UN PATRIOT UITAT: IOAN N. ROMAN (1866-1931)

Dumitru Peligrad
Poetul, traducătorul, memorialistul, avocatul, omul politic şi patriotul Ioan N.
Roman, mărginean de obârşie, se năştea în anul 1866, la Comândăreşti, judeţul Botoşani.
Părinţii săi erau oieri transhumanţi-mocani. Tânărul Ioan N. Roman începe şcoala în satul
natal, apoi îşi continuă studiile la laşi, unde îl va cunoaşte pe marele poet Mihai Eminescu,
şi le va continua la Bruxelles, luându-şi licenţa în drept 1. Încă din studenţie, Ioan N.
Roman desfăşoară o fructuoasă activitate în cadrul Ligii culturale (filiala din Bruxelles) şi
mai târziu în cadrul filialei din Constanţa, al cărei preşedinte este ales înainte de primul
război mondial.
Secţiunile Ligii din Belgia, de la Bruxelles, Anvers, Grand, Liege, erau alcătuite de
regulă, din tineretul aflat la studii, dar şi din a~i români stabilqi în această ţară. Aceste
secţiuni au desfăşurat o amplă activitatea pentru câştigarea opiniei publice de acolo în
sprijinul cauzei noastre naţionale. Ca şi secţiunile din Paris, secţiunile din Belgia au izbutit
şi ele să obţină sprijinul unor influenţi oameni politici. scriitori, oameni de ştiinţă, artişti,
care s-au solidarizat cauzei românilor oprimaţi 2
La intervenţia preşedintelui secţiunii Ligii culturale din Bruxelles, Ioan N. Roman,
congresul studenţesc organizat acolo în anul 1892 a dezbătut, printre alte probleme
politice, şi problema naţionalităţilor din Austro-Ungaria. Liga culturală din Bruxelles a
întreţinut totodată strânse legături cu "L'lndependence Belge'', "La reforme", "L'Etoile
Belge", "Le Precurseur, etc. În ziua începerii procesului memorandist de la Cluj,
"L'lndependance Belge", a publicat un lung rezumat al textului Memorandumului, rezumat
reprodus şi de celelalte ziare, iar în zilele următoare a dat numeroase informaţii asupra
desfăşurării procesului. În acelaşi ziar a apărut la 22 ianuarie 1894 şi interviul luat de
George Moroianu lordului Edmond Fitzmaurice, fost subsecretar de stat la externe în
ultimul cabinet Gladstone, asupra importanţei europene a problemei românilor
transilvăneni. Fitzmaurice, care la 1894 va vizita şi Transilvania, avea să fie atât în această
perioadă, cât şi mai târziu, unul dintre cei mai devotaţi susţinători ai poporului nostru 3 .
În vara anului 1897, în vremea desfăşurării lucrărilor Conferinţei
interparlamentare pentru pace şi a Expoziţiei Universale, ambele găzduite de capjtala
Belgiei, delegaţilor, oamenilor politici belgieni şi ziariştilor le-a fost dist1ibuită o broşură, în
limba franceză, intitulată "Protestationn des Roumains de Transilvania et de Hongrie
contre l'oppression maghyare" (Protestul românilor din Transilvania şi Ungaria contra
opresiunii maghiare), document întocmit de Ion Raţiu şi Iuliu Coroianu, acoperit cu peste
2000 semnături. Despre conţinutul lui se scrisese în ziarele din Budapesta înainte de
vreme şi fără ştirea inqiatorilor. Presa respectivă publicase şi o notă în care se preciza că
dacă acest document ar fi răspândit în ţară şi peste hotare, toţi semnatarii lui ar fi pasibili
1. Înainte de plecarea i'n strâinâlate Ioan N. Roman se remarcă ca un bun gazetar la "Drapelul" (laşi),
"Tribuna" (Sibiu).
2. A. Loghin. C. Gh. Marinescu, l'Opinion publique belge el l'achevement de l'unification de l'etat
nalional rumain. Gand, nr. 1, 1977, p. 58-68.
3. George Moroianu. Lord Ed. Filzmauncc, în "Cuvântul", Bucureşli. 1926. 19 iunie. p. 3.
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de dare în judecată pentru crima de trădare. În aceste împrejurări, responsabilitatea
pentru tipărirea şi răspandirea Protestului şi-a asumat-o filiala din Bruxelles a Ligiii
Culturale.
Cunoscand acţiunea studenţilor romani, ziarul "Epoca " din Bucureşti comenta
că ''în oraşul conferinţei interparlamentare, un grup de studenţi romani, în cap cu domnul
Ioan N. Roman, dorind a aduce un serviciu cauzei romanilor din Transilvania, a tradus
acest protest şi însoţit de cateva note explicative, l-au publicat în broşuri şi l-au răspandit
în mii de exemplare în Bruxelles. Astfel, graţie catorva tineri de inimă, chestiunea
transilvăneană a fost pusă din nou la ordinea zilei în presa romană, ungară şi belgiană,
protestul întampinand o vie simpatie şi pretutindeni nu se vorbeşte decat numai de
neomeniile ungureşti 4 .
Difuzarea Protestului, primit ca o vie simpatie de către reprezentanţii opiniei
publice belgiene, s-a soldat cu o aprigă polemică găzduită de ziarul "L'lndependance
Belge" Utilizand mijloace şi procedee specifice propagandei naţionaliste ungare,
furnizand date şi interpretări tendenţioase, parlamentarii unguri Pazmandy şi d'Asboth,
prezenţi la conferinţă, defăimand activitatea şi lupta fruntaşilor mişcării de eliberare
naţională a romanilor din Austro-Ungaria.
Le-au răspuns, în coloanele mai multor numere din august-septembrie 1897, ale
aceluiaşi ziar, Ioan N. Roman, V Curtius (secretarul filialei Ligii Culturale), fruntaşul
ardelean G. Moroianu şi un om politic belgian ce folosea pseudonimu! "Durand dit
Durand'', utilizand numeroase argumente de ordin istoric, etnic, umanitar şi stat1stlc, ce
învederau justeţea drepturilor şi luptei românilor transUvăneni 5 . Peste ani, în mai 1915,
Ioan N. Roman, deputat în Parlamentul Romaniei şi preşedinte al filialei din Constanţa a
Ligii Culturale, publica textul original al protestului, însoţit de polemica ce i-a urmat, într-un
volum intitulat "La question Roumaine en Hongrie" În prefaţă, el îşi manifesta convingerea
că "principiul naţionalităţilor aşezate la baza Europei de maina în timp ce frontierele
politice ale diferitelor state vor corespunde limitelor etnice ale naţiunilor respective · iată
cu siguranţă o mare concepţie, a cărei realizarea va asigura popoarelor bătranului
continent, atat de dureros încercat la ora actuală, o lungă perioadă de pace şi
prosperitate". În termeni asemănători se exprima, în contextul epocii respective şi marele
nostru patriot Vasile Goldiş 6 .
Stabilit la Constanţa, Ioan N. Roman se remarcă ca una dintre personalităţile
distincte ale vieţii politice şi culturale ale Dobroyei. Aici, la Constanţa, pe parcursul mai
multor decenii, munceşte cu pasiune şi dăruire, stabilind prietenii durabile şi intervenind în
7
mai toate problemele importante ale oraşului, al cărui primar a fost timp de caţiva ani .
Romanii transilvăn~ni, în majoritatea lor păstori, care s-au aşezat. în Dobrogea,
au contribuit la dezvoltarea vieţii social· economice în toată provincia romanească. A fost
necesară o viguroasă campanie parlamentară şi extraparlamentară pentru ca să adopte,
4. Apud, "Magazin Istoric, anul XXI. m.10 (247). octombrie 1987, p. 31.
li. Spre finele anului 1897. parlamentul de le Rudepeste votează alia legi dăunătoare progresului
economic fi culll,lrel al netK>nelitătlior. Prot89teeză împotriva l'lcestor mă&uri Liga Culturală, în decembrie 1897.
CI. Stelan Pascu. Marea Adunare Naţională de le Alba Iulia, Cluj, 1968, p. 207-208.
6. Vesile Goldiş, A nemLetisegi kerdesrol (Desp1e probleme nalionalitălilor). Arad. 1911: Idem.
S<;rn;o11 social politice şi literare, Timişoara. 19'/fl. p. 126-156.
7 Onisilor Ghibu. Pe baricadele vietii. Anii mei de invăţatură, Cluj-Napoca. 1981. p. 54 ş1 331.
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la 19 aprilie 1909, legea pentru acordarea de drepturi' politice dobrogenilor, (foştilor
emigranţi). Există cererile lor în număr de 4.032, al căror semnatari erau aşezaţi, 1.091 în
judeţul Tulcea şi 2911 în judeţul Constanţa. Cererile cuprindeau numele fiecăruia, satul de
origine şi cel al colonizării. În total erau 13.609 suflete. Numărul emigrărilor a crescut în
timpul războiului vamal (1885-1887), dintre Austro-Ungaria şi România, ca şi în perioada
luptelor n~ţionale prilejuite de Memorandum, dintre anii 1892-1895.
Starea lor materială era, incomparabil, mai bună decât a celor rămaşi acasă sub
dominaţie străină. Ocupaţia principală era agricultura şi economia de vite (oi), însă se
întâlnesc în fiecare sat sau târg şi negustori sau industriaşi întreprinzători, precum şi mu~i
funcţionari în toate ramurile de activitate. Cei mai mu~i au menţinut în tot cursul timpului
legături cu cei din satele de origine 8 . Între luptătorii cauzei politice dobrogene trebuie
menţionaţi şi Ioan N. Roman şi Vasile P. Sassu. Ioan N. Roman a rostit un mare număr de
discursuri parlamentare, a editat broşuri, cărţi, a elaborat studii privind zbuciumata istorie
a Dobrogei, unele actuale şi astăzi. Broşura întitulată "Dobrogea şi drepturile politice ale
locuitorilor ei", a fost apreciată elogios de către glorii ale tribunei parlamentare şi ale
baroului, ca Barbu Ştefănescu Delavrancea, fiind considerată ca una "din cele mai
strălucite pledoarii ce au cetit vreodată" 9 .
·
Multilateral în preocupări, bun condeier, Ioan N. Roman a colaborat şi la
publicaţii social-culturale, precum "Tribuna", "Familia", "Convorbiri literare", "Vieaţa" 10,
"Lumea ilustrată", Gazeta noastră", lucrand multă Vfeme în redacţia ziarului "Adevărul" 11 .
Volumul memorialistic "25 de ani de acţiuni ai "AdevArului' 1888-1913, prezintă ca atare un
interes mai mult decat documentar.
În tinereţe Ioan N. Roman a polemizat cu C Dobrogeanu-Gherea în jurul
tendenţionismului în artă, aflându-se totodată printre colaboratorii distinşi ai "Convorbirilor
literare". cu poezii publicate între 1885-1892, cu un studiu despre poezia lui Costachi
Conachi (1888), cu o privire critică asupra "Istoriei limbii şi literaturii romane", a lui Ion
Nădejde (1887), urmat de o replică violentă a directorului "Contemporanului".
În seria de articole apărute în "Liberalul", din 1886 şi tipărită în broşură, sub titlul
"În contra direcţiunii literare de la "Contemporanul", Ioan N. Roman, analizand lirica din
paginile revistei ieşene, constată că există o deosebire netă între programul estetic
formulat în studiile lui C.D. Gherea şi poezia publicată în "Contemporanul". Se exemplifică
cu specimene din lirica erotică, în care Ioan N. Roman găsea diferenţa izbitoare dintre
programul revistei şi realizare, deoarece dacă C.D. Gherea cerea elogiul liric al femeii
luptătoare, al femeii cetăţean, poeţii "Contemporanului", continuau să celebreze
femeia-amantă, ca în paginile "Convorbirilor literare". Se făceau şi alte observaţii
îndreptăţite, formulate nu de pe poz~iile unui adversar, ci în maniera unul om obiectiv
8. Ştefan Mateş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX, Bucul'llfll, 1971, p. 348

fi

urm.
9. Ioan Georgescu. Românii transilvăneni in Dobrogea. tn volumul "TransHvenia. Banatul, Crişana 'i
1918-1928, Bucureşti, 11129, p. 613.
10. Vieata. 1895. nr.49. 15 ianuarie; Dupi condamnarea fi înllemRi!fuea rMmOrandiflilor în închisorile
de la Vacz şi Seghedin, tânărul Ioan N. Roman, unul din principalii colaboratori ai acestui ziar, avea să se duci
să-i viziteze la locurile de osândă, publicând un amplu şi sugestiv reportaj. Vezi şi Vasile Netea, Pe drumul unifălii
nafionale, Cluj-Napoca, 1975, p. 199.
11. Medalionul - loto a lui Ioan N. Roman, cu autograf şi poezia "Scrisoare", în "Gazela Noastră". li.
nr.56, 1929.
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interesat de apariţia "Contemporanului" şi deci doritior să ofere un sprijin prin păreri critice
judicioase. Ioan N. Roman îi reproşa lui Gherea respingerea temei spenceriene după care
între noţiunile de artă şi aceea de utilitate nu trebuie făcută nici o apropiere.
În studiul "Direcţiunea Contemporanului" (ulterior cu titlul "Tendenţionismului şi
tezismului în artă"), C.D. Gherea reia păreri!e sale cu privire la corelaţia dintre artă şi
societate, problema tendinţelor sociale prezente în fenomenul literar, problema utilului şi
inutilului sau nocivului, în raport cu fenomenul artistic, problema tendenţiozităţii şi a
tezismului, etc. Rămân fără replică observaţiile îndreptăţite făcute de Ioan N. Roman
referitoare la erotismul de slabă calitate al celor mai multe din producţiile lirice ale
"Contemporanului'! Mai târziu, în 1889, apare în ziarul "Drapelul", în mai multe ed~ii "Un
răspuns d-lui Ioan Gherea". prin care Ioan N. Roman îşi mărturiseşte dorinţa de a avea
ultimul cuvânt în disputa pe care a deschis-o, rămânând la ideea că revista cercului
socialist ieşean •n-are o direcţie nouă şi că n-are nici o direcţie consecventă, măcar în
unele puncte esenţiale" 12.
Poet, nu lipsit de talent, publică volumul "Poezii", în 1894, ce-l situează printre
epigonii eminescieni. Gândurile lui Ioan N. Roman despre marele Eminescu au fost
înserate - prin gestul notabil al talentatului publicist C Săteanu - în "Adevărul literar şi
artistic" 13, ct1prinzând capitole referitoare la Alecsandri şi Eminescu, Versul eminescian,
Figura poetului, Boala poet~lui, Un "maus" la Bolta Rece, Eminescu în arest, Tra~edia
finală„. vădind, potrivit unor pertinente aprecieri, calităţi de "excepţional memorialist" ·4 .
În acelaşi an (1931), Ioan N. Roman 'cel mai de seamă luptător pentru civilizarea
Dobrogei (cum îl considera Onisifor Gnibu), se stinge din viaţă intrând pentru totdeauna
în eternitate.

12. "Drapelul". I, 1f!89, nr.45 din 4 iunie şi urm.; Ioan N. Roman, În contra diractiunii li:erere de la
Contemporanul, laşi, 1887, passim; C.O. Gherea, Opere complete, voi. VI. Bucureşti, 1979, p. 192-214. articolul
Tendenjioni&mul şi tezismul în artă.
13. Adevărul literar şi artistic, 10, nr. 535, e martie 1931.
14 Tineretul liber (Supliment literar-artistic), li, nr. 30-31. 2B iulie 1990.
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UN PATRIOTE OUBLIE IOAN N. ROMAN (1866-1931)

-Resuma·
L'etude analyse des aspects de la vie du poete, du tracteur, du memorialiste, de l'avocat
et de l'homme politique Ioan N. Roman. Encore des annees de l'etudiant ii a active dans le cadre de
'Liga·culturelle. filiale de Bruxelles.
Ioan N. Roman a active aussi comme journaliste, et a publie Ies articles dans Ies revues:
'Tribuna". 'Familia', 'Convorbiri literare", 'Lumea ilustrată"
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