Mureşenii, precursori ai Marii Uniri
de Sanda - Maria Buta
Realizarea României Mari nu s-ar fi putut înfăptui fără efortul intelectualilor sec. XIX din toate
provinciile românesti.
Printre intelectualii a căror viaţă se confundă cu lupta naţională a românilor fac parte şi
Mureşenii, implicaţi in toate acţiunile politice ale vremii lor, solidari cu românii din celelalte provincii in
lupta pentru implinirea năzuinţelor naţionale.
Deşi principalele obiective ale ambiţiosului program naţional fuseseră cerute şi justificate încă
inainte d e 1 800, sec. XIX a fost fără îndoială o epocă d e succes şi progrese din treaptă în treaptă, la care
Mureşenii fie c ă a u luat parte nemijlocit, fie le-au susţinut prin organizarea unor instituţii culturale, dar mai
ales prin intermediul celor două ziare: .. Foaia ", deschisă tuturor scriitorilor d e limbă română şi ..G azeta "
acel .. Organ al tuturor intereselor naţionale " cum o numea H urmuzachi.
Mentori a i opiniei publice, sfetnici înţele pţi d e fiecare zi, M u reşenii au condus cu
responsabilitatea misiunii pe care le-a încredinţat-o soarta aceste ziare, impunând îndatoririle presei
luptătoare pentru idei, care a fost supremul reazim d e existenţă în zbuciumul unui popor primejduit. in
procesul îndelungat de afirmare a conştinţei naţionale, ei au servit drept verigă de legătură între
reprezentanţii iluminismului se. XVI I I şi gene raţia de avocaţi, bancheri, politicieni de profesie care vor
înfăptui Marea Unire. Erau cu pregnanţă urmaşii acelei generaţii de istorici şi filozofi ai Şcolii Ardelene
care au imprimat un caracter special iluminismului românesc. Acelui grup de că rturari - puţin numeros,
dar foarte dinamic - care a încercat să definească conceptul de naţiune română şi care au elaborat o
ideologie având la bază doctrina continuităţii şi tP.za unităţii de origine a tuturor românilor şi a latinităţii
limbii lor, prin care Dimitrie Cantemir fundamentase conştiinţa etnică.
Istoria mişcării de emancipare naţională a românilor se interferează c u marile curente culturale
şi de g ândire ale Europei. Intelectualii generaţiei lui Iacob M ureşianu nu aveau nici o reţinere în a se
considera europeni, iar efortul lor ca făcând parte dintr-o mişcare europeană.
Solida ritatea d e esenţă creştină şi c ulturală a sec. XVI I I c apătă valenţe noi, devine o solidaritate
doctrinară unind în acel aşi elan pentru dobândirea suveranităţii populare şi a libe rtăţilor civile intelectuali
români din toate provinciile; mişcarea naţională română nu a fost numai o l uptă de eliberare de sub
dominaţia străină, ci în egală msăură un proces prin care au fost transformate înseşi bazele societăţii.
Pentru a reuşi şi-au elaborat un program naţional extrem de îndrăzneţ pe care I-au urmat cu tenacitate
generaţie după generaţie. A fost un proces îndelungat şi trudnic, dar românii au avut mereu politiceni abili
care a u ştiut să aleagă soluţia viitorului şi să se folosească de contradicţiile marilor puteri pentru a-şi
impune programul în momentele în care acestea nu se mai puteau împotrivi.
Nu încape nici o îndoială că valoarea dominantă a sec. XIX a fost cea naţională, pornită înc ă
înainte de 1 800 cu ideea d e renaştere politică ş i încheiată la începutul s e c . X X c u realizarea României M a ri.
i n susţinerea acestei valori, intelectualii ardeleni şi-au alăturat efortul românilor din celelalte provincii.
i n g eneza naţiunii moderne, raporturile mişcării culturale a românilor ardeleni c u Principatele
Dunărene au fost esenţiale. Atât ..Gazeta Transilvaniei", ..Foaia pentru minte, inimă şi literatură " c ât şi
bogata corespondenţă din Arhiva Mureşenilor sta u mărturie contactului permanent dintre intelectualii
români şi a implicării Mureşenilor în toate evenimentele care au marcat dezvoltarea naţiunii române.
Elev al lui Simion Bărnuţiu şi Timotei Cipariu, de care-I va lega o îndelungată prietenie şi o rodnică
colaborare, Iacob M ureşianu vine la Braşov la solicitarea episcopului Nicolae Kovacs pentru a-1 ajuta pe
abatele Antonie Kovacs la organizarea liceului latina-german. Un an mai târziu, în aprilie 1 838, il va aduce
la Braşov şi pe Andrei M ureşanu pentru a lucra împreună atât la dezvoltarea şcolii, cât şi la ziar. Calităţile
deosebite îl vor recomanda pe Iacob Mureşianu ca director, în 1 857, funcţie în care va rămâne 18 ani. La
pensionarea sa, Iacob Mureşianu lăsa un liceu complet, c u 8 clase şi cu d reptul de a elibera diplome de
bacalaureat2.
Conştienţi de rolul determinant al culturii în evoluţia unui popor, Mureşenii vor lupta consecvent
şi susţinut pentru înfiinţarea a cât mai multe instituţii de pregătire a tienretului. Lui Iacob Mureşianu i se
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datorează câteva iniţiative c u m a fost proiectul de înfiinţare a unui institut românesc de agronomie, pentru
care întocmeşte statutele şi intră în legătură cu specialişti din M untenia3 şi Moldova4• in 1863 iniţiază un
alt proiect şi anume înfiinţarea unei fac ultăţi de drept în limba română5. Fondurile strân se pentru aceste
două proiecte, care din nefericire nu s-au putut realiza, vor fi puse la dispoziţia Asociaţiunii în scopul
procurăriii de literatură juridică şi agronomică şi pentru înfiinţarea Şcolii de fete de la Sibiu6• Numele lui se
găseşte şi la temelia altor instituţii culturale şi de învăţământ c a WŞcoala de învăţătură" din Blaj, Şcoala
românească din Sf. Gheorghe, Şcolile din N ăsăud şi Zizin7 şi întemeierea .. Reuniunii femeilor române8•
Toate aceste acţiuni individuale se integrau unui ansamblu, făceau pa rte dintr-o strategie
coerent concepută şi cu tenacitate urmărită de intelectualii ardeleni in l upta lor de emancipare naţională.
Pentru generaţia din care făceau parte Andrei M ureşanu şi Iacob Mureşianu, orice formă de manifestare
individuală sau socială trebuia subordonată factorului politic. Or, ce putea servi mai bine răspăndirea
ideilor decât ziarele? Acest adevăr 1-a înţeles Timotei Cipariu atunci când i-a indemnat pe negustorii
braşoveni9 să sprijine financiar apar�ia primului ziar politic al românilor a rdeleni, .. Gazeta de Transilvania",
care va apare la 12 martie 1 838 având c a redactor pe George Ba riţiu10• De suplimentul literar, .Foaie pentru
minte, inimă şi literatrură", se va ocupa Andrei Mureşanu de la sosirea sa in Braşov, in aprilie 1 8381 1 .
Începând c u 1 843, de numărul care apărea joia se v a ocupa Iacob M ureşianu12. in 1 850, c a urmare a
suprimării .. Gazetei" şi a suspendării lui George Bariţiu din funcţia de redactor13, Iacob Mureşianu cere
autorizaţia pe numele său şi din 9 septembrie 1 850 ziarul va reapare avându-1 pe el atât ca redactor cât si
.
ca editor14• Ziarul va rămâne in proprietatea familiei mai bine de o jumătate de secol, până in 1 91 1 . laco b
M ureşianu va imprima .. Gazetei" un ca racter militant, implicarea sa politică fiind fără e chivoc. in
pregătirea Dietei de la Sibiu, la care Iacob M ureşainu va fi desemnat ca deputat, .. Gazeta" va duce o
muncă susţinută .de luminare a poporului pentru a merge la vot15". Evoluţia ulterioară a situaţiei politice,
încheierea pactului dualist. vor radica liza lupta politică a românilor ardeleni şi o vor orienta spre susţinerea
aplicării legilor votate in Dieta de la Sibiu şi recunoaşterea a utonomiei Transilvaniei - deziderate ce vor
constitui esenţa Pronunciamentul de la Blaj din 1868 pe care ..G azeta " il publică in numă rul din 1 5/27 mai.
Iacob M ureşianu, care se solidarizează personal cu amplul protest naţional, este chemat in faţa just�iei
pentru .. Crima de tulbura re a păcii publice"16.
Efectele nefaste ale pactului dualist s-au făcut simţite imediat după incheierea l ui. Dacă
Habsburgii reuşiseră să-şi impună autoritatea dezbinând naţionalităţile, noul sistem se dovedea şi mai
nociv prin incercarea de a dezbina fiii a celeaişi naţiuni. Tactica folosită a fost reactivarea principiului
feudal potrivit căruia capii bisericii - fără nici o bază electorală - reprezintă poporul. Acest principiu nu a
putut fi acceptat de majoritatea intelectualilor care-i considerau pe clerici doar persoane particulare şi nu
mandatari ai naţiunii. Sciziunea produsă atunci când s-a pus problema atitudinii politice pe care urmau s
o adopte românii şi care a creat curentul activist susţinut de majoritatea preoţilor şi cel pasivist susţinut
de mi reni, a impus cu pregnanţă necesitatea organizării românilor intr-un partid politic. Iacob M u reşianu
va susţine c u conse cvenţă in coloanele .Gazetei" pasivismul pe care Partidul Naţional Român din
Transilvania creat in 1 869 il adoptase c a formă de manifestare politică.
Evoluţia evenimentelor in Principate face să-i renască nădejdile şi să organizeze o ultimă mare
acţiune politică - campania de presă in sprijinul Războiului de independenţă. Î n perspectiva conflictului
armat, el vedea realizarea unei etape necesare in drumul spre unitatea naţională a românilor. in această
perspectivă Iacob M ureşianu a judecat şi a reacţionat faţă de toate evenimentele politice in care era
implicată etnia română.
in a rticolul .. Noi in faţa evenimentelor"11 vorbeşte de ..... poporul român care are conştiinţa că
este compact in număr de 8 milioane şi ocupă un teritoriu care in interesul Europei n u se paote lua din
mâinile românilor", iar in articolul .. Cristos a inviat"18 - articol in criminat in procesul de presă care-i va fi
intentat - afirmă că ..... nu mai poate fi departe momentul in care să ne fie dat a serba şi Paştele deplinei
libertăţi, Paştele reconstituirii naţionale".
Această mare campanie ziaristică este incununarea unei activităţi de a proape o jumătate de
secol in care Iacob M ureşianu a stat neclintit in slujba idealului naţional implinind c u tena citate destinul
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rezervat generaţiei sale, acela de a încerca să transforme comunitatea culturală românească într-o
naţiune politică.
A apărat c u demnitate în paginile " Gazetei " onoarea şi drepturile românilor în lupta pentru care
a avut victorii sau înfrângeri, dar cărora le-a rămas credincioas în pofida g reutăţilor şi primejdiilor. El n-a
servit numai c auza românilor ardeleni, ci a tuturor românilor, contribuind în mare măsură la realizarea
unităţii lor culturale. Strădania sa de-o viaţă şi-a găsitr recunoaşterea în 1 3/26 octombrie 1 877 când a fost
primit în Academia Română19.
Iacob M ureşianu a crezut cu sfiinţenie în neamul său, pentru viitorul căruia a d us o l uptă aprigă
şi neşovăitoare. Această credinţă a fost transmisă şi fiului său, Aurel, care-i va continua lupta în plan
politic.
Dr. Aurel M ureşianu s-a impus prin cultura, talentul, l uciditatea politică şi intransigentă
caracterului, ca unul dintre cei mai respe ctaţi fruntaşi politici a rdeleni din a doua jumătate a sec. XIX.
Preluând în 1 878 condu cerea " Gazetei Transilvanie(, dr. Aurel Mureşianu i-a imprimat
individ ualitatea sa păstrând totodată linia tradiţională a programului paşoptist. În primul articol, cel care
inaugurează activitatea sa ca director al " Gazete(, Aurel M ureşianu îşi defineşte poziţia în viaţa politică şi
obiectivele fundamentale pentru care va milita - lupta împotriva opresiunii naţionale, ridicarea nivelului
cultural şi întărirea ideii de unitate şi continuitate în conştiinţa românilor, punând clar problema unirii
Transilvaniei cu România20• Acest program se constituie într-o adevărată profesiune de credinţă pe care
Dr. Aurel M u reşianu a respectat-o până în ultima clipă. Tot acum formulează un alt deziderat pentru care
va milita prin intermediul " Gazetei " - lupta pentru solidarizare, unitate şi organizarea vieţii politice a
românilor ardeleni. Considerând că este a bsolut necesară unirea tuturor forţelor într-un singur şi puternic
organ naţional, va lua parte activă la constituirea Partidului Naţional Român, fiind unul dintre cei 22 de
fruntaşi a rdeleni care au decis, la Conferinţa confidenţială din 16-18 octombrie 1 880 de la Sibiu, unirea
celor două partide care luaseră fiinţă în 1 86921 •
Î n pregătirea conferinţei de constituire a P.N.R. d in m a i 1 881, Dr. Aurel Mureşianu începe
publicarea unui ciclu de articole sub titlul .. Solidaritate".
Considerănd solidaritatea ca expresie a gradului de d ezvoltare culturală a unui popor, în primul
număr al ciclului - ce va continua pe parcursul unui deceniu - Dr. Au rei Mureşianu sintetizează dezideratul
momentului istoric prin două imperative: disciplină şi organizare, absolut necesare pentru o politică
unitară, fermă, intransigentă, în realizarea ideal ului naţional al românilor de a se vedea un popor liber şi
unit pe pământul strămoşesc22.
Consideraţia de care se bucură reda ctorul " Gazetei Transilvaniei" face ca în 1 884 să fie ales în
Comitetul Central al P.N.R. iar ziarul să devină organ oficial al partidului23.
În iarna lui 1 885 Dr. Aurel Mureşianu publică un ciclu de articole " Românii, Tronul şi Opinia

publică" susţinând necesitatea întoc mirii unui amplu memoriu adresat tronului24•
În 1 887 primeşte însărcinarea de a întocmi proiectul acestui memorand25•
Î ntemeiat pe principiul respectului pentru spiritul legilor, cu a ccent pe concepţia constituţională
şi adminsitrativă a vieţii de stat, memorandul lui Aurel Mureşianu aruncă un con de lumină asupra întregii
dezbateri de idei ce a stat la baza mişcării memorandiste, fă când posibile înţelegerea mai temeinică a

cauzelor care au generat-o26.
Î n procesul intentat de autorităţi memorandiştilor în 1 894, Dr. Aurel M ureşianu a jucat un rol
important în calitate de apărător, insistând asupra respectării prevederii cosntituţionale în ceea ce
priveşte folosirea limbii materne în justiţie şi ca unul dintre cei care au redactat celebra Declaraţie citită
în instanţă de Dr. I oan Raţiu, în care se spune că " existenţa unui popor nu se discută - se afirmă."27
Susţinerea programului Partidului Naţional Român, a tacticii pasiviste şi a nec esităţii sprijinului
popular a constituit baza actrivităţii sale politice pe care a dus-o în principal prin intermediul ziarului pe
care în 1 884 reuşeşte să-I transforme în cotidian28.
Fiecare a cţiune desfăşurată fie în domeniul c ultural, fie în cel politic, întreaga activitate a
Mureşenilor, concertată cu strădania celorlalţi intelectuali români ai sec. XIX pot fi considerate trepte
necesare în procesul de realizare a statului naţional unita r român.
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Locul şi însemnătatea Mureşenilor in cultura şi istoria noastră o exprimă cu concizie şi claritate
Nicolae Densuşianu: .reprezentanţi iluştri ai c ugetărilor şi simţirilor româneşti, apărători sinceri şi
neobos�i ai drepturilor şi libertăţilor naţionale, exemple a tăriei de convingeri, de activitate şi sacrificiu, ei
ocupă loc de frunte in acele puternice şi glorioase generaţii din sec. XIX care au dus lupta uriaşă pentru
dezrobirea şi ină�area poporului român şi au pus bazele viitorului nostru naţional29•
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Mure�enii - Vorgănger der grossen Verbindung
Zusammenfassung Die Mureşeni-Familie von Kronstadter lntellektuellen die im XIX-ten Jh. die siebenbiirgische
Geshichte, durch ihren politischen Eintritt sehr stark beintlusst hat, spielte eine sehr g rosse Rolle in der
Verwirklichung des nationalen ldeals.
Die Erscheinung eines ..Grossrumaniensu, ware ohne diese Familie nicht moglich gewesen. Als
Leiter der otiziellen Zeitung des .. Partidul Naţional Românu haben sie ihre ldeen tur Ehre und Rechte der
Rumanen im osterreich-ungarischen Reich durchgeschalgen.
Von der kulturellen Rolle des Volkes bewusst, haben die Mureşeni tur die Griindung zahlreicher,
jugendbildender lnstituten gekampft.
Alle ihre Tatigkeiten zahlen zu einer Gesamtheit die, die Strategie der rumanischen lntelektuellen
des XIX-ten Jh., angepasst ist. Diese konnen als Stufen tur verwirklichnung des rumanischen ldeals
angesehen werden.
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