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Cercetarea istoriografică a acordat, în ultima vreme, o atenţie sporeconstituirii celor mai semnificative momente ale vieţii politice a
românilor din Bihor în anii dualismului austro-ungar (1867-1918), impunîndu-se constatarea că şi în această parte a ţării noastre s-au configurat importante tradiţii ale mL"?cării pentru drepturi şi unitate naţio
nală, care merită a fi în întregime reactualizate. Din perspectiva acestui
deziderat ştiinţific, credem că este necesară extinderea investigaţiilor
asupra tuturor surselor documentare existent~, pentru o valorificare integrală a semnificaţiilor lor şi o cuprinzătoare restituire a realităţilor
politice bihorene din epoca menţionată. Prin urmare, am procedat la
depistarea unor noi mărturii documentare despre problematica în discuţie, pe care le racordăm informaţiei puse în circulaţie de cercetările anterioare.
După 1905, cînd conducătorii politici ai românilor transilvăneni au
adoptat tactica activismului politic, s-a produs şi în JJl].şcarea politică
a bihorenilor un autentic reviriment, realitate consemnată în izvoarele
documentare existente, de la sursele arhivistice şi pînă la materialele
apărute în coloanele presei noastre militante. Deschizîndu-se în mod considerabil către populaţia satelor, acţiunea politică a intelectualităţii bihorene a cîştigat, în scurt timp, un solid suport, devenind astfel mai eficientă. Pe de altă parte, constatăm că se configurase un sistematic proces de conştientizare a maselor rurale, care se vor constitui în principala forţă politică a societăţii româneşti transilvănene, orientată ferm
pe drumul împlinirii dezideratelor naţionale vitale.
In anul 1907 s-a produs şi în părţile Bihorului o impresionantă efervescenţă politică, manifestările fiind îndreptate împotriva legii contelui
Apponyi, de maghiarizare a şcolilor confesionale româneşti. Protestele
formulate în numeroase adunări populare - la care au participaţ, fapt
semnificativ, mii de locuitori - , precum şi de către instituţiile româneşti
din Bihor, au constituit mărturii puternice despre spiritul justiţiar al
locuitorilor şi voinţa lor de a păstra caracterul şcolii, ca principal factor
de educaţie naţională.
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Perioada dintre anii 1907 şi 1910, la care ne vom referi, este marîn Bihor de o accentuare a militantismului politic şi cultural, ca
expresie a integrării localnicilor în frontul larg al luptei pentru emancipare de sub dominaţia străină şi, în final, pentru făurirea statului naţional unitar român. In vara anului 1907, după alegerea lui Vasile Lucaciu ca deputat de Beiuş în parlament - victorie a românilor sud-bihoreni, care s-a repercutat, în mod pozitiv, asupra încrederii în forţele
proprii - , a,utorităţile statului dualist îşi concentrau atenţia asupra oraşului de pe Crişul Negru, unde activa un puternic detaşament de intelectuali români, transformînd aşezarea într-o veritabilă citadelă a rezistenţei la politica guvernanţilor de oprimare naţională. Nu este, prin urmare, surprinzător faptul că Beiuşul va fi obiectul unui interes sporit
din partea oficialităţilor, de la cele locale şi pînă la cele budapestane.
Diverse propuneri de anihilare a spiritului naţional al românilor din
această zonă geografică circulau pe verticala administraţiei, avînd ca rezultat, uneori, luarea de măsuri discriminatorii împotriva acestora, cu
scopul de a le reduce entuziasmul naţional şi eficacitatea demersurilor
politice şi culturale. Evident, fenomenul nu este singular, ci realmente de
o mare extensiune, în toate zonele în care exista o populaţie majoritar
•românească, decisă să respingă - cu fermitate încercările guvernanţilor
vremelnici de a-i modifica profilul etnic şi a o asimila în aşa-zisa naţiune
unică maghiară. Spre pildă, la 13 mai 1907, prim pretorul plăşii Ceica aflată în apropierea celei de la Beiuş făcea un raport despre adunarea
populară desfăşurată în satul Tăşad, la care au fost trimişi 20 de jandarmi, de care însă nu _,,a fost nevoie" 1 , după cum se exprimă acelaşi
funcţionar administrativ. De reţinut că au rostit, cu acest prilej, cuvîntări locuitorul Vasile Bica, preotul Ştefan Teodor (care s-a referit la „introducerea votului universal şi secret, ... cerut de popor pentru toţi cetăţenii care au împlinit vîrsta de 24 ani" 2 ) ales preşedinte al adună
rii - , V. Babi (,,care a vorbit despre exploatarea naţională, exprimată
prin interzicerea folosirii limbii române în şcolile româneşti"; totodată,
a „protestat împotriva obligativităţii limbii maghiare în şcolile confesionale"3 româneşti), tînărul avocat Dimitrie Lascu (care a susţinut ideea
„introducerii impozitului progresiv", precum şi recunoaşterea oficială a
,,dreptului la întrunire şi la ţinerea de adunări" 4 ) şi învăţătorul Pantelimon Bugariu (din Tăşad). Un moment culminant al adunării l-a constituit propunerea lui Dimitrie Lascu de a „fi desemnat un deputat român,
care să prezinte toate revendicările amintite în parlament, pentru a se
lua măsurile necesare, de îndreptare a lucrurilor"5 •
Obsesiva preocupare a autorităţilor pentru contrabalansarea iniţia
tivelor economice şi culturale româneşti din Beiuş este identificabilă într-o serie de documente confidenţiale aflate în fondurile fostului comicată şi

1 Arhivele Statului Oradea, fond Prefectura Judeţului Bihor, Inv. 25, dos. 3/1907,
f. 43----44.
2 Ibidem.
8 Ibidem.
4
Ibidem.
5 Ibidem.
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Beiuş înainta superiorului său de la Oradea un memoriu în care sînt consemnate relatările
cu privire la unele realităţi locale ce îi treziseră suspiciunea. După opinia acestuia, datorită măsurilor luate de episcopul Mihail Pavel - care
îşi avea sediul de vară la Beiuş, în mijlocul domeniului (de peste 12 OOO
,,holde cadastrale") - , ,,Beiuşul are în prezent o coloratură tipic românească"6. Era, desigur, o explicaţie unilaterală cu scopul premeditat
de a-l compromite, sub raport politic, pe episcopul român - , deoarece
-şi alţi factori, ca de pildă aşezămintele şcolare şi instituţiile culturale
româneşti, au contribuit la configurarea unei atmosfere naţionale la Beiuş.
De altfel, acelaşi personaj va oferi argumente utile în această direcţie,
precizînd că elevii de la gimnaziul superior „Samuil Vulcan" poartă „insigne cu tricolor", iar unii, care înainte „nu ştiau limba română, acum
sînt corifeii cei mai credincioşi ai naţiunii române" 7 • Deci, efectele educaţiei româneşti sînt vizibile. Despre Alexandru Gera, administratorul
domenial, se afirmă L în acelaşi document - că ar fi fost „conducăto
rul tuturor mişcărilor din zonă, atît din punct de vedere spiritual, cît
:şi material" 8 • Este incriminată directoarea internatului Şcolii civile de
fete, precum şi profesoarele acesteia, care „foloseau orice ocazie pentru
a face manifestaţii naţionale româneşti" 9 • Funcţionarul amintit se arăta
intrigat şi de faptul că la Beiuş a luat fiinţă, nu de mult, banca românească 1 „Drăganul", ca „exponent" al tendinţelor de factură economică
ale românilor din sudul Bihorului. Faţă de situaţia descrisă, primpretorul consideră că ar trebui luate măsuri imediate, între care: reînfiinţarea
tribunalului regal maghiar la Beiuş, dislocarea de trupe maghiare în acelaşi loc, construirea unui palat pentru administraţia financiară şi desfă
.şurarea unei şi mai intense „politici culturale maghiare" 10 în depresiunea Beiuşului, unde preponderenţa absolută o avea elementul demografic românesc. Cu alte cuvinte, era vorba de crearea unor instrumente
-care să asigure o mai pronunţată imixtiune a statului dualist în viaţa
populaţiei româneşti de la poalele Apusenilor.
Ca o continuare a propunerilor semnalate este, fără îndoială, raportul trimis - la 21 iunie 1908 - de comitele comitatului Bihor, contelui
Apponyi Albert, ministrul Instrucţiunii Publice şi unul din campionii
politicii naţionaliste excesive. Se porneşte şi în acest document de la
convingerea, devenită unanimă (evident, în cazul servilor docili ai guvernanţilor)~ că se impune a „fi făcut mai mult pe linia îngrădirii agitaţiilor"11 naţionale româneşti. Prin urmare, era apreciată ca o măsură
presant-necesară „înfiinţarea unui inspectorat şcolar care să aibă în sub-0rdine plăşile Ceica, Beiuş, Vaşcău, Beliu şi Tinca" 12 , în care majoritatea
o deţinea populaţia românească. Existînd un inspectorat şcolar al comi-

tat. Astfel, la 14 iunie 1908, primpretorul plasei

8

Ibidem, dos. 3/1908, f. 1-15.
Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11
Ibidem, f. 24-25.
12 Ibidem.
7
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tatului, acesta urma să-i fie subordonat. Rolul noului inspectorat, exclusiv pentru şcolile confesionale rol'Ilâneşti, era acela de a ,,,urmări, cu
multă atenţie, orice mişcare ... în cuibul românesc din această zonă" 13 •
Indeosebi gimnaziul superior românesc din Beiuş ,,,trebuie ţinut sub observare, pentru că acesta este patul cald al radicalilor români" 14 . Se insista ca în Beiuş să ia fiinţă o şcoală civilă de băieţi, una de comerţ şi
meserii, precum şi un internat, fireşte toate maghiare, pentru a diminua însemnătatea de necontestat a cunoscutelor instituţii .şcolare româneşti din aşezare. Mai mult, se făcea apel ca să fie adusă la Beiuş armată
(formată numai din maghiari), apoi să se pună în funcţiune un tribunal,
cu menirea expresă de a contribui la „înfruntarea radicalilor şi agitatorilor români, dintre care marea majoritate sînt avocaţi" 15 • Aşadar, ministrul Instrucţiunii Publice era solicitat pentru a da curs unor propuneri pornite de la primpretorul din Beiuş şi completate de comite, toate
vizînd practicarea unei politici de mînă forte faţă de tendinţele fireşti
de evoluţie cultural-naţională ale românilor bihoreni~
Un alt raport al comitatului (din 3 iulie 1908), de data aceasta către
Ministerul Apărări~, stăruia pentru a fi trimise la Beiuş două companii
de honvezi, care să reprime acţiunile populaţiei româneşti 16 . Inspectorul
şcolar al comitatului făcea, în raportul său către comite (din 21 iunie
1908), aprecieri demne de interes, precum următoarele: ,,Dacă privim
comitatul Bihorului ... peste tot se poate constata că mişcarea naţională
românească se intensifică şi cuprinde un spaţiu din ce în ce mai mare.
Aşa de multe şedinţe şi adunări nu au fost niciodată ca în ultimii doi
ani". Cu toate aceste stări de lucruri, inspectorul şcolar conchide că: ,,Nu
avem însă motive să ne întristăm, pentru că nu a pierit încă Hunia, poporul român - luat în particular - nu este răuvoitor, nici pe departe
nu este antimaghiar, numai conducătorii săi sînt periculoşi şi trebuie fă
cuţi inofensivi" 17 • La rîndul său, acest funcţionar considera că ar fi utilă
înfiinţarea unui inspectorat şcolar separat pentru cele cinci plase româneşti (Beiuş, Vaşcău, Ceica, Tinca şi Beliu), punctul său de vedere coincizînd cu cel al primpretorului din Beiuş. Socoteşte, de asemenea, ca o
prioritate să se înfiinţeze în Beiuş o şcoală elementară de stat pentru
băieţi (în limba maghiară) şi un internat pentru aceasta. Deci, alte instituţii şcolare pentru atragerea tineretului român, extrem d~ numeros în
zonă, cu intenţia de a-l supune, încă de acum, unei acţiuni de deznaţio
nalizare, care ulterior va lua alte forme.
1n perioada de pregătire şi de desfăşurare a campaniilor electorale,
cînd în mijlocul populaţiei descindeau candidaţii de deputaţi şi deputaţii
aleşi, autorităţile erau cuprinse de o adevărată febră a căutării de soluţii
pentru reducerea la maximum a posibilităţilor locuitorilor români de a
obţine victorii în alegeri. La 14 septembrie 1908, spre exemplu, organele
comitatense se gîndeau ca, din patru circumscripţii electorale româneşti
13

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
rn Ibidem, f. 36.
17
Ibidem, f. 26-30.
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15
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din Bihor şi anume Beiuş, Aleşd,, Ceica şi Tinca, să facă numai una, eliminîndu-se astfel şansa de a alege deputaţi români în trei circumscripţii
existente 18 . Pentru a dispune de cit mai mulţi alegători de naţionalitate
maghiară, se preconiza organizarea unor cursuri intensive de alfabetizare19 - operaţie efectuată cu multă discreţie - , deoarece numai cei
ştiutori de carte aveau drept de vot. La 24 octombrie 1908, comitele îl
informa pe ministrul de interne despre faptul că Vasile Lucaciu, deputat
al românilor din părţile Beiuşului în parlament, s-a deplasat în rîndul
alegătorilor, prezentîndu-le o dare de seamă despre activitatea sa de parlamentar20. Văzînd şi în acest gest o manifestare agitatorică, deputatul
român a fost supravegheat cu abilitate de organele represive, exercitîndu-se implicit presiuni asupra acestuia.
Primpretorul din Beiuş raporta, la 4 martie 19'09, comitatului şi despre orientarea pronunţat naţională .a băncii „Drăganul", în care - după
părerea sa domnea o ,,,atmosferă antiguvernamentală ... şi antistatală". Aceasta ar fi „alimentat şi atmosfera din gimnaziul" 21 beiuşean,
· astfel, că nu este de acord ca profesorul Ioan Iepure să facă parte din
Comisia de cenzori a băncii, încercind să întrerupă sau chiar să blocheze
contactele cadrelor didactice cu această instituţie economică românească.
In ordinul său din 7 septembrie 1909, Ministerul de Interne subliniază faptul.- pentru noi deosebit de important, desigur din unghiul
de vedere al prezentei investigaţii ştiinţifico-documentare - că în „zonele locuite de români se ţin adunări de factură culturală, economică şi
politică, precum şi adunări de dări de seamă ale deputaţilor români ori
şedinţe ale asociaţiei Astra" 22 . Aceasta din urmă organizează adunări generale, şedinţe literare, concerte şi piese de teatru. Ministerul este convins că, ,,sub masca acţiunilor culturale şi a şedinţelor de dări de seamă
a deputaţilor români se ţin consfătuiri permanente" 23 . Din informaţiile
pe care le deţinea, ,,rezulta că atît deputaţii, cit şi ceilalţi conducători
(politici şi culturali - n.n.) români, în cuvîntările lor agită împotriva
statului" 24 dualist. Se dispune, în final, autorităţilor comitatense ca să
,,urmărească cu toată atenţia" manifestările culturale şi „toate cuvîntă
rile care se ţin", precum şi „toate toasturile", care trebuiesc .,,reproduse
cuvînt cu cuvînt", iar în „legătură cu acestea (adică cu privire la efectul
lor asupra auditoriului - n.n.) să fie întocmite rapoarte" 25 cit mai amă
nunţite. Organelor represive li se pretindea, aşadar, să fie mai vigilente,
pentru a culege informaţii cit mai cuprinzătoare şi exacte despre conţi
nutul şi forma acţiunilor politice şi culturale ale românilor, cu scopul de
a li se reduce eficacitatea.
Conform dispoziţiilor primite, primpretorul din Beiuş procedează,
cu promptitudine, la informarea comitatului despre modul cum s-a des18
1~
20

21
2

"

23
24
25

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

dos. 1/1908,
dos. 4/1908,
dos. 3/1908,
dos. 3/1909,
f. 84.

f. 6.
f. 3-6.
f. 38.
f. 43.
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adunarea din Beiuş, de la începutul lunii mai a anului 1910, la
care au participat ,,în jur de 700 oameni" 26 din oraş şi întreaga depresiune. Au fost prezenţi cunoscuţii luptători pentru drepturi naţionale Vasile Lucaciu, dr. Teodor Mihali şi dr. Ioan Ciordaş, acesta din urmă fiind
preşedintele adunării. Primpretorul notează că toţi cei care „au luat
cuvîntul au înfierat politica contelui Tisza Istvan" 27 • Primpretorul a „întrerupt desfăşurarea" adunării. De asemenea, lîngă comuna Drăgăneşti
- din apropierea Beiuşului - , jandarmii au oprit „un alai format din
30 de căruţe, care au străbătut satele din jur, cîntînd" cîntece naţionale,
după care au încercat să „pătrundă în Beilli?" 28 . La intervenţia lui dr.
Ioan Ciordaş, primpretorul a permis intrarea acestora în oraş. 8u toate
măsurile interdictive şi a ameninţăriloi;, locuitorii din părţile Vaşcăului
,,au venit la Beiuş în număr mare, cu cîntece. Oprind în faţa restaurantului, au vrut să ţină o nouă adunare populară" 29 • Au fost însă împiedecaţi de autorităţile locale, sprijinite de jandarmi. Incercînd o apreciere
asupra evenimentului, primpretorul conchide că: ,,Atmosfera generală
a fost favorabilă Partidului Naţional Român. Adunarea s-a desfăşurat în
chip entuzi,ast. O activitate mai susţinută au dovedit, în primul rînd, intelectualii şi preoţii români" 30 , adică tocmai acei care erau fruntaşii miş
cării naţionale româneşti din aceste părţi.
Dintr-un alt raport, al primpretorului din Ceica, către comitat (trimis
în 24 mai 1910), aflăm că în această plasă deputaţii români Ioan Suciu,
Aurel Vlad şi Alexandru Vaida şi-au făcut cunoscută intenţia de a organiza „adunări electorale în toată circumscripţia" cu 48 de ore înainte de
alegerile propriu-zise31 • Primpretorul nu şi-a dat acordul, astfel că Ioan
Suciu a fost nevoit să facă demersuri pe lingă Ministerul de Interne,
,,solicitînd aprobarea pentru ţinerea adunărilor populare proiectate" 32 •
Indiferent dacă cererea lui va fi sau nu aprobată, primpretorul face apel
ca să i se pună la dispoziţie cel puţin două companii de honvezi, desigur
pentru a putea controla şi dirija alegerile, iar în ultimă instanţă pentru
a ridica un obstacol de netrecut în calea alegerii unui deputat român şi
la Ceica.
La ordinul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, de a fi supravegheaţi cu stricteţe preoţii români din Bihor, primpretorul plasei
Ceica făcea un raport avînd ca obiect comportamentul protopopului Ioan
Pop (de la Holod), din cuprinsul căruia rezultă faptul că „pe baza unor
afirmaţii făcute şi a participării acestuia la confruntările politice devine
evidentă supoziţia că numitul preot este un exponent de frunte în comitat al Partidului Naţional Român" 33 . Se menţionează, totodată, că nu s-a
26
27

28
29
30
31
32
33

Ibidem, dos. 2/1910, f. 2-3.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 6.
Ibidem.
Ibidem, dos. 6/1910, f. 1-8.

https://biblioteca-digitala.ro

Manifestări politice ale românilor bihoreni (1907-1910)

7

177

implicat în „manifestări antimaghiare" 34, fiind un „individ inteligent" 35
şi, remarcăm noi, incapabil de sentimente naţionaliste.
Comitele trimitea, la 1 septembrie 1910, un raport Ministerului de
Interne, în care se referă la adunarea generală - din 30 august, de la
Vaşcău a Reuniunii învăţătorilor de confesiune ortodocsă din Bihor,
insistînd ca să „fie luate măsuri aspre de pedepsire a celor care în luă
rile lor de poziţie s-au manifestat ca elemente ostile statului" 36 dualist.
De altfel, primpretorul plasei Vaşcău îl informase despre desfăşurarea
adunării, afirmînd, printre altele, că este pe deplin convins că adevăra
tul scop „al adunărilor organizate de reuniune este nu atît pedagogic, cît
mai mult politic" 37 •
Rapoartele cu privire la starea de spirit a populaţiei româneşti din
oraş şi satele din împrejurimi au o frecvenţă neobişnuită. Comitele se
adresa, la 16 noiembrie 1910, €urţii de Apel din Oradea, pledînd pentru
înfiinţarea unui tribunal la Beiuş, care să „aibă în competenţă" 38 plăşile
Beiuş,· Vaşcău, Ceica, Tinca şi Beliu. Ele cuprindeau peste 213 aşezări şi
o populaţie românească de aproximativ 200 OOO de locuitori. Propunerea
avea, ca argumentare, următoarele consideraţii: ,,Beiuşul reprezintă aspiraţiile naţiunii române, la fel ca Sibiul, Braşovul şi Blajul. Aici arde
flacăra mişcării naţionale române. La Beiuş este un centru al intelectualităţii române, aici se găsesc instituţii culturale româneşti ... , aici este
un gimnaziu românesc, casină română,. un institut de credit românesc,
iar în perspectivă se preconizează înfiinţarea unei tipografii româneşti" 39 ,
care a şi început să funcţioneze în anul 1911. Este, din nou, remarcată
,,influenţa radicalilor români" 40 , adică a reprezentanţilor P.N.R.
Reconstituirea acestor aspecte ale istoriei Bihorului dezvăluie o certă
maturitate politică a conducătorilor politici locali, ca factori de mobilizare a mulţimilor în direcţia configurării unei energice atitudini, de respingere fermă a tentativelor - care, de altfel, s-au dovedit a fi falimentare - autorităţilor statului dualist, dominate de ideea deznaţionalizării
unor locuitori care îşi păstraseră secole de-a rîndul, cu o exemplară dîrzenie, etnicitatea şi specificul naţional. Se degajă, totodată, adevărul că
Beiuşul a fost şi la începutul acestui secol un important centru politic
şi cultural al românilor de dincoace de Carpaţi, aşezîndu-se alături de
Sibiu, Braşov, Blaj, Arad, Lugoj şi Năsăud, aşezări care au avut un rol
istoric similar, de pregătire a conştiinţelor pentru momentul edificării
statului naţional unitar român.
34 -

35 Ibidem.
Ibidem, dos. 2/1910, f. IO.
37 Viorel Faur, Aspecte ale luptei românilor din Crişana pentru afirmare culturală între 1849-1918, în Revista de istorie, 1980, nr. 5, p. 881.
38 Arhivele Statului Oradea,
fond Prefectura Judeţului Bihor,
dos. 1/1910,

36

f. 76.
39
40
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Ibidem.
Ibidem.
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8

NOUVELLES INFORMATIONS DOCUMENTAIRES CONCERNANT
LES MANIFESTATIONS POLITIQUES ET CULTURELLES DES ROUMAINS
DE BIHOR (1907-1910)
(Resume)

Les auteurs presentent Ies plus significatifs passages des documents inedits
- trouves dans Ies fonds de la filiale d'Oradea des Archives de l'Etat - concernant
la Iutte drs Roumains dP. Bihor pour la defense des droits nationaux, contre Ia
politique de denationalisation du gouvernement autrichien-hongrois, de la periode
1907-1910. On met en relief le râle de Beiuş, en tant qu"authentique citadelle de
la resistance nationale, dans le contexte de ces manifestations.
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