens de Ioan Munteanu este vizibilă prin faptul că SL'IMrat biserica din Sarcău donează 5 fi, comuna Sarcău 10 fi. 12 cr, cantorul 1 fi.
40 cr, iar el personal 5 fl. Mircea Băltescu. Contribuţii la istoricul „Reuniunii femeilor române din Braşov" în Cull'gere de studii şi cercetări, Muzeul regional
Braşov, 1967, p. 191-211; Constantin Căzănişteanu, Ştiri prit·itoare la actii·itarea
tinei asociaţii transilvănene create în urma revoluţiei române de la 1848-49, în
Studii, revistă de istorie, tom. 26, nr. 3, 1973, p. 497-511; Gheorghe Liţiu. op. cit.,
p. 136-139; AS.O., fond EGCO, Core.sp. nr. 511, 1852, f. 1; 3; nr. 553/1852, f. 1.
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şi vehiculează în anii urintipuitoria in iwne" cu ,,tabele colorite cu indice materiilor în limba română" 63 ; în iunie 1857 cere 10 exemplare pentru şcoala din Sarcău din „Catechismul" scris de Al. St. Suluţiu,
după ce în februarie ceruse 7 exemplare din carte 3. ,,Jus matri nwniale
novissimum" de Ivan Kapsz şi din Disertaţiunea istorico-critică, de
Maniu. 64
Preocupc"lrile sale bibliofile urmăreau să pun,:i la dispoziţia săteni
lor şi mai ales a elevilor cărţi necesare pentru a le dezvolta atît cunoş
tinţele practice, economice cît şi pe cele istorice şi lingvistice, pe linia
celei mai fertile tradiţii a Şcolii ardelene. Animat de această dorinţă
şi avînd în minte fosta „Bibliotecă românească" a lui Z. Carcalechi,
la 27 aprilie 1857 adună la Sarcău preoţii din districtul Sfîrnc1şului, discută şi întocmesc împreună o listă de cărţi ce ar fi necesare pentru
întocmirea unei biblioteci şcolare poporale. Cităm din titluri: A. T. Laurian, Istoria românilor; Istoria naturală romană: Geografia politică a
monarhiei austriece; Alexi, Gramatica; A. T. Laurian, Tentamen criticum; Dicţionarul Bariţian germano-român şi român german; Disertaţiunea istorico-critică şi literară a românilor, de Maniu. Deocamdată
nu ştim în ce măsură acest plan a căpătat viaţă, dar subliniem încă o
iniţiativă culturală a lui Munteanu, care premerge cu dţiva ani în Bihor una din ideile fundamentale ce vor sta la temelia programului de
luptă al „Astrei", înfiinţate ÎJl 1861 la Sibiu.
Din 1854 Munteanu reia vechiul său plan de a publica, de această
dată la Braşov, biografiile romane şi trimite acolo manuscrisul. Încearcă să lanseze o listă de prenumerare în nr. 9/1854 al Foii pentru
minte ... , sub titlul Un ofert (în interesul şcolii agronomice), în care
promite suma ce ar fi realizat-o ca beneficiu din vînzarea cărţii în
favoarea unei fundaţii pentru un institut de agronomie românesc. În
acelaşi număr şi în cele următoare publică părţi din prefaţă şi din
biografii. Totuşi nu va reuşi să-şi publice cartea, decît în 1858 la Oradea, pe cheltuială proprie, beneficiind credem şi de suma ce a economisit-o din salariul de profesor la Beiuş în anul şcolar 1857/1858 şi din
gospodăria de la Sar.cău.
în legătură cu trecerea lui pe la Beiuş s-au perpetuat date greşite,
după cum nu s-a ştiut pînă acum nici ce post a ocupat acolo. Astfel,
C. Diaconovich şi C. Pavel afirmă greşit că ar fi fost profesor la Beiuş
în anul şcolar 1856/1857. în fondul citat deja am găsit cîteva documente care clarifică definitiv problema. La 25 august 1857 consilierul
şcolar Iosif Pop Szilagyi din Oradea întocmeşte un referat 66 din care
rezultă că de mai mult timp la Beiuş lipseşte un bun profesor de limba

Dintre

mători

63

cărţile

menţionăm:

Ibidem,
Ibidem,
65
Ibidem,
6(; Ibidem,

6

'-

pe care le

prenumerează

,,Invaţiare

Coresp. nr.
Coresp. nr.
Coresp. nr.
Coresp. nr.

1511/1855, f. 1.
717/1857, f. l; nr. 228/1857, f. 1; nr. 229/1857, f. 1.
539/1857, f. 1.
980/1857, f. 1-3.
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pentru acest post, ca suplinitor
acea sperinţia cum că dînsul ca
un bărbat matur din zelul cătră acest Institut şi înflorirea lui, va dovedi o exemplară şi solidă purtare ... şi lucrarea lui va aduce fru1pte
foarte preţioase". Drept urmare, la capătul lunii septembrie este numit profesor „slllplinte" cu 500 fl. conv. salariu din fondul gimnazial.
La sfîrşitul anului şcolar este caracterizat că manifestă zel şi îşi amplifică pregătirea şcolară prin studiu, fiind profesor de Jimba română la
cursul superior şi de limba germană la dasele I-II. Deci I. Munteanu
a fost profesor la Beiuş în anul şcolar 1857/1858.6 7 De ce nu a stat mai
mult, explkă însuşi, din cauza sănătăţii care nu a putut „suporta asprimea climei montane", încît în 1858 e din nou la Sarcău.
Avem convingerea că trecerea prin liceu a avut un rol catalizator
în găsirea căii mai drepte însipre publicarea cărţii sale de biografii române, deoarece una din prefeţe este datată în Beiuş, la 15 iulie ] 858.
Revenirea la Sarcău pare necesară pentru a fi mai aproape de tipografia din Oradea, unde volumul se culegea. In Foaie pentru minte ... nr.
31 din 3 decembrie apare drept urmare, un nou articol pentru popularizarea cărţii. Despre volum, al cărui manuscris revenise deja de la
Braşov, spune că e „acomodat mai vîrtos şcolelor populare, unde tinerimea şcolastecă se va cunoaş;te cu istoria romanilor, se \'a însufleţi
spre imitaţiunea celebrelor fapte virt[u]ose ce va ceti în acel, nu numai, ci încă cu ajutoriul invatiatirilor îşi va dştiga şi cunoştinţa unui
limbagiu pur, curat român". Acest articol al lui Ioan Munteanu apare
şi copiat într-o scrisoare a autorului către Atanasie Sandor din Banat,
la care este anexat un tabel cu mai mulţi prenumeranţi din Arad şi
Pesta. Din aceste două surse rezultă că la 1 noiembrie 1858 cartea era
deja tipărită" şi aştepta numai îmbrăţişarea publicului citi' '1r 68 • Cartea va cunoaşte o răspindire destul de mare, ajungind în toată Transilvania şi chiar dincolo de munţi, unde o va găsi şi N. Iorga, în Argeş,
la 1926 şi-i va dedi,ca o cronică pozitivă. 6 !l
Din 16 noiembrie 1860 datează ultima ştire privind activitatea de
colectant a lui Munteanu pentru „Gazeta Transilvaniei";o_ în data de
29 noiembrie 1860, în Foaiie pentru minte . . . apare articolul Computu
public, datat în Sarcău '1a 19 a lunii şi în care dă seama despre banii
încasaţi din vînzarea cărţii: ,,Am promis cu solenitate înaintea on. pi•·
blic că venitul curat ce va incurge din opul meu Biografiile celor mai
vestiţi romani şi romane il santiesc pe altariul naţiunei. Trecura doi
pe Ioan Munteanu din

67
08

69
70

Ibidem, Problema 16.
B.A.R. Loc. cit., nr. 1016, f. 253.
Nicolae Iorga, Op. cit.
A.S.O. Loc. cit., Coresp. nr. 1253/1860.
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ani de la eşirea opului şi on. public nimica ştie despre soarta acelma.
Deci sentiendu-mă într-o crisă a vieţii ... eaca computu". Urmează un
calcul al cheltui-eli-lor pentru tirajul de 1 OOO de ·exemplare, din care
620 s-au vîndut şi donat, iar 380 „rămîn spre scop naţional". Din acestea 219 „cu poşta de astăzi le străpun lăudatului D!omn] redactor Iacob Mureşianu" pentru a fi vîndute în folos obştesc.
În data de 25 decembrie 1860, Ioan Munteanu s-a stins din viaţă
la Sarcău, în anul 52 al vieţii. 71 A fost înmormîntat în localitate de
fiul său Iuliu, care, potrivit dorinţei tatălui său, în 10 ianuarie 181-:il
face o declaraţie, ce suplineşte testamentul părintesc, prin care, ,,după
ce am auzit şi înţeles mai de mult repetite ori voinţa şi dorinţa nestr{tmutată şi statornică a părintelui meu preaiubit, ca biblioteca sa nicidecum nu vrea să ajungă altă soarte, decît numai şi singur a fire proprietatea gimnaziului episcopal de Beiuş", se declară de acord, ca unic
moştenitor, cu această donaţie.n Cărţile sînt aduse la Oradea în 4 „feş
loage", de unde vor ajunge la Beiuş, donaţia cuprinzînd 1 282 de titluri în 1 344 de volume şi vreo 24 de mape. Alte cărţi şi cadre „cari
sînt adnotate pe pagina din urmă" a inventarului, urmau să sosească
de la Bucureşti, pentru care grăbire Iuliu Munteanu a intervenit în
scris. 73
1'n nr. din 11/15 martie 1861 al Foii pentru minte ... apare un
necrolog din partea gimnaziului din Beiuş, care îi dimensionează vo•
caţia patriotică în care a ostenit cu putere de sacrificiu.
Postum apare în Familia din 10 mai 1868 poezia de factură anacreontică Eram ferice. De unde o fi avut Iosif Vulcan manuscrisul ră~
mâne deocamdată o taină.
1n încheiere subliniem că, dacă putem c0nsidera clarificată în linii
mari biografia, activitatea de colectant şi cea revoluţi1onară, rămîne în
sarcina cercetării viitoare să lumineze chestiunea bibliotecii Ioan Mun„
teanu, precum şi aceea a integrării opere; lui în literatura română.
Pentru amîndouă aceste misiuni se presupun noi descoperiri de arhivă. In primul rînd se cere a se şti ce cărţi de-ale h1i Ioan Munteanu
au ajuns la Biblioteca Centrală de Stat provenind din Bihor 7 4, ca şi în
71

72

Ibidem, Coresp. nr. 1361/1860, f. 1-4.
Ibidem, Coresp. nr. 9/1861, f. 1.
Ibidem, Coresp. nr. 5/1861, f. 2.

iJ
7" lmpărtăşim

în acest sens părerea afirmată de Jako Zsigmond, Op. cit.,
p. 360. Recent Luminiţa Pop de la Biblioteca Centrală de Stat a depistat în fondul
amintit un exemplar din Pravila de la Govora (1642), care e semnată de Munteanu,
şi un exemplar din Psaltirea în versuri a lui Dosoftei (1673), pe care acelaşi a notat
că a cumpărat-o cu 5 fl. La 1824 cartea a fost în posesia popii Vasile din Spinuş,
de unde ajunge la popa Andrei din Pişcolt, sate de lingă Sarcău. Aceasta în mod
sigur, deci nu este o carte cipariană.
https://biblioteca-digitala.ro
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alte depozite.î.; Să mai reţinem că încă din 1839 avea pe lîngă manuscrisul „Biografiilor" alte 3 căJ:ţi gata de tipar, după cum mărturi
seşte: ,,interesante naţionale"; iar mai tîrziu în 1849 lasă lui Bariţiu
la Braşov un manuscris despre revoluţia de la 1848-1849.îG Toate acestea menţin subiectul I. Munteanu în actualitate, conferindu-i binemeritata recunoştinţă a posterităţii.

SUR l..A VIE ET L' ACTIVITE DU REVOLUTIONNAIRE ROUMAIN
IOAN MUNTEANU EN TRANSSYLVANIE
(1808-1860)

(Resume)

En vertu d'une investigation bibliographique et archivistique pour la premiere
fois profondement elevee, Ies auteurs proposent des donnees pour un<' nouvelle connaissance de la personalite du cure Ioan Munteanu, comme revolutionnaire ă travers Ies annees 1848-1849 en Transsylvanie, bien que ecrivain et bibliophile, qui
a lutte toute sa vie pour I/unite culturclle, politiquc ct pour la liberte de son
peuple.
Munteanu a initie et a imprime a Oradea La Proclamation de Sarcău (le 12
yuin 1848). Pendant sa vie, il a ecrit et a publie d'articles militants, poesie ct prase
historique, ce que lui assure un lieu dans la litterature roumainc, comme adepte des
idees latiniste, en transition vers le romantisme et la revolution.

î:i La Biblioteca judeţeană din Oradea se află un exemplar din Ortlwgraphia
lui P. Maior (1819), semnat de I. Munteanu la 17 aprilie 1844, dl'CÎ o carte nc-c-ipariană. ln biblioteca Institutului de Invăţămînt superior din Oradea am găsit un
exemplar din Teodor Aron, Scurta apendice la Istoria hd PetrtL Maior, nuda, 18~8,
de asemenea semnat de Munteanu. Vezi Constantin Mălinaş. Cărţile Şcolii ardelene în colecţii din Oradl'a, în Biblioteca şi cercetarea, Biblioteca Acadl'miei H. S.
România, Cluj-Napoca, 1981, p. 37-GJ.
76 Ioan Munteanu, Biografiile ... p. XXVI; B.A.n., Ms. rom., 999, f. -Ul.
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