
ECOUL RĂZBOIULUI DE INDEPENDENTĂ ÎN RÎNDUL ROMÂNILOR 
DIN MONARHIA AUSTRO-UNGARĂ * 

de MIRCEA BĂLTESCU 
şi MĂRIUCA TANASIU 

Cucerirea independenţei de stat a României a fost o cauză scumpă a 
întregului popor l·omân, a constituit o necesitate obiectivă a dezvoltării so
cietăţii româneşti. 

Proclamarea independenţei naţionale a României în mai 1877, a mar
cat o nouă etapă în lupta pentru desăvîrşirea unifkării statului naţional 
român, a constituit o afirmare a conştiinţei patriotice şi naţionale a româ
nilor de p'? ambele versante ale Carpaţilor. Referindu-se le ecoul stîrnit în 
toate provinci1le româneşti de războiul pentru indpendenţa României, pre
cum şi la accentuarea luptei pentru realizarea unităţii românilor, tovară
şul Ion Gheorghe l\faurer scria: "Şi trebuie remarcat că războiul de nea
tîrnare a fost susţinut cu ardoare de întreaga suflare românească, prile
juind o impresionantă manifestare a solidarităţii populaţiei de pe ambele 
versante ale Carpaţilor pentru înfăptuirea idealului naţional, al indepen~ 
den ţei Rom~niei" 1. 

* 
In Transilvania şi Banat, lupta pentru cucerirea independenţei de stat 

a României şi participarea armatei române la operaţiile militare contra 
turcilor a determinat o puternică solidarizare a tuturor românilor, un en
tuziasm de nedescris. 

Un apel din mai 1877, semnat de Comitetele de sprijinire 'a războiului 
de independenţă din A.:.ba Iulia şi Abrud, menţiona manifestarea unităţii şi 
conştiinţei naţionale a tuturor românilor pentru scuturarea definitivă a ju-
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gului turcesc: "Cauza ostaşului român e o cauză general română. Victoria 
lui e a întregii naţlun~"2. 

Afirmînd aceeaşi hotărîre de a sprijini lupta de eliberare de sub ju
gului turcesc şi cîştigarea independenţei de stat a României, o revistă a 
elevilor diin Blaj, intitulată "Dacia ferice", scria : "Deci curaj să avem 
numai ,căd toate le vom învinge ... Şi atunci nu vom mai fi striviţi in 
patria noastră" 3. 

Inflăcărarea şi entuziasmul românilor din Transilvania faţă de cauza 
întregului popor român pentru dobîndirea independenţei naţionale a fost 
subliniată şi de revista vieneză "Der Osten", care arăta că românii din cu
prinsul monarhiei austro-ungară "urmăreau ce sentimente de cea mai inti
mă participare sufletească, acest război glorios al fraţilor lor". 

Presa rt)mânească din provinciile de peste Carpaţi a avut o contribu
ţie de seamă şi un cuv1nt hotărîtor în manifestarea conştiinţei întregii na
ţiuni române în lupta pentru cucerirea independenţei naţionale a Româ
niei, arătînd opiniei publice din întreaga Europa justeţea ţelurilor şi as
piraţiilor poporului român. 

Condeie reprezentative din toate provinciile româneşti au publicat -
în coloanele ziarelor ,,Gazeta Transilvaniei•~, "Telegraful român", "Fami
lia", "Transilvania" - note, ştiri, articole, în care au arătat sentimentele 
românilor din monarhia austro-ungară, sprijinul lor neprecupeţit pentru 
dobîndirea independenţei de stat, pentru realizarea unităţii politice şi na
ţionale a neamului românesc. 

Ziarele româneşti din Transilvania şi Banat au informat opinia publică 
despre everimentele militare care aveau loc, au mobilizat toate păturile 
sociale să susţină efortuJ militar al României pentru cucerirea independen
ţei de stat, au evidenţiat eroismul şi jertfele armatei române pe cîmpurile 
de bătălie~ mobilizînd energia maselor româneşti spre a-şi da tot concursul 
războiului naţional şi patriotic ce se desfăşura împotriva imperiului 
otoman. 

Imbrăţişînd călduros cauza luptei pentru cîştigarea independenţei de 
stat, "Gazeta Transilvaniei" din Braşov, "Telegraful român" din Sibiu şi 
alte publicaţii, au avut o poziţie înaintată în lupta dusă de întregul popor 
român, ca România să devină un stat independent şi suveran. 

Incheierea convenţiei româna-ruse în aprHie 1877, care statornicea li
bera trecere a armatei ruse pe teritoriul Homâniei spre a participa la ope
raţiile militar0 împotriva turcilor, în peninsula Balcanică, a creat un cu
rent de opinie favorabil în faţa maselor româneşti din Transilvania şi Ba
nat pentru participarea la lupta armată a României contra Turciei, în ve
derea obţinerii independenţei. 

· Purtător de cuvînt al intereselor maselor româneşti din Transi1lvania, 
ziarul braşovear: "Gazeta Transilvaniei" a răspuns unor critici aduse de 
publicaţiile austriece şi maghiare din Viena şi Budapesta, care a susţinut 
că România nu şi-a re~pectat angajamentele faţă de puterea suzerană (Ţur
eia}, permiţînd trecerea trupelor ruseşti pe teritoriul ţării noastre : "0 şti-



re de la Bucureşti spune că la 24 aprilie, 30.000 de ruşi, au trecut Prutul, 
iar România a trecut la mobilizarea armatei. "Neue Freie Prese" din Viena 
observă cu ironie că această concentrare a trupelor române nu va împiedica 
pe turci a trece Dunărea şi de a alunga pe dorobanţi şi călăraşi români pi
nă în Transilvania. Noi nu contestăm că aşa ceva nu s-ar întîmpla, ba cre
dem că tot între marginile posibilităţii rămînem şi atunci cînd admitem că 
dorobanţii şi călăraşii români pot porni către Transilvania şi fără să fie 
alungaţi de turci"4. 

Prin glasul :danllui braşovean "Gazeta Transilvaniei", românii IŞl 
exprimau dorinţa şi speranţa realizării desăvîrşirii unităţh statale, aştep
tau sosirea armatei 1omâne şi manifestau încredere în victoria ei. De alt
fel "Gazeta Transilvaniei" îşi va anunţa cititorii încă din aceste zile "Că 
nu-şi va lua ştirile din ziarele străine, că s-ar putea să fie greşite, ci le va 
lua din cîmpul sîngelui, din România, cît se poate mai bine, dese, intere
sante si adevărate"S 

E~tuziasmul patriotic şi spiritul de solidarizare a românilor din mo
narhia austro-ungară se va manifesta puternic în atmosfera creată de pro
clamarea independenţei României la 9 mai 1877, în şedinţa parlamentul ţă
rii de către înf1E!căratul patriot şi remarcabil diplomat, om de stat, Mihail 
Kogălniceanu, care a spus : "sîntem independenţi, sîntem naţiune de sine 
stătătoare"6. 

Proclamarea independenţei României, starea de război între România 
şi poarta otomană, au constituit un puternic factor de dinamizare a între
gului proces de luptă t:aţională şi politică a românilor din monarhia austro
ungară pentru realizarea statului naţional unitar-român, determinînd ma
nifestaţii ele entuziasm în toate centrele Transilvaniei şi Banatului. Actul 
epocal al proclamării independenţei naţionale a României a influenţat po
zitiv intE·nsificarea iuptei de eliberare naţională a românilor din provin
ciile de peste Carpaţi, activizînd toate forţele sociale pentru afirmarea şi 
ridicarea pre::>tigiului naţiunii române, creşterea conştiinţei şi demnităţii 

ţ . 1 na wna .. e. 
Renumitul cărtura!· şi om de ştiinţă, Sext~= Puşcariu, subliniază entu

ziasmrtl care a cuprins masele româneşti din Transilvania la proclamarea 
independenţei de stat a RomânieF. Referindu--se la atitnd~ilE-& elevilor care 
învăţau la şcolile rom~îneşti din Braşov şi la manifestaţiile lor rle simpatie 
faţă de cauza justă a luptei pentru independenţă, Sextil Puşca.riu scria: 
"Toată stuclenţimea universitară de la Braşov se aduna la no1 s~ vad;i. căr
ţile cu steguleţe cu care se însemnau victoriile cele mari de la Griviţa şi 
Plevna, cînci această tinerime era în cel mai mare entuziasm de bucurie ... 
Elevii din liceu, fiecare copil şi cu toţii cîntau "colo-n Plevna şi Redute~ 
şi toate celelalte cîntări şi poezii vitejeşti, la rJoi, fără teamă, se făceau ma
nifestaţn ae bucurie••B. 

Revista "F'amilia" consemna pe scurt bucuria românilor din Transilva
nia la vestea procJamarii neatîrnării : "Noutatea cea mai importantă pentru 
noi poate fi rezumată în aceste cuvinte : România s-a proclamat indepen
dentă''"9. 



Co:::-espondentul din Bucureşti al revistei "Familia" arăta entuziasmul 
de nedescris şi firesc care a cuprins masele bucureştene la vestea procla
mării independenţei: "sute de oameni aleargă cu inimHe palpitînd spre 
dealul mitropolie! ca să fie faţă la săvîrşir~a unui fapt dorit de secole, inde
pendenţa absolută a Homâniei"1o. 

Cu deosebită satisfacţie a salutat "Gazeta Transilvaniei" din Braşov, 
proclamarea independenţei de stat a României scriind : "Această ştire o sa
lutăm cu inima plinli de bucurie, căci de acum România va începe o viaţă 
nouă de libertate şi independenţă'41 1 . "Independenţa statului român ... este 
astăzi unul din cele mai principale obiecte ce se discută în presa Europea
nă'112, scrie:. ziarul "Gazeta Transilvania", subliniind semnificaţia istorică 
a actului istoric de la !) mai 1877. 

George Bariţiu, strălucit patriot şi luptător energic pentru eliberarea 
naţională şi socială a poporului român, a salutat cu insufleţire şi a sprijinit 
din toate puterile lupta pentru dobîndirea independenţei României, scriind, 
în coloanele "Gazetei T::ansilvaniei", articole şi note în care arăta năzuinţa 
scumpă a tuturor românilor de a înfăptui unitatea statală : "România este 
decisă a-şi apăra existenţa şi drepturile sale pînă la marginile extreme" 13. 

Te1:dinţa de unitate a poporului rom:1n şi de solidarizare activă în pro
blema independenţei României, a fost reliefntă şi de ziarul vienez "Der 
Osten", care scria . "Milioane de români din Transilvania, Banat, Bucovi
na, urmăresc cu sim~ăminte frăţeşti această 1uptă glorioasă a fraţilor lor 
împotriv~ porţii otomane"14. 

Românii din Bucovina şi-au exprimat entuzia&mul la vestea procla
mărli neatîrnării Homiiniei, publicînd o declaraţie semnată de 300 de oa
meni în ziarul "Der C>sten", care reliefa adeziunea fermă pe care şi-au 
dat-o la războiul d~ independenţă ce asigura posibilităţi de dezvoltare aţă
rii : "Salutăm cu fr[tţească cordialitate România Hberă şi independentă. 
Urăm glorie şi izbîndă armatelor sale"15. 

Acţiunile miJitare ale României după proclamarea independenţei pen
tru recunoaşterea acesteia prin victoriile dol.•îndite pe cîmpurile de luptă, 
au fost dE asemenea E:alutate de românii bucovineni în acelaşi ziar : "Sfă
rîmînd lanţul sclaviei", România s-a declarat independentă "Cu arma în 
mînă", pentrn a dovedi lumii că are drept la un viitor respectat"16. 

Evoluţia evenimentelor din România, lupta pentru neatîrnare, entu-
ziasmul poporului l'Omân la proclamarea independenţei, starea de spirit a 
românilor din afara hotarelor statului romârr, au determinat ziarul vienez 
,,Der ăsten" să Iecunoască dreptul României. la independenţă : "Lumea 
n-a văzut niciodată o luptă mai dreaptă ... Pretutindeni în provinciile ro
mâneşti. din Austria, se rostesc rugăciuni către cer ca să binecuvînteze ar
mele românilor'' 17. 

Referind'.l-!:>e la însemnătatea covîrşitoare pentru istoria patriei a actu
lui de la 9 mai J 977, to·.rarăşul Ion Gheorghe Maurer spunea : "Proclama
rea independenţei de stat a fost pecetluita prin gren tribut de sînge pe cîm
purile de luptă. !n asaltul redutelor de la Griviţa, de la Plevna, Rahova, 
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Smîrdan sou Vidin, (IStaşii tinerei noastre armate n<:iţionale, luptînd alături 

de ostaşh n1şi şi bulgari, au săvîrşit acte de înălţător eroism, făcînd astfel 

dovada voinţei ferme a poporului român de a nu se abţine de la nici o jert

fă pentru a-şi cuceri şi menţine independenţa"îa. 

"Ga;~eta Transilvaniei" din Braşov a desfăşurat o intensă campanie de 
presă în favoarea participării armatei române la operaţiile militare pentru 
obţinerea vidoriei ~mpotriva turcilor. Organut de presă braşovean a mili
tat ca independenţa naţională a României obţinută la 9 mai 1877, să fie 
confirmată prin partic!parea armatei române alături de oştile ruseşti la 
:ăzboi împotriva lmperiului otoman. In coloanele "Gazetei Transilvaniei" 
s-a inserat zilnic eroismul ostaşilor români care au luptat cot la cot cu os
taşii ruşi şi bulgari pe cîmpiile Bulgariei, reliefîndu-se paginile de glorie 
nemuritoare înscrise de bravii ostaşi români în bătăliile de la Griviţa, 
Plevna, Rahova, .Smirdan. 

Iacob Mureşianu, director şi editor al ,,Gazetei Transilvaniei"19, a fost 
acela car1.' a început campania de presă a "Gazetei Transilvaniei" în favoa
rea intrării armatei române, în război contra turcilor. Intr-un articol publi
cat în "Gazeta Transilvaniei"2o, el scria: "Pierdut a fost poporul român şi 
s-a aflat, mort a fost şi-a înviat. El însuşi a frînt cătuşele sclaviei şi cu 
scump sîngele său şi-a răscumpărat libertatea cîtă are, şi-a salvat simţul 
şi conştiinţa româneasc~ şi şi-a cîştigat demnitatea. Şi cu toate că lupta lui 
cu ned:·eptatea, cu volni.cia şi violenţele împilă.rilor nu s-a curmat încă cu 
zlesăvîrş1rc, totu:;,1 astăzi cînd se vede ajuns la lumină, la conştiinţă de sine 
şi la viaţă, nu mai poadă frica că rezultatul final nu va să iasă în favorul 
::;ău. Drept aceea r .... oporul român cunştiu de sine, de forţele şi vitalitatea 
sa, va năzui să ajungă acel moment în care să poată serba şi marea sărbă
toare a reconstituirii unită ţii sale". 

Intr-un ciclu de ar1icole, luptătorul şi publicistul patriot, Iacob Mure
şianu s-a referit la curentul de opinie favorabil al maselor din România 
pentru lupta armată împotriva imperiului otoman, a condamnat poziţiile 

neutraliste ale unor grupări politice din România, a subliniat însemnăta
tea semnării lu Bucureşti a convenţiei româno-ruse, care reprezenta un act 
de ostilitate a statului !'Omân faţă de Turcia21. 

P2 această linie, Iacob Mureşianu publică în "Gazeta Transilvaniei"' 

mesajul de deschidere a corpurilor legiuitoare din România şi manifestul 

de război al Rusiei con lra Turciei, menţionîGd că starea de război între 

România şi Turcia Exista de fapt, creîndu-se condiţii pentru proclamarea 

independentei naţionale22. 
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Iacob Mure~ianu, prin articolele publicate în "Gazeta Transilvaniei': 
în lunile aprilie-mai 1877, prin condeiul său, a exprimat idealul românilor 
din Transilvania şi cu aeosebită vibraţie patriotică a arătat sentimentele şi 
elanul în plină desfăşurare al maselor pt:ntru dobîndirea libertăţii şi uni
tăţii naţionale23. 

Dr. Aurel Mureşianu, care preia conducerea şi redactarea "Gazetei 
Transilvaniei" de la tatăl său Iacob Mureşianu, a susţinut cu un patriotism 
fierbinte idealul independenţei de stat al României pentru care lupta 
poporul român24. In articolele publicate în "Gazeta Transilvaniei", dr. Au
rei .Mureşianu arată sprijinul acordat de masele largi populare din Transil
vania şi Bar~at armatei române în războiul pentru cucerirea independenţei, 
sprijin care a constituit o pagină de solidaritate naţională în realizarea uneia 
dintre cele mai de seamă năzuinţe ale întreguiui nostru popor25. 

In articolul : "Acţiunea armatei române"26, dr. Aurel Mureşianu cere 
armatei române să intre în acţiune imediat alături de armata rusă şi pa
trioţii bulgari împotriva Imperiului otoman pentru obţinerea independen
ţei de stat : "Ora intrării în acţiune a armatei române a sunat ... Românii 
trebuie s::i intre în acţiune pentru ca să accelereze un război care le-a im
pus şi 1e impune cele mai mari jertfe, trebuie să se bată în fine pentru 
onoarea steagului rom{mesc, care de 200 de ani, plini de umilire şi de jaf, 
n-a mai fîlfîit pe malurile Dunării. Momentul nu mai e departe, după a 
noastră părere, în care lumea va fi iarăşi surprinsă de un fapt împlinit, al 
trecerii armatei române·'. 

Năzuinţa poporului român pentru a obţine independenţa naţională a 
găsit o viguroasă r.firmare la publicistul braşovean dr. Aurel Mureşianu, 
care a folosit acest prilej pentru a pune în lumină, prin "Gazeta Transilva
niei1', idealurile politice şi sociale ale poporului, de unire, libertate şi pro
gres, pentru a le cimenta adînc în conştiinţa acestuia. El a înţeles să spri
jine cu condeiul eforturile depuse pentru particparea armatei române in 
război împotdva duşmanului secular, Imperiul otoman27• 

Pînă la terminarea războiului pentru cucerirea independenţei de stat 
a României "Gazeta Transilvaniei" va informa cu regularitate pe cititorii 
săi despre cooperarea armatei române cu cea rusă în marile bătălii purtate 
împotriva turcilor, descriind virtuţile ostăşeşti ale poporului român, cura-
jul neasemuit al ostaş1~or români, victoriile repurtate de armata română 
in luptele cu turcii, precum şi contribuţia României la înfrîngerea Impe
riului otoman. 

"Gazeta Transilvaniei" a avut pe cîmpurile de luptă doi corespondenţi 
principali : căpitanul Moise Groza, subşef de stat major la divizia a IV -a 
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română şi pe căpitanul F. Lachmann, ataşatul militar al ziarului german 
"Augsburger Allgemein~ Zeitung", care trimiteau ştirile direct de pe front, 
cititorii ziarului braşovPan fiind astfel informaţi zilnic despre desfăşurarea 
operaţiilor militar28. 

Trebuie să subUniem că intrarea armatei române în război contra Tur
ciei a determinat o reacţie ostilă din partea unor ziare maghiare, care nu 
erau de acord cu acest act pe deplin justificat al participării oştirii române 
alături de armata ,·usă la marile bătălii împotriva turcilor. 

Dr. Aurel .1\tlureşianu îi scrie lui Moise Groza despre atitudinea unor 
publicaţii maghiare care au răspîndit ştirea că trupele române ar fi fost 
înfrînte de turci şi aruncate peste Dunăre29. 

Moise Groza il răspunde lui dr. Aurel :!\1ureşianu arătînd adevărata 
stare de spirit a annatei române, modul cum se desfăşurau operaţiile mili
tare şi cu un sentimen't de mare mîndrie : "Acei turci, care să dea armata 
romană peste Dunăre nu s-au născut încă, armata noastră, nu numai că se 
găseşte în dep~ină sănătate la Nicopole, dar santinelele ei, dorobanţul, ,stă 

neclintit la porţile Plevnei"3o. 

Victoria obţinută de trupele române la cucerirea cetăţii Nicopole (14 
iulie 1877), în ;.;trînsă cooperare cu armata de vest rusă31, a fost relatată în 
"Gazeta Transilvaniei", care a publicat telegrama primită la redacţie : 
"bucuria ce-am avut-o cu toţii la primirea acestei ştiri"32. Moise Groza, în
tr-o scrisoare 1dmisă lui dr. Aurel Mureşianu, relata cu un sentiment de 
înaltă mîndrie starea de spirit de pe front: "Victorie sau moarte este devi-

. za fiecărui soldat român. Să dăm tot ce avem pentru bravii noştri soldaţi, 
este deviza fiecărui cetăţean român. ln tabăra română nu auzi decît sunete 
de veselie şi c~ntece de război şi nu vezi decit hore întinse şi focuri entu
ziaste"33. 

Acţiunile comune de luptă desfăşurate de armata rusă şi română la 
Plevna, care au reprezentat cel mai important moment al războiului împo
triva Imperiului otoman, au avut un larg ecou în presa românească din 
Transilvania. ClKerirea redanului (mica redută) din faţa redutei Griviţa 1, 
care a constituit o primă biruinţă a armatei române la Plevna şi a atras 
admiraţia comandamentului rus, a fost transmisă "Gazetei Transilvaniei" 
de către martorul ocular Lachmann, într-o scrisoare care a avut aprecieri 
elogioase la adresa bravilor ostaşi români : "Căpitanul Groza din statul 
major a luat parte J.a acţiune. El conduse la flancul drept atacul asupra re
clanului. Acest ofiţer şi-a rezolvat problema in mod excelent. Trupele ro
mâne se apropiaseră pînă la 300 de metri, atunci cu puternice şi entuziasti
ce "ura" se repeziră asupra redutei şi o luară cu baionete"34. 
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Acelaşi martor ocular, Lachmann, raportînd "Gazetei Transilvaniei" 
despre luptele de la reduta "Griviţa", sublinia eroismul maiorului Alexan
dru Candiano Popescu, al căpitanului Groza care a condus coloana princi
paiă de atac împreună cu un batalion de vînători, al căpitanului Pruncu 
care în fruntea regimentului III dorobanţi a respins atacul turcilor şi a în
fipt steagul regimentului pe parapetul frontului35. 

Operaţiile desfăşurate de unităţile diviziei a IV -a române la 27 aug. 
8. sept. 1877 pentru cucerirea redanului din faţa redutei Griviţa 1, precum 
şi cucerirea r0dLrlel Griviţa 1 la 30 august 187'7, au fost relatate intr-un ar
ticol, "Rezbelul", publicat în "Gazeta Transilvaniei", care reda întreaga 
bucurie a Iom<lnilor din Transilvania la primirea acestei veşti şi exprima 
totodată compasiunea lor pentru pierderea multor vieţi omeneşti: ,,Bucu
ria CC:' o simţim asupra succeselor strălucite de la Griviţa, ne tulbură azi 
numai de ştirile ce ne sosesc de pierderile umane ce le-au suferit bravele 
batalioane române. Victoria de la Griviţa a fost p:dmită cu entuziasm de 
către poporul român, ziarele vremii relatau vitejia armatei române, bravu
ra ostaşilor, neînfrkarea ostaşilor şi ofiţerilor, a afirmat în faţa Europei 
că naţiunea romrmă este eroică şi merită pe deplin recunoaşterea indepen
denţei sale;'36. 

Cu legitimă mîndrie, periodicele transilvănene şi, mai ales, "Gazeta 
Transilvaniei" din Braşov au publicat note, ştiri, articole despre bătăliile 
purtate de armata română la Griviţa şi Plevna, reliefîndu-se crîncena în
cleştare dintre ostaşii români şi turci, vitejia şi jertfele românilor, tenaci
tatea demnă ele admirat a ostaşilor români, iscusinţa în luptă, modul re
marcabil in care armata română a obţinut victoria37. 

Căderea Plevnei, care a însemnat încheierea celei mai grele etape a 
războiului, demonstrînd strălucita victorie obţinută de armatele ruse-ro
mâne contra trupelor turceşti, a fost sărbătorită cu o bucurie de nedescris 
de către toţi romHnii din toate provinciile româneşti, prin mari manifesta
ţH populare, organizate la Bucureşti, Craiova, Braşov, Sibiu, Cluj, Blaj, 
Arad etc., ca şi prin numeroase articole publicate în ziare şi reviste. 

CapHularea armatei turceşti, condusă de Osman Paşa, la Plevna (27 
noiembrie/10 decembrie 1877), a fost anunţată printr-o telegramă "Gazetei 
Transilvaniei1' : "Osman Paşa a capitulat azi după o 1uptă sîngeroasă. Plev
na a căzut în miinile armatei ruso-române"38. 

Această iejegramă a produs o explozie ele bucurie în rîndul români
lor din toate colţurile monarhiei austro-ungare. "Peste tot s-a răspîndit 
întreaga veste: Plevna a căzut! Ea va merge din gură în gură şi va intra 
în cea mai neînsemnată colibă a ţăranului. .. în tot locul unde va bătea 
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o inimă rom;lnească, ea va duce numai bucurie şi veselie, căci Plevna a 
căzut prin concursul valoroaselor braţe ale o~tirii române care a purtat 
victoriosul stindard român pe cîmpiile udate de sînge ale nefericitei Bul
garii. Ochii ni se umplu de lacrimi cînd ne gîndim la atîta sînge vărsat, 

dar sîngele acesta nobil nu s-a vărsat în zada1·, fiecare picătură din el, va 
aduce roduri insntite şi înmiite şi va fonna elntul, care va lega nedespărţit, 
toate elementele de viaţă ale poporului de la Dunăre. S-ar fi putut ca para 
puternicii, a entuziasmului, să nu cuprindă ~i inimile noastre ale români
lor din Austro-Ungaria ... Noi participăm din tot sufletul la bucuria ge
nerală a fraţilor din România urindu-le ca din ruinele Plevnei să răsară 
mult aşteptata pace şi independenţă a României"39. 

Ziarul "Gazeta Transilvaniei" a arătat insufleţirea cu care românii 
din Braşov, au sărbătorit luarea Plevnei de către &rmata română şi rUsă, 
semnificaţia acestei strălucite victorii împotriva turcilor pentru masele 
româneşti din Transilvania: "Noaptea de marţi spre miercuri, după afla
rea măreţei veşti, a fost primită cu mare ent'..lziasm de către românii bra
ŞGVeni. Intreg cartierul Şchei a fost în picioare. Indată ce s-a înserat, au 
fost aruncate rachete luminoase de pe Timpa, iar bubuitul schijelor de la 
poalele Timpei şi din Pr~nd, arătau că vestea cea mare a sosit. Veselia· era 
mare şi generală. Pe la orele 10 din noapte -;e adunase un mare număr de 
intelectuali în restaurantul românesc · supranumit "Cartierul general ~ 
la Griviţa", unde au serbat cu toţii luarea Plevnei"4o. 

Elevii de la şcolile româneşti din Transilvania şi-au manifestat bucu
ria pentru căderea Plevnei- care însemna ~i consolidarea independenţei 
naţionale a Homâniei - prin cîntece şi veselie, prin manifestaţii sponta
ne, nutrind speranţa neclintită că "din România independentă acum, în 
curind se va naşte România Mare"41. Românii din Blaj, primesc vestea de
abia la 12 decembrie 1877, "zi în care se adoptă ca parolă "Căderea Plev
nei•• şi se ţine :> intrunire, după care fiecare se intoarce la casele sale în 
toată ordinea"42. 

Petre Dulfu: într-o poezie publicată în revista "Familia", în decem

brie 1877, scria că din cenuşa eroilor căzuţi la Plevna "acuşi va să răsară 

cereasca libertate, unind pe fraţi cu fraţi"43. 

Victoria de la Plevna a determinat un elan patriotic şi entuziasm de 

nedescris şi in Bucovina; locuitorii din acest ţinut "vărsau lacrimi de 

bucurie, sărutîndu-se şi îmbrăţişindu-se", gindindu-se la paşii însemnaţi 

care s-au realizat în dezvoltarea României moderne şi independente spre 
realizarea unităţii politice şi nfţţionale depline a p')porului român44. 
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Marele c1:trturar ardelean, Timotei Cipariu, una din figurile reprezen
tative ale culturii şi ştiinţei româneşti, a cărui operă a fost străbătută de 
fiorul viu al ciragostei de patrie şi care a avut permanent o preocupare ma
joră de a evoca istoria patriei şi momentele eroice, referindu-se la însem
nătatea l::iruinţei armatei române de la Plevna şi, în generai, la războiul 
pentru cucerln·a independenţei naţionale, sublinia : "anul 1877 formează 

aurora plăcută a unui viitor plin de glorie "?i în inimile multora el a se
mănat mari sperări"45. 

Cu o neostenHă energie şi cu o impresionantă dăruire de sine, elemen
tele politice progresiste şi cărturarii români din Transilvania, Banat şi 

Bucovina, au salutat victoria de la Plevna, desfăşurînd o activitate multi
plă pe tărîmul publicisticii. De altfel, în Transilvania şi Banat se aştepta 
că într-o zi "dorobanţii şi călăraşii români pot porni către Transilvania, 
întreaga populat1ie spera să ajungă şi acel moment în care să poată serba 
şi marea sărbătoare a reconstituirii a unităţii sale"46. 

Exista încrederea românilor din Transilvania şi Banat că după căde
rea Plevnei, armata română se va îndrepta spre eliberarea teritoriilor afla
te sub dominatia habsburgică47. 

Intelectualii patrioţi din provinciile româneşti de peste Carpaţi, ani
maţi de dorinţa de a contribui la eliberarea naţională, au avut o preocu
pare majoră în a afirma drepturile poporului pentru realizarea unirii tu
turor provinciilor române. 

Curajul, patriotismul, inalta conştiinţă naţională de care au dat do
vadă redactorii "Gazetei Transilvaniei" în relatarea întregului curs a 
evenimentelor politice şi militare legate de războiul pentru independenţa 
naţională a României, au determinat autorităţile să trimită în judecată pe 
Iacob Mureşianu şi George Bariţiu, conform delictului de conturbare a 
liniştei publice, pentru articolele publicate. 

Cu ocazia cercetărilor întreprinse de organele judiciare, Iacob Mure

şianu şi George Bariţiu şi-au asumat întreaga răspundere pentru toate 

articolele incriminate şi, cu toate insistenţele, nu au destăinuit numele 

adevăraţilor autori, dovedind o exemplară comportare patriotică, că sînt 

militanţi pentru emanciparea naţiunii române şi înfocaţi luptători pentru 

cucerirea independenţei de stat a României 48. 

Procesul judecat în faţa Curţii cu juraţi de la Sibiu a avut un pu
ternic ecou în rîndul populaţiei româneşti, a determinat o largă manifes
tare de simpatie în sprijinul lui Iacob Mureşianu şi George Bariţiu ; atitu
dinea energică a maselor, atmosfera creată au determinat instanţa din 
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Sibiu să scoată din cauză pe Iacob Mureşianu şi să-1 achite pe George Ba
riţiu 49. 

Este demn de semnalat aici că juraţii sibieni proveneau din rîndurile 
negustorilor şi micilor meseriaşi, mai ales saşi, care au manifestat o ati
tudine favorabilă faţă de lupta dreaptă a reprezentanţilor poporului ro
mân din Transilvania în problema susţinerii războiului de independenţă ; 
acest act de justiţie, va duce la desfiinţarea Curţii cu juraţi de la Sibiu 
în 1885 de către guvernul maghi1ar 50. 

* 
Lupta pentru independenţă a corespuns năzuinţelor fireşti ale între

gului popor român, deoarece proclamarea independenţei naţionale a 
României avea să creeze condiţii pentru progresul ţării noastre şi să asi
gure într-un viitor apropiat desăvîrşirea unităţii statale. 

O formă a entuziasmului românilor din afara hotarelor statului român 
a constituit-o partipicarea voluntarilor din Transilvania, Banat şi Buco
vina la operaţiile militare din Peninsula Balcanică. 

Voluntarii ardeleni şi bucovineni s-au înrolat în cadrul armatei ro- , 
mâne sub drapelele dragi ale României pentru a-şi aduce contribuţia la 
înfrîngerea duşmanului secular - Poarta otomană - alături de fraţii lor 
de peste Carpaţi. 

Animaţi de o înaltă conştiinţă patriotică, nenumăraţi tineri din Braşov, , 

Făgăraş, Sibiu, Orăştie, Hunedoara, de pe Tîrnave, din Munţii Apuseni şi 
din alte ţinuturi au trecut graniţa şi s-au înrolat în oştirea română ca să 
participe şi ei pe cîmpurile de luptă la operaţiile militare împotriva tur
cilor 51. 

Incă din luna mai 18.77, vor începe la Bucureşti discuţii în parlamen
tul ţării în jurul proiectului de lege relativ la admiterea în armata română 

a ofiţerilor care slujiseră pînă atunci într-o altă armată, cei care erau vi

zaţi fiind vechi ofiţeri ai armatei austro-ungare 52. 

Atenţia guvernului României se îndreaptă mai ales spre doi ofiţeri 
români din Transilvania: generalul Traian Doda din Caransebeş şi colo
nelul David Urs din marginea Sibiului. Ei , erau cunoscuţi pentru capaci
tatea lor militară, experienţa în război, evidenţiindu-se în cursul războiu
lui din 1859 şi 1866, purtat de Austria contra Italiei 53. In anul 1877 ei se 
aflau în retragere, dar din cauza unor motive de ordin politic, pentru a nu 
se crea conflicte între România şi Austria, nu vor participa direct la ope
raţiile militare în cadrul armatei române, dar vor acorda sprijinul lor 54. 
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ln primele rînduri a luptat şi ofiţerul Moise Groza la cucerirea re
dutei Griviţa, venit ca voluntar din Banat, dovedind curaj, eroism, vitejie 
în fruntea soldaţilor români în angajarea încleştată cu duşmanulss. 

Moise Groza era originar din Banat ; a făcut şcoala militară în Aus
tria şi apoi a devenit ofiţer în armata imperială 56. După căsătoria sa cu 
fiica intelectualului patriot braşovean Iacob Mureşianu, Moise Groza, în
sufleţit de ideea de unire naţională, se înrolează va voluntar în armata 
română. Pentru meritele lui deosebite pe cîmpurile de luptă, mai ales la 
cucerirea redutei Griviţa 1, Moise Groza este avansat de la gradul de că
pitan la cel de maior, decorat de guvernul român, iar ulterior va deveni 
general. 

Moise Groza, legat strîns de familia Mureşenilor, va indeplini şi func
ţia de corespondent militar al "Gazetei Transilvaniei", trimiţînd nume
roase scrisori lui dr. Aurel Mureşianu, dtin care rezultă istoricul a bătă
lLi.lor purtate de armata română împotriva Turciei. Această coresponden
ţă bogată a lui Moise Groza constituie astăzi o sursă valoroasă de infor
maţii pnivind desfăşurarea războiului pentru independenţa naţională a 
României. 

Tinerii din Transilvania, văzînd în războiul pentru cucerirea indepen

denţei României o cale de înfăptuire a unităţii depline naţionale, au tre

cut graniţa pentru a se înrola in armata română şi a participa la război. 

Astfel, din Blaj, se înscriu ca voluntari elevii de liceu Nicolae Căluţiu şi 

Octavian Pop; din Orăştie, Nicolae Ciuceanu; din Făgăraş, Vincenţiu 
Grama, Gheorghe Borzea, Ioan Dejenar, Ioan Popovici, Damaschin Popa 
Radu, care sînt înrolaţi ca simpli soldaţi în oştirea română 57. 

Alţii, ca Gheorghe Diamandi elin Braşov, Nicolae Groncea din Făgă
raş şi Adam Henţescu din Rişca (regiunea Munţii Apusenli), au fost în
rolaţi în serviciul sanitar al armatei române sa. 

Din Bucovina trec de asemenea clandestin graniţa, un grup de elevi 
de liceu de la şcoala normală din Suceava, în frunte cu Con
stantin Popescu care va muri eroic la Calafat ; mai participă un grup de 
elevi şi studenţi de la liceul şi Universitatea din Cernăuţi, pentru a se în
rola ca voluntari în armata română 59. Voluntarii din Bucovina, tineri cu 
idei înaintate, însufleţiţi de dragoste faţă de patrie, dorind să lupte ală
turi de armata română şi să participe activ la război, au venit pînă în Ol
tenia aproape pe jos, iar unii dintre ei au fost trimişi acasă după înrolare, 
datorită protestelor guvernului austro-ungar care şi-a manifestat, de la 
inceputul războiului ostilitatea privitoare la participarea voluntarilor ro
mâni din Transilvania alături de oştirea română împotriva turcilor 60. 
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Animaţi de acelaşi ideal al luptei pentru independenţă, studenţii bu
covineni, membri ai societăţii "Arboroasa", au participat ca voluntari în 
armata română, înscriind pagini de eroism deosebit în luptele purtate pe 
cîmpiile Builgariei, l'a PleiVn.a şi Smirdan, iar Ale~andru Chibici-Rîvnea
nul - prieten al lui Mihail Eminecsu, s-a înscris ca voluntar, dorind şi el 
ca naţiunea română să devină liberă şi independentă, evidenţiindu-se în 
luptele pentru ocuparea Vidinului 61. 

Dragostea de patr.ie, ura faţă de Imperiul Otoman, dor'inţa de a servi 
interesele naţiunii române, speranţa în realizarea unităţii statale, creşte
rea conştiinţei naţionale, au determinat pe tinerii voluntari din Transilva
nia, Bucovina şi Banat să treacă, prin poteci de munte fără paşaport, cu 
toate restricţiile puse de autorităţile austro-ungare şi să ajungă acolo unde 
se hotăra soarta independenţei ţării, pe cîmpurile de bătălie. 

Este caracteristic pentru patriotismul românilor din Transilvania, ca
zul lui Badea Cîrţan din Ţara Oltului, care, pentru a-şi aduce contribuţia 
la victoria armatei române, aflîndu-se cu turma pe Bărăgan, îşi vinde oile 
şi se înscrie voluntar. Dar după cîteva luni de instrucţie în batalionul de 
rezervă, el nu participă direct la operaţiile militare, deoarece între timp 
războiul se terminase 62. 

Ministrul de externe al Austro-Ungariei, contele Iuliu Andrassy, va 
protesta vehement pe lîngă guvernul României, cerînd ca voluntarii ro
mâni din Transilvania, şi Banat să fie extrădaţi, dînd asigurări că cei vi
novaţi nu vor fi sancţionaţi, ci vor fi primiţi cu bucurie 63. 

Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe al României, atent la ati
tudinea marilor puteri şi nevoind să bruscheze lucrurile, a răspuns prin
tr-o notă cererilor ministrului de externe al Austro-Ungariei, declarînd, 
de formă, că guvernul român va interzice de acum înainte înrolarea vo
luntarilor veniţi din Transilvania şi Banat. Adoptînd această atitudine, 
guvernul român urmărea să nu ajungă la conflicte diplomatice, pentru a 
obţine din partea marilor puteri recunoaşterea independenţei României. 

Mişcarea de masă stîrnită în provinciile româneşti de peste Carpaţi de 
războiul pentru cucerirea independenţei de stat a României, a constituit 
o manifestare hotărîtă a conştiinţei naţionale a întregului popor român, 
exprimînd năzuinţele comune de libertate şi dreptate. 

Solidaritatea manifestată cu prilejul acestui război de către românii 
din toate provinciile româneşti, rămîne înscrisă în istorie ca un eveniment 
deosebit de important pentru dezvoltarea ţării, pe baza înaltei conştiinţe 
naţionale, a comuniunii de neam şi limbă. 

Referindu-se la tradiţiile patriotice ale poporului român şi la solida
rizarea tuturor locuitorilor patriei noastre în timpul marilor evenimente, 
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tovarăşul Ion Gheorghe Maurer scria : "Cauza libertăţii patriei a fost îm
brăţişată de populaţia din toate provinciile româneşti. In ciuda opreliştilor 
şi persecuţiilor habsburgice, sute şi sute de voluntari din Braşov, Sibiu, 
Timişoara, Oradea, Cluj, din Munţii Apuseni, din Suceava şi alte locali
tăţi ale Bucovinei, au trecut clandestin graniţa şi au venît să lupte pentru 
independenţă. Ţăranii transilvăneni, care-şi trimiteau feciorii pe frontul 
de la Plevna îş! exprimau speranţa că după victorie, aceştia împreună cu 
ostaşii din "patria mumă" vor porni către Transilvania. Inrolarea volun
tarilor transilvăneni, ajutorul material dat armatei, avea o adîncă semni
ficaţie în marele şi hotărîtorul ceas al luptei pentru libertate, românii se 
strîngeau frate lîngă frate, spre a grăbi ·realizarea idealului unităţii na
ţionale" 64. 

* 
Masele largi de muncitori, ţărani, intelectuali, animaţi de un puternic 

patriotism pus în slujba realizării aspiraţiilor întregului popor pentru li
bertate, independenţă naţională au constituit forţa socială hotărîtoare în 
lupta dusă pentru cîştigarea independenţei naţionale şi scuturarea domi
naţiei străine. Ecoul stîrnit în rîndurile populaţiei româneşti din Transil
vania, Banat, Bucovina, de războiul pentru independenţă naţională s-a 
manifestat şi prin largul sprijin moral şi material, prin numeroase ofrande 
în bani, alimente, îmbrăcăminte, medicamente pentru armata română care 
lupta împotriva turcilor. Contribuţia masivă a populaţiei româneşti din 
afara hotarelor statului român pentru înzestrarea şi echiparea armatei 
române, pentru colectarea fondurilor şi ofrandelor, pentru ajutorarea ră
niţilor, a demonstrat că războiul purtat de România alături de Rusia" con
tra Turciei, pentru cucerirea independenţei de stat, a fost un război just, 
constituind un deziderat al întregii naţiuni române. In articolul : "Epis
tolă respectuoasă către femeile noastre", George Bariţiu va adresa un căl
duros apel femeilor române de " .. . a spăla şi a lega rănile acelor ostaşi ro
mâni, fraţi ai noştri, care provocaţi şi traşi în luptă de către otomani bat 
şi-şi vărsă sîngele, nu dintr-o vanitate sau trufie, ci în sensul cel mai strict 
al cuvîntului, pentru existenţa patriei şi a naţiunii, pentru libertate con
tra vechii terori sălbatice" 65. 

Intelectualii din Sălaj şi-au dat şi ei adeziunea pentru colecte de bani, 
îmbrăcăminte şi materiale sanitare necesare ostaşilor din România, sus
ţinînd cu toată căldura războiul de independenţă : "Evenimentele în Orien
tul Europei care siliră şi pe România să îmbrace faţă de război şi să-~1 

sacrifice viaţa şi averea fiilor săi pentru apărarea vetrei strămoşeşti, ne 
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impun atît din punct de vedere al umanităţii, cît şi din al legăturii de sînge 
în care sîntem cu fraţii noştri cei de dincolo de Carpaţi, imperios ca să fa
cem şi noi ceva pentru alinarea durerii fraţilor noştri" 66. 

Apelul publicat de George Bariţiu în "Gazeta Transilvaniei" pentru 
înfiinţarea comitetelor de sprijin al războiului de independenţă îşi va găsi 
răspuns prin crearea în Transilvania a unor comitete la Braşov, Făgăraş, 
Sibiu, Sălişte, Cluj, Năsăud, Sălaj etc., care, cu toate persecuţiile autori
tăţilor, au reuşit să colecteze şi să expedieze pentru armata română nu
meroase sume de bani, daruri şi materiale sanitare 67. 

Comitetele de sprijin a luptei pentru independenţă s-au creat în Tran
silvania şi Banat după modelele comitetelor şi societăţilor din vechea Ro
mânie, ele constituindu-se în oraşe, comune, strîngînd fonduri băneşti şi 
ofrande. Erau formate din reprezentanţi ai tuturor păturilor democratice 
şi publicau apeluri de unde rezulta necesitatea unei contribuţii active pen
tru acoperirea cerinţelor armatelor române. 

Primul comitet s-a creat la Sibiu, la 5 mai 1877, constituit din femeile 
patriote ale acestui centru important, avînd ca preşedintă pe Iudita Mă
celariu 68• 

Acest comitet va publica un apel în ziarul "Telegraful român" din 
Sibiu către "Toate femeile române din Transilvania", solicitîndu-le con
cursul şi contribuţia lor pentru război 69. 

Cărturarul braşovean, George Bariţiu, apreciind iniţiativa luată de 
femeile din Sibiu de a constitui un comitet de ajutorare a ostaşilor români 
care să luptă pentru obţinerea victoriei împotriva turcilor, face un apel 
călduros pentru înfiinţarea altor comitete în comunele urbane şi rurale, 
pentru a veni în sprijinul ostaşilor români, deoarece sînt "Fraţi ai noştri 
care se bat şi-şi varsă sîngele pentru existenţa patriei şi a naţiunii, pentru 
libertate" 70. 

Apelul intelectualei patriote Iudita Măcelariu, pentru strîngerea de 
bani, îmbrăcăminte, alimente, pentru a fi trimise armatei române, a fost 
publicat în "Gazeta Transilvaniei", în alte publicaţii sibiene şi în foile să
seşti "Hermannstădter Zeitung" şi "Siebenburgischen Deutsches Tage
blatt", care priveau cu simpatie această largă acţiune spre folosul oştirii 

române 71 . 

Acţiunile întreprinse de intelectualii braşoveni pentru susţinerea 

războiului şi, mai ales, de către George Bariţiu, au dus la înfiinţarea unui 
comitet de acţiune pentru strîngerea de ofrande la Braşov, în 10/22 mai 
1877, exprimîndu-se încă o dată solidaritatea cu eforturile fraţilor de peste 
Carpaţi pentru întreţinerea armatei române 72• 
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Constituirea acestui comitet a fost şi obiectul unui articol intitulat : 
"Apel filantropic" şi pubLicat în "Gazeta Transilvaniei" : "Noi nu vom 
putea să rămînem nepăsători faţă de cei mai aproape cu noi, care 
şi-au expus viaţa pentru legea, onoarea şi existenţa neamului româ- . 
nesc. Aceste iniţiative au dat impuls românilor din Braşov, care au venit 
cu obolul lor în ajutorul răniţilor în război, a fraţilor noştri din România 
prin înfiinţarea unui comitet, care va avea ca sarcini : 1. Primirea ofran
delor, trimiterea lor la locul destinaţiunii "Societatea românească Crucea 
Roşie" din Bucureşti, 2. A da cont publicului de toată cestiunea" 73. 

La Cluj, comitetul de sprijin va avea ca preşedintă pe Maria Ilieşu ; 
la Făgăraş pe Anastasia Popescu, la Oradea pe Veturia Roman, comitete 
care au răspuns apelului publicat în "Gazeta Transilvaniei", întreprinzînd 
numeroase acţiuni pentru strîngerea de bani pe liste de subscripţii, a 
ofrandelor necesare ostaşilor români. 

Din provinciile româneşti de peste Carpaţi s-au trimis de la începutul 
războiului cantităţi imense de scame, comprese, bandaje, vată, proteze de 
lemn, alimente în bani, mai ales de către muncitori, ţărani şi intelectuali, 
după cum relatează şi ziarul "Telegraful român" la 23 iulie 1877, subli
niind că suma oferită de cetăţenii braşoveni este "caracterizatoare pentru 
că ea provine, cu puţine excepţii de la acea clasă a societăţii noastre care 
este 'avizată a-şi hrăni familia cu două braţe". 

Prima subscriere la apelul semnat de George Bariţiu adresat femeilor 
române pentru ajutorarea ostaşilor şi care poartă data de 7/19 mai 1877, 
este al Sevastiei Mureşianu, soţia lui Iacob Mureşianu din Braşov 73a. 

Sevastia Mureşianu, publică un apel călduros către femeile române, 
cerînd ca ele să contribuie cu toate puterile la ajutorarea răniţilor : "sub
scrisa invitată de sfinţenia obligaţiunii pe care o are fiecare suflet de ro
mân, de a sări în ajutorul fraţilor de un sînge, care se află în suferinţe , 

ofer pe seama bravilor ostaşi din România, 30 kg. de seamă şi bandaje, 
invitînd pe toate surorile române la asemenea oferiri" 74. 

Din luna iunie 1877, femeile din Bucovina au luat la Cernăuţi şi Su
ceava prin Natalia Hurmuzachi şi Elena Popovici, iniţiativa unei vaste 
campanii de colecte publice 75. 

La 10 iunie 1877, pleacă primele ambulanţe ale "Societăţii Crucea Ro
şie" din Bucureşti. Printre ele se distinge şi cea a Doamnelor Române din 
Transilvania. Corespondentul "Gazetei Transilvaniei" la Bucureşti, rela
tează entuziasmul şi solidaritatea locuitorilor din capitala României cu 
fraţii lor de peste munţi: "Animile românilor băteau de bucurie, văzind în 
faţa nenumăratelor obstacole, ce întîmpinau ai noştri, că totuşi n-au în-
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cetat a alerga cu obolul lor, lîngă fraţii lor din România independentă, spre 
a alina durerile ostaşilor răniţi 76. 

Pentru ajutorarea răniţilor, se deschid liste de subscripţie aproape în 
toate localităţile din Transilvania, Banat, Bucovina etc., la care contribuie 
ţărani, muncitori, intelectuali, care au dat fiecare după putinţa lor de la 
un creiţar pînă la 2000 franci de aur 77. 

Prima listă de subscripţie s-a deschis la Braşov, la 10/22 mai 1877, la 
apelul preşedintelui Comitetului din Braşov, Diamandi I. Manole, sub
scriind şi N. T. Ciurcu, dr. I. Lepădatu, Aron Densuşianu, Ion Stinghe, 
Bartolomeu Baiulescu, culegîndu-se 78 de semnături şi reuşind să se adune 
suma de 7.540 franci aur, fapt înregistrat cu bucurie de "Gazeta Transil
vaniei" 78. 

Ziarul braşovean "Kronstădter Zeitung~~ salută şi el această iniţiativă, 
avînd cuvinte de laudă pentru aportul românilor braşoveni la sprijinirea 
oştirii române. Pînă la 13/25 mai 1877, se mai încasează încă 7.125 franci 
aur, care sînt trimişi împreună cu prima sumă colectată la Bucureşti 79. 

Dimitrie Ghica, preşedintele "Societăţii Crucii Roşii" din Bucureşti, 
primind suma de 7.125 de florini, trimisă la 17 mai 1877, îi scrie lui Dia
mandi Manole următoarele : "Noi vă rugăm să exprimaţi fraţilor de la 
Braşov, recunoştinţa noastră vie pentru această donaţie, care constituie o 
probă evidentă a simpatiei şi a dragostei pe care ne-o purtaţi~~ 8o. 

Femeile române din Bucovina reuşesc şi ele să adune 2.8,00 franci 
aur 81, iar studenţii din Cluj subscriu 10 florini 82. Listele de ofrande erau 
publicate permanent în pagina a IV-a a ziarului braşovean "Gazeta Tran
silvaniei" şi aproape că nu există localitate din Transilvania, Banat şi Bu
covina, care să nu fi subscris o sumă mai mică sau mai mare de bani. Aria 
localităţilor care au subscris o putem delimita astfel : Braşov, Sighet, 
Satu Mare, Oradea, Timişoara, Oraviţa, Orşova, Caransebeş, Lugoj, Sibiu, 
Făgăraş, Sighişoara, Bistriţa, Borşa, Sighet 83. 

Acţiunea comitetelor de sprijinire a războiului de independenţă din 
Transilvania şi Banat a provocat o puternică reacţie din partea guvernului 
de la Budapesta, prezidat de contele Kalman Tisza, care ia măsuri împo
triva comitetelor române. In această direcţie, Ministerul de Interne al 
guvernului de la Budapesta a luat, la 24 mai 1877, măsura arbitrară de 
dizolvare a comitetelor române. In acest sens a fost emis un ordin, con
form căruia se interzicea "Infiintarea de comitete peste tot, fără deosebire 
de naţionalitate şi culori politice 84. 

Ca urmare a dispoziţiilor date de guvernul de la Budapesta, la 30 mai 
1877, comitetele Sibiului, cere Iuditei Măcelaru să înceteze orice activi-
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tate a comitetului, precizîndu-i că "particularii pot colecta ajutoare pe 
seama răniţilor oricărei părţi beligerante în scame, rufe, sau chiar bani~', 
cu o singură condiţie ca lista ajutoarelor să fie prezentată autorităţilor 
înaintate de expediere 85. 

Comitetele Braşovului, Johann Gott, dă un ordin similar pentru des-
. . . 

fiinţarea comitetului de la Braşov 86, iar în zilele următoare s-au dat or-. ' . . ,, 

dine de dizolvare a tuturor comitetelor române de sprijin din Transilva

nia şi Banat 87. 

Desfiinţarea comitetelor ~ produs o adîncă nemulţumire în rîndul 
populaţiei româneşti din Trcmsilvania şi ~~at. A-stfel, l.Y.ţari~ Ilieşu, pre
şedinta Comitetul~i din Cluj, r~~p~nde ziar~lui 1,~~l~t" din Cluj, ~ "ac
ţiunea românească nu are nici un fel de proclamaţiuni, venite de peste 
munţi, ci acea.sta esţe izvorîtă din qorinţa cie a s~ da o mînă de ajqtor fra-
ţilor de peste Carpaţi" 88. · 

Ziarul "Telegraful român" din Sibiu, p~otesteaz~ şi el împotriva mă
surilor represive ale guvernului de la Budapesta, notînd că "avem o pu
tere, pe care nici o forţă nu ne-o poate înăbuşi, este puterea de a iubi 
umanitatea, sîngele nostru, religia noastră sfîntă" 89. Românii braşoveni 
îşi strîng rîndurile şi, în frunte cu Ion Petricu, lansează un "Apel către 
români" contra dizolvării Comitetului de la Braşov, în care sînt chemaţi 

"Toţi românii de la Carpaţi la Tisa, tineri, bătrîni, săraci şi bogaţi, pentru 
ca fiecare să-şi aducă obolul său la alinarea suferinţelor fraţilor din Ro
mânia. Obolul va fi dat în numele umanităţii al dreţgostei şi al legăturilor 
de sînge, al tuturor celor ce au o inimă fierbinte de român, şi în care ac.eea 
a avea secolului în care trăim, susţine drumul civilizaţiei asupra barba
rîei" 90. 

George Bariţiu, în articolul "Spre folosul românilor răniţi", arată că 

"judecata imparţială a Europei creştine şi civilizate, ar înfiera pe românii 

din Transilvania dacă nu ar sări în ajutorul fraţilor lor de aceeaşi origine, 

naţiune, limbă, religie" 91. 

Măsurile restrictive luate de autorităţi, n-au putut opri eforturile ro

mânilor din Transilvania şi Banat pentru strîngerea sumelor de bani; ali

mente, medicamente necesare armatei române 92• Putem afirma că, prin 

ajutorul nepreţuit al comitetelor din Transilvania şi Banat care au trimis 

sume impresionante de bani şi alte ofrande, populaţia românească din 

Transilvania s-a arătat solidară cu România şi şi-a afirmat încă o dată 

hotărîrea de a contribui la realizarea unităţii politice. 
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Războiul pentru cucerirea independenţei de stat a României a găsit 
un puternic sprijin în rîndul tuturor românilor din Austro-Ungaria, care, 
cu toate opreliştile Îil.tîmpinate din partea ~:uţor~tăţiţpr, şi-~u ţrim,is ne
încetat obolul lor fraţilor de dincolo de Carpaţi, această solidaritate a ma
selor româneşti constituind un preludiu in lupta finală pentru desăvîrşi
rea unităţii naţionale în anul 1918. 
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