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Un cuvânt de lămurire

Societatea .Tinerimti Românei
• din Târgu

Mureş, a luai hotărîrea ca să-şi ia de patron
pe erout-martir Constantin Romanu- Vivu. ca
unul dintre cele mai reprezentative figuri pen
Iru tineretul actual.

fruntaş al vietii noastre intelectuale din
timpul revolutiei lui Avram Iancu, a ştiut să

se transforme şi în conducător de gloate cari
cereau dreptate şi aestobire.

Intruchipează in el vigoarea românismu
lui luptând pentru neamul său prin vorbă, scris
şi armă, căzând străpuns mişeleşte de duş

manii săi.

Tinerimea din ziua de azi şi l-a ales de
patron, de îndrumător al său, având veşnic

înaintea ochilor această măreaţă figură.

Voim ca prin aceasta să lăsăm celor cari
ne vor urma credinţa în cultul marilor figuri,
cari s'au născut în judetul nostru.

Prin brosura de fată Societatea .Ttneri
mea Română" din Tg.-MUleş publică o scurtă

biografie a lui Constantin Romanu-V1VU, fă

cându-l cunoscut în cercurile cât mai largi ale
vietii noastre româneşti.

Dr. Emil Nuţiu

Preş. Soc. 0'Tinerimea l~oJll :ll\ă"



I
I

I
I
I

li
H

II
li

I

'= = = = = ::'::-;;::"'--- ., - '=':":.;..' ~"-::":;'==;.::::::e-:======

I

II

r(:l:'rlc'~~~
:+\i:;~'I;~r~,/ , '"

I
I
II
II
li
l'
II

Constantin Rornanu-Vivu
Prefectul I.pgillnii \ 11 . in ani i 1848,49,

--------.-=-.:::====:.:::--==-=====~r.__

4



Tinereţea În istoria
romllnească

Tinereţea româneasc ă se găseşte astăzi, vibranta,
pc intâiul plan al con temporane i t ă ţ i i .

Toate compartimentele vieţi i psihice ale neamului
românesc, mustesc ast ă zi de via ţă tânără , cloeotitoare,
voluntară, hotărâtă s ă se realizeze Într'o mare apoteoză

valaha. Pentru această tinereţe , ori În care part id ar fi
încadrată, orice culoare ar purta, nu mai există decât
o singură problemă, mare şi ca tegorică: lnălţarea Ro
mâniei pe Ceahlăul puterii şi al strălucirii.

Tinereţea e obsedată astăzi de aceast ă problemă

pană la a uita de sine, p ână la a ~e contopi cu ea.
Se poate spune astă zi din nou, ca şi la 1848:

Acum ori niciodată.

"Deşteaptă-te române", În sguduitoarea lui chemare,
e mai actual ca oricând.

Neam românesc , "acum ori niciodată croieşte-ţi

altă soartă la care să se inchine şi crnzii tăi duşmani"!

Tinereţea va realiza a ceas t ă porunc ă, o va realiza
cu orice preţ, prin ea ins ă ş l

~
Istoria românească, În cele mai magnifice epocc

ale ei, In epocile răsboiui ce, culturale ş i politice, În e
pocile cari Însem nează gloria neamului, a fost o istorie
creiată de tin ereţe , Între 20 şi 40 de ani, o tinereţe vi
tea z ă ş i hotărâtă , o tinereţe v ânjoas ă, Ea a intrat in
istorie la 1457, odată cu tiu ărul voevod mic de sta
tură , cu ochii albaştrii, iute la m ăni e ~i aprig in război,

care, dupa ce-şi cucerise coroa na cu arma în mână,
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adunase pe c ârnpia "direptătii" boerii şi norodul ŞI 1\

intrebase cu sfială, cu acea sfială care În fond nu era
decât apriga Incredere în sine, dacă voeşte să le fie el
domn.

Iar boerii ~i norodul l-au vrut domn pe tânărul

Stefan cel Mare, tânărul care în anii tineretii a făcut

ca Bata, Lipnicul ~ i Podul Inalt să intre În istoria
ţării invesmântate in purpura victoriilor.

Tinereţea lui Ştefan cel Mare ne-a lăsat cele pa
truzeci de mânăstiri, cu Putna printre ele, şi cele eate
va sute de legende şi de cântece bătrâne şti cari au
străbătut veacurile purtând cu mândrie modele de vite
jie şi credinţă .

Dar oare fala istoriei noastre, biruinţa dela Călu

g ăreni, n'a fost şi ea opera unui tânăr domn ce abia
implinise 35 de ani?: Mihai Viteazul. N'a creiat acest
domn tânăr minunea unirii tuturor românilor, fie şi nu
mai pentru o clipă, acum 300 de ani?

N'a dat el istoriei noastre simbolul Albei-Iulii?
Adevărul originei noastre latine, isvoarele limbei

noastre, prezenţa milenară a neamului românesc pe
acest pământ, atât de aspru tăg ăduită, a fost scoasă la
lumină, fost argumentată ştiinţific, scoasă pentru tot
deauna de sub orice bănuială, prin munca titanică şi

plină de jertfe a tinerilor cari au creiat "şcoala arde
lcană? : George Şincai şi Petru Maior.

In ani tineri au scris aceşti bărbaţi lucruri de va
loare imensă.

Prin opera lor neamul acesta şi-a grăbit paşii spre
calca cea mare.

La 1848, anul in care sufletul românesc s'a afir
mat mai categoric şi mai totalitar ca niciodată, mai
conştient ~i mai d ârz ca oricând, la 1848, neamul ro
mânesc s'a afirmat şi a respirat prin inimile tinerilor
legendari: J. Heliade Eădulescu, M. Koqălniceanu. J.
Brătianu, N. Bălcescu, ti. Alecsandri dincolo de Car-
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pati, iar dincoace prin Craiul Munţilor, Avram Iancu,
tânăr la 24 de ani, AI. Papiu Ilaria n, tânăr de 20 de
ani, Constantin Romanu-Vivu, tânăr de 27 ani.

Domnul Unirii Principalelor, Alexandru Ion Cuza,
cel care a pus temei hotărâtor pentru Unirea tuturor
românilor, era deasemeni un om cu in imă şi brat tânăr.

Iar uriaşul literaturii române, geniul ei, Mihail
Eminescu, şi-a scris opera prin care va înfrunta vea
curi de cultură românească , înainte de a împlini 35
de ani.

La 1877, anul eli berării noastre de sub suzerani
latea otoma nă, in fata Plevnei comanda un domnitor
tâ năr, Carol 1., care din otelul tunuri/ar turceşti si-a fau
rit apoi coroana de rege.

Să mai amintim de Take Ionescu, tân ărul intrat
ÎIl viata politică "obscu r şi fără avere", pentru a ajunge
atât de repede pe banca ministerială, deschizând astfel
calea talentelor ridicate din straturile cele mai oropsite
ale poporului?

In Ardeal, după 1904, mişcarea activistă politică

a fost des l ă n ţu i t ă de tinerii Aurel Vlad, Al. vaida
Voevod, iuliu Maniu, iar apriga afirmare a culturii şi

literaturii nationale a avut in fruntea ei pe tinerii Oc
tavian Goga, 1. Agârbiceanu, Al. Ciuta , 1. Lupaş, după

cum şi mişcarea din vechea ţar ă , la 1906, pentru afir
marea sensibilităţ i i şi demnit ăţii naţionale, a fost dina
mizat ă ş i dusă la victorie de tă n ă rul Nicolae Iorga.

Iar avânt nou literaturii române, căzută cu mole
şeal ă pe urmele de foc ale lui Eminescu şi Coşbuc, a
fost dat i arăş i de o mână de tineri: Tudor Arghezi,
Adrian Maniu, Nichifor Crainic, Lucian Blaga.

In 1913, seria marilor reforme naţionale era anun
ţa tă de un alt tânăr bărbat politic, ionel Brăiianu, care
mai apoi, În anii maturităţii cărunte , a avut şi prilegiul
de a le Înfăptui.

Iar in zilele noastre, clocotitoare şi vibrante pen
ru atâtea aspiratii, la cârma naţiunii se găseşte un Crai
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tânăr. Carol It, care printr'o sp l end i dă vmune a idea
lului national , cu o titanica putere de munca, deschide
pe seama natiunii române o epocă nouă de brâncove
"cască lumină .

Iată dar numai câteva nume. câteva epoci. crciate
de tinereţea românea s că. Nu vrem să spunem pri11 a ·
coasta că tot ce s'a f ăcut s'a făcut numai prin t inereţ e,

nu vrem să spunem că numai ea şi-a iubit neamul, că

numai ea a rners pe drumul cel bun.
Nu, nu vrem să spunem aceasta.
Atâtia inşi. chiar din cei citati mai sus, şi-au con

tinuat opera până la adânci bătrâneţe, devenind culmi
ale istoriei româneşti: Ştefan cel Mare, Mlhai! Kogal
niceanu, Ion C. Brătianu, Carol 1, Take Ionescu, Ionel
Brăiianu, Nicolae Iorga, etc.

Vrem însă să spunem că, in anii tineri, aceste
culmi s'au manifestat mai larg, mai viu, mai fără teamă,

incrczători În isbândă,

Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu , Mihail Eminescu,
sfinţii istoriei noastre, dacă nu şi-ar fi realizat misiunea
În tinereţe, ar fi rămas pentru totdeauna fără istorie,
nişte biete fiinte, ca oricare altele, fiindcă viata lor,
strălucitoare ş i sguduitoare ca isbucnirile de fulger, s'a
stins uimitor de grabnic şi tragic.

Tinereţea, chiar atunci când se pare că 1111 prc
jurările ii stau împotrivă, simte ritmul istoriei, simte che
marea unei datorii proprii, şi porneşte atunci, ageră şi

hotărâtă, la lupta spre care o chern ă destinul ei istoric,
şi învinge.

Invinge cum il Învins la 1848, cum a Invins după

1900, cum va învinge şi azi.

§
Tinereţea nu învinge numai prin puterile ei, IlU

invinge numai prin armele ei. Deasupra ei stă istoria,
stă destinul, fatalitatea, stă vieaţa care se cere tr ăit ă in
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temperatura şi În ritmul istoriei, stă porunca vremii
care cere factori noi, altare noi, zei noi .

Tinereţea invingl' prin adevarul care trebuie ~:l

invinga, prin credinta care poate fi răstignită dar nil

poate fi inmormântat a.

Fiecare tinereţe se hr ăneşte din jertfa şi viata
altor tinereţi, care şi ele ali crescut din sângele altora,
asigurând astfel perpetuitatea năzuinţelor, a idcalurilor,
a jertfelor. O tinereţe se fascinează prin marile modele
ale trecutului, pe care le admit ă prin idealismul vieţii

lor, idealism pc care caută să-I intrupeze În vigoarea
unor alte idei, altor credinţe, altor idealuri. O tinereţe

se aseamăn ă cu alta prin culoarea psihică, prin tempe
ratură, prin nervi, deosebindu-se prin misiune, prin ar
mătura ideologică, prin performanţa idealurilor, şi prin
seva etică.

"~
Tinereţea de astăzi are l1Juite puncte de asem ă-

nare cu tinereţea dela 1848, mai ales de natură afec
tivă ~i etic ă, şi chiar ca punct de plecare in unele o
rientări politice, Mihai Kogălniceanu şi Nicolae Băl

cescu fiind astăzi mai actuali ca oricând.

Nu e locul sa facem aici stabilirea unor anumite
identităţi, unor anumite succesiuni, mulţumindu-ne nu
mai la a constata că lozinca tineretii dela 1848, "acum
ori niciodată", se pune astăzi din nou, pentru alt ideal
pentru altă verigă din lantul de fier al istoriei noastre.

§
"Acum ori neci odată" era la 1848, pe aceste

meleaguri mureşene, lozinca cea mare scrisă pe drapc
lui Legiunei a XII-a, drapel care se mai p:lstreaza şi

astazi intr'o casă sfântă din comuna Pintic, legiune
comandată de un tân ăr de 27 de ani: Constantin-Po
manu- Vivu.

Memoriei lui ne inchinam in paginile ce urmează.

"Societatea Tinerimii Române" din I' ârgu-Mureş,

purtând de acum inainte numele marelui martir, a in-
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teles că primul ei omagiu pentru amintirea acestui
tânăr a cărui existenţă înfruntă veacul, admirabil exem
plu de românism şi de eroism, să Iie întocmirea unei
cărticele care să cuprind ă viaţa, credinţele şi n ăzuinţele

de foc ale lui Constantin Romanu-Vivu, precum şi

moartea lui de martir, pentru a creia astfel un cult în
acest ţinut pentru marele viteaz.

După placa cornernorativ ă fixată în anul 1925
pe peretele şcoalei primare Nr, 4 din Tg.-Mureş, după

troiţa ridicată de "Astra"-Reghin in satul său natal,
Pinticul, după monumentul ridicat de primăria munici
piului Tg.-Mureş pe locul unde a fost zdrobit În 1849
Impreună cu unchiul său protopopul Ştefan Moldovan,
după botezarea unei fântâni din faţa liceului militar
"Mihaj Viteazul" iar ăş cu numele său, gestul nostru
vine să complecteze seria acestor mărturii de dragoste
şi admiraţie pentru marele mucenic.

Punând în mâna tinerimii 1I1 ureşene o carte scrisa
după cele mai bune izvoare istorice, într'o lumină in
care vitejia şi credinţa se vor contura cu fermitate,
credem că vom isbuti să creem pentru fiecare tânăr

care î:;i iubeşte neamul cu putere şi hotărâre , un simbol
din viata şi mucenicia lui Constantin Romanu- Vivu•.
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Viata, strădaniile şi moartea
lui Constantin Romanu..17i17u

1.

Prezentare.
Constantin Romanu-Vivu ?
Un revoluţionar dela 1848, unul din cei aprigi,

cutez ător , activ, manifestându-se cu aceeaş vigoare ş i

dincoace şi dincolo de Carpaţi, prieten şi tovarăş de
luptă cu Nicolae Bălcescu şi A. O. Golescu, cu Simion
Bărnuţiu şi Avram Iancu, purtător al drapelului sub
care se inşirau revoluţionarii munteni ca să ardă regula
mentul organic, membru apoi al primului comitet naţio 

ual din Ardeal sub presidenţia lui Şaguna, comandant
alături de Axente Sever, biruitor al Secuilor in ciocni
rile dela Aţi -itiş şi Cecălaca , prefect al Legiunii a XII-a
din regiunea Rezhtnulu], şi, însfârşit, martir al revo
luţiei ucis mişeleşte de unguri in 1849.

Toate acestea s ăvârş ite ţ: j Încheiate intr'o viaţă

care nu implinise inc ă nici 28 de ani.
Un tânăr cu fermă orientare in faţa vietii ~ i a

istoriei , un vizionar a cărui deviză era formarea Daciei
străbune, un viteaz hotărât, un luptător fără teamă, un
mucenic sfânt al istoriei noastre.

Fără a avea renumele răsboinic al lui Avram
Iancu, talentul de aur a lui Nicolae Bălcescu , şi presti
giul istoric al lui AI. Papiu-llarian, tovarăşii săi de
luptă şi de generatie, care de altfel toţi au trăit mai
mult decât el, având astfel timp să -şi rotunjească

opera, Con sta n tin Rom a n u - V i v u irnpre
sionează prin curajul vieţii sale, curaj manifestat încă
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din anii cei mai tineri când, la Blaj, solidarizându-sc
cu profesorul său Sirnion B ămuţi u împotriva p I igoni
torilor acestuia, este silit să păr ăseasc ă şcoala, in iure
sul revoluţiei apoi, când aruncă îndemnul de foc "să

tremure Secuiul, că noi destul am tremurat 500 de ani"
şi până În clipa morţii sale,

Curajul lui Constantin Romanu-Vivu se impletea
cu o luminată concepţie asupra momentului istoric pe
care-I trăia , cu o neistovită putere de acţiune, şi cu un
spirit de jertfă incomparabil.

In galeria glorioşilor revoluţionari dela 1848, re
v o l u ţ i o n a r i cari alt despicat în două istoria noastra prin
categor.cul "acum ori niciodată", Constantin Rornanu
Vivu str ăluceşte ca un erou care şi-a făurit cununa is
toriei din propriul său sânge,

Alături de titanii generaţiei sale, unii mal inzes
traţi cu daruri dumnezee şti , alţii mai favorizaţi de îm
prejurări, in ălţându-se în viaţă şi în istorie ca nişte

vârfuri de munţi ale sufletului valah, Constantin Ro
manu-Vivu, cel mort la 28 de ani, cu ţeasta sdrobită

de pietri şi cu trupul clopârţit de cutite şi de bâte,
inf ăţişcaz i jertfa vieţii pe altarul credinţei.

In faţa acestei jertfe măreţe "Societatea Tinerimei
!\olnâne" se Închină cu evlavie.

2.

Date biografice.

Prea multe date biografice asupra lui Constantin
l,olllilnu-Vivu nu avem la lndem ăn ă.

Totuş , cu cele care se cunosc, da'orite d-lui prof.
universitar Silviu Dragornir, care şi-a intocmit discursul
de recepţie la intrarea in Academia română din viata
şi faptele lui Constantin Romanu-Vivu, viaţa, ideile şi

actiunile sale, moartea sa, se pot înfăţişa intr'o . l um i n ă

destui de limpede, clara, il! care contururile unei vieţi

eroice se reliefează aspre şi categorice.
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Mai a dă ogâ n d la aceste date hi' )gralicc şi Cfl !i

tribuţiile aduse de d-nii Traian Popa şi Aurel filimon
dela Tg-Mureş, primul În monografia sa asupra ora
şului Tg.-Mureş, iar al doilea in articole speciale, a
dăogând şi colecţia de "Acte şi documente asupra anu
lui 1848 in Pr incipatele române", în care sunt publi
cate şi câteva scrisori ale lui Constantin Rornauu
precum ş i câteva informatii asupra lui, putem incadra
perfect pe C'lH ~ ~d osul revoluţionar in ambian ra vremii
sale .

Şi dacă mai ad ăogărn şi în semn ă r i l e preotului
Branea dela Măerău (Aluni ş) contemporan ş i părtaş

al revoluţiei din 1848. publicate de d-! Alexandru Ceu
şianu din Reghin, avem astfel precise i n forma ţ i i ş i a
supra întprejurarilor in cale a fost omorăt Constantin
Romanu-Vivu.

Informaţii preţioase asupra vieţii de elev şi de
revoluţionar a lui Constantin Romanu-Vivu aduce şi

Gh. Bogdan Duic ă in monografia sa asupra lui Simion
B ărnuţiu, şi pe ele ne vom sprijini aceste dintîi rinduri.

3.

Originea.
Constantin Romonu-Vivu la Blaj.

La Bucureşti

Constantin [ţomanu este originar din comuna
Pintic din judeţul Mure:;;. Pe muma lui o chema Pa
raschiva, şi era s or ă cu străbunica Patriarhului Miron
Cristea, după 1111mă, cu preotul Ştefan Moldovan
din Pintic, ~ i Cll profesorul dela Blaj Grigore Moldovan.

Doamna Sidonia Dandea, nepoata Patriarhului , ne
informează c ă a mai avut un frate care mai apoi a
ajuns protopop .

Aceste puţine date dovedesc totuş c ă părinţi i lui
Constantin Romanu erau o a m e 11 i mai îustăriţi,

fruntaşi, cari s'au năzuit S.'l facă din fii lor oameni
de seama.
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După cum reiese din cercetările făcute de biogra
ful său, d-I Silviu Dragomir, care il află in 1842, În

vârstă de 21 de ani, înscris la seminarul teologic din
Blaj, inseamm că eroul nostru s'a n ăscut in
anul 1821.

Anul naşterii lui Constantin Pomanu-Vivu coincide
cu anul u ăprasniculu i s fârşit al lui Tudor Vladimirescu,
a cărui soartă o va urma cu atâta urgie ş i revoluţie

narul dela 1848.
Dacă ar fi să accept ăm meternpsichoza, şi dac ă am

cunoaşte şi ziua naşterii sale, am admite fără nici o
rezerv ă că spiritul lui Tudor Vladimirescu a prins via
ţă nouă in Constantin Romanu-Vivu. Prea se aseamănă

tragicul celor două vieţi, prea au sf.u şit identic, ucişi mişe

leşte, pentru a nu ne gândi la aceste dureroase asern ănări.

Amănunte asupra lui, anterioare anului 1842, nu
putem da.

Din monografia lui Gh. Bogdan-Duică asupra lui
Simion Bărnuţiu, aflăm că in luna Iunie 1843, Con
stantin Romanu-Vivu este eliminat din seminar impre
ună cu alţi 12 colegi.

Motivul eliminării?

Bogdan-Duic ă vorbeşte despre el cu multă ironie.
Blajul, În acea vreme, era crâncen frământat de nein
ţelegerile dintre Episcopul Lerneny şi Simion Bărnuţiu.

"In atmosfera aceasta aprinsă - povesteşte Bog
dan Duică - se în tâmplă ca un serninarist, Iosif Cri
şianu din Barabonţ, să rnănânce tocană in Miercurea
Paştilor, fără ca p ărn ântul să se fi deschis, să-I inghiţă

ori ca ceriul să-I fi fulgerat prompt c'un trăsnet. Dar
când a fost vorba ca episcopul umilit şi ceremonios,
să spele picioarele celor 12 teologi, sfetnicii episcopu
lui il informată pe acesta despre scandalul cu toeana ;
iar episcopul excluse pe Crişan dela spălarea picioarelor.

Colegii lui Crişanu se solidarizar ă cu el şi refu-
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zară a primi creştineasca umilire a întâlului, a celui
mai mare al lor frate in Hristos"1*).

In urma acestei atitudini, complicată cu alte acte
de răsvrătire, sunt eliminaţi din seminar următorii 12
teologi: "Alexe. Baternai din Balda, Alex. Popp din
Ţop, Vas. Puian din Lupu, Grig. Gherman din Sânya
cob, Ion Mărginean din Datoş, Ştef. Popp din Dum
br ău, Ion Axente din Frâna, Petru Brod şi Vas. Erdelyi
din Orlat, Ion Grope din Sebeş, Constantin Romauu
din Pintic, şi Gavr. Man din Bereni" 2*).

In apărarea teologilor se inscriu, după isvoarele
lui Bogdan Duică, 1 preposit, 8 profesori, 1 vicar, 7
protopopi, 2 viceprotopopi, 4 preoţi, cu ei Insisi şi cu
vreo Il ascultători de filosofie vreo 46 de luptători.

Printre aceşti luptători, alături de Simion Bămuţiu, il
găsim şi pe preotul Ştefan Moldovan din Pintic, un
chiul lui Constantin Romanu, şi astfel viaţa lor se Îm
pleteşte pentru prima oră in Incordare de luptă.

Dar cu toate sforţările făcute pentru a salva si
tuaţia celor 12 teologi, cauza acestora e pierdută de
finitiv, fiecare căutându-şi rosturile după chibzuinţa lui.

Constantin Romanu a trecut peste munţi În
"ţară", oprindu-se la Bucureşti. Aici fu angajat, ca a
tăţi alţi ardeleni pribegi, profesor la pensionul Schevicz

In mediul acesta, în care se frământa sufletul ti
nerei generaţii, in care se pregătea reinvierea neamu
lui românesc, sufletul răsvrătitului dela Blaj s'a cutre
murat adânc, infiorându-se în contactul cu marile fi
guri ale Munteniei revoluţionare, dintre care el a cu
noscut mai intim şi mai adânc pe Nicolae Bălcescu, şi

pe fraţii Goleşti.

Alături de Ion Maiorescu şi de Aug, Treboniu
Laureanu, noul venit reprezenta aici noua şcoală 1'0-

1·) G. Bogdan Duic ă: op. cit. pag, 61.
2·) G. Bogdan-Duică: op. cit. pag, 62.
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m ânească, ditori t'i ~i dusă fa i sb ă ud ă de marele Gheor
~he Lazăr.

In timpul pe tr e cut la Bucureşti, Constan
tin Romanu şi-a făcut întinse rei il ţii, bucurându 
se de distinse apreciei i.

Sufletul lui t ânăr, hrănit la Blaj de concepţiile na
ţi onal iste ale lui Simion 13 . rn u ţ i u, se desvolt ă astfel în
spiritul renaşterii naţionale, în spiritul nou ce cuprin
dea tot mai multe inimi, propovăduit de minţile mari
ale celor ce doriau o orientare nou ă . li soartă mare
neamului romanesc.

Constantin ROmal111 i-a cunoscut de aproape
pe aceşti profeti luptători, i-a : nţe le s. i-a iubit ş i il

că !c,H pe urmele lor.
Cu ei a făcut planuri, a visat acela ş mare şi

sfânt ideal românesc, cu ei s'a înfrăţit nobilul său cuget.
Ochii lui erau lnsă mereu îndreptaţi spre Ardeal.
Suntem În preajma anului 1848.

4.

Constantin Romanu ca reuoluţionar

O generaţie vijelioasă şi dârză se infiora de ră

sunetul libertăţii ce venea de pe baricadele apusene.
O frământare răscolitoare cuprinsese toate inimile

rom iineşti.
Toate se entuziasmau pentru idealurile libertăţii.

Ecoul revoluţiei franceze, şi mai ales arnbianţa

revoluţionară a vremii, inflăc ărase pe toţi tineriiJ in
telectuali români: ardeleni, munteni, moldoveni, toţi se
agitau ş i se organizau pentru lupta românismului .

In aceste vremuri sufletul lui Constantin Rornanu
ardea .

Lăsase în Ardeal at âţia prieteni cari erau acum
r ăscolitori i idealurilor naţionale, găsise În Bucureş ti o
atmosferă atât de prielnic ă revoluţiei, incât chemările
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re voluţionare ale Ardealului li cuprinseser ă În vraja lor
infie rb ân tată.

Veni in Ardealul copilăriei sale.
Aici, fostul său profesor, Simion Birnutiu, ridi

case steagul revendicărilor nationale şi chema tineri
mea la lupta, veşnica tinerime a tuturor orientărilor noi,
a tuturor biruinţelor vii, a tuturor jertfelor neinfricate .

Constantin Romanu fu din prima zi alături

de marele român, ale cărui idei şi atitudini le împăr

tăşea cu atâta curaj ~ i Insufleţire,

Sosit in Ardeal el se situă imediat in tabara a
celora cari cereau imediata desl ănţuire a revoluţiei.

EI, impreună cu alţi prieteni, stabilise chiar şi un
plan al revoluţiei.

Acest plan ni-l face cunoscut Bogdan-Duică in
opui citat *) scriind următoarele: "Axente vorbia dea
dreptul despre o revolutie, care sa obţină cel puţin În
lăturarea robotelor şi a tuturor nedreptăţilor indurate
până acum. Dacă revolutia se admite, atunci Elie Mol
nar, [ude în Cornana, ar conduce- o acolo, el, (Axente)
in districtul său , Constantin Romana in al sau, Măr

glneanu pc Mureş . Baternai in Câmpie, Iancu pe Am
poiu s, a. rn. d....

Acest scurt citat dovedeşte r u prisosinţă atât e
roica hotărâre a lui Constantin Rornanu de a ri
dica armele impotriva duşmanului secular, cât şi im
portanta sa in mişcarea revoluţionară .

El, ca şi Avram Iancu, n'avea nici o simpatie
pentru pertractările unora din bătrân ii lnfricaţi şi des
orlen ta ţi de sgomotul evenimentelor.

Simion B ărnu ţiu, doctrinarul revolutiei, împiede
cat adeseori in acţi unea sa de anumiti b ătrâni, gasea
salvarea numai in inimile şi bratele tinerilor .

Aceşti tineri se chemau Avram Iancu, Al.-Papiu

-) Pagina 80
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llarian, Florian Mica ş , Constantin F<omall, şi toata
floarea tineretului conştient.

Initiativa ş i pregătirea adunării de pe câmpia li
bertăţii dela Blaj, În 3/15 Mai 1848, e opera acestor
tineri.

Ei I-au împintenat pe Simion Bărnuţiu şi ei au
cutreerat satele pentru a duce poporul la Blaj,

Nu mică va fi fost contribuţia lui Constantin Ro
manu la des 1ă n ţ LI i r ea acestor evenimente, căci ,

i n i m o s cum era, şi cum il vedem deja figu
rând ca factor activ in primul proect al revoluţiei , e
sigur că el a fost unul din cei mai Înflăc ăra ţi susţină

tori ai revoluţie i. AI. Papiu llarian îl lu fă ţişea z ă în fe
lul următor, într'o situaţie extrem de dificila, când
conferinţa preliminară de sl anţu irii revoluţiei, era pe punc
tul de a se incurca în nişt e penibile discuţii confesio
nale: . Cănd se ţin ea aceasta conferinţă, intră in mij
locul conferinţei un român necunoscut, şi abia s'a pus
pe scaun, şi începu indată a cuvânta cu mare insu
fleţire - provoc ându-i pe români, ca să şteargă di
ferenţa aceasta religioasă, ~ i S 'I fie toţi una. Acest ro
mân era fericitul prefect Constantin Romanu, care a
tunci se intoarsese din România. Conferinţei îi aduse
aminte Că acum nu e la timpul său a atinge coarda
aceasta - fără pericol de a neuni pe români, cari şi

până acum au fost uniti, când a venit la mijloc
cauza naţională, ş i atunci încă lucrau cu puteri unite"*),

Aşa se ~ i explică dece, În urma adunării dela Blaj.
este ales şi el În comitetul permanent dela Sibiu, care
al ea conducerea generală a acţiu n i i.

Comitetul era Cl1l11PUS in felul urm ă t or : Episcop
Andrei Ş aguna preşedinte ; Sim ion Bărttuţiu , vicepre
şed i n te; protopop Moise Fulca ; protopop IOTl Mog« ,

*) AI. Pa piu llari an : Istoria l?uiIlâllilor din Dacia SUpe 
rio ară Tom. II, pab: , 193-1!:l4,
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protopop ioan Panovici : protopop ioan Bădila ; eon
cip. Petru Manu; concip, Paul Dunca; p. Nicolau
Manu; prof. Arune Pumnul; canc. A. Papiu-Ilarian ,
adv. Ioan Buteanu .. adv. Avram Iancu; canc. Ioan Pi
poş ; jurist Ioan Puşcaş ; prof. AI. Bătrâneanu ; adv,
Nicolau Aurem Pinciu : canc. Gabriel Yaida ; paroch .
Sava Popovici; prof. Nicolae Bălăcescu ; canc. Ioan
Suda .. Ştefan Moldovan; prof. Constantin Romanu ;
canc, Basiliu Tomaşiu .. adv. Fior/an Mtca: *).

Iată dar că intre cei mai aleşi bărbaţi ai Tran
silvaniei gt1sim şi pe Constantin Rom a n u, impre
ună cu unchiul sau Ştefan Moldovan.

In sânul acestui comitet Constantin Romanu
desfăşură o activitate ir.tensă şi extrem de necesară.

Dup i isvoarele lui Bogdan Duică, el fu unul din
iniţiatorii, alături de Bărnu tiu şi Papiu, a unei lnţele

geri cu saşii, pentru a face bloc impotriva ungurilor *).
Tot alături de Simion Bărnuţiu îl găsim şi in ca

zul dela Mihalţ, unde se produce cea dintâi ciocnire
între ţăranii români şi s ăcui.

Vinovăţia săcuilor era evidentă, dar guvernul re
fuză s ă facă o anchetă alaturi de membrii comitetului,
acuz ănd însă pe membrii acestuia de instigatie şi de
clară comitetul de desfinţat ")

De aici Încolo incep persecuţiile maghiare împo
triva tuturor elementelor revoluţionare din sânul naţi

unii române, şi momente de stagnare a activităţii a
cestora, desorientaţi În faţa atâtor probabilităţi şi eve
nimente.

Cum vedea Constantin Romanu revoluţia dela
1848.

Ajun şi la acest punct cu expunerea noastră, cre
dem util a arăta care era punctul de vedere al lui

*) Oh. Bariţiu: Părţi alese , vuJ.1I pa g, 171>.
'l< ) O». cit. pag . 104.
'!') Op. cit. pa g. 106.
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Sibiu.

Constantin Rornanu in atele vremuri, ş i elim judeca el

mişcarea revoluţionar ă.

Pentru aceasta reproducem o proclamaţie alcătuit ă

Î11 formă de scrisoare ..fratilor de peste Carpaţi" şi tri
misa lui A. G. Golescu, Scrisoarea CI fost publicată În
co l ecţ ia de "Acte şi documente asupra anului 1848 in
Principatele române", vo i II pag , 136.

Ia tă scrisoar ea :

Scrisoarea lui Constantin Romanu către

A. O. Golescu

1848. Iunie 26.

fraţilor de peste Carpati!

Ishutirea Cea norocită () auzirăm din jurnale şi din
alte ştiri private, care ue dete şi nouă motiv de vi eaţ ă

şi ne-am bucurat prea mult, însă nu Ungurii şi Saşii.

Ac.un aşteptăm cu nerăbdare s ă vedem cum va isbuti
şi În Moldova. Auzlrărn mai deunăzi că ar fi intrat
Muscalii În laşi, dar după aceea se adeverit că e min
dună. După cum stăm noi aceşti de dincoace de
Carpaţi, toată mântuirea Românilor atârnă dela
unirea şi bună starea Principatelor, pentru că noi
suntem împedecaţi din toate părţile, mai întâiu
prin ai noştri, cari vânează dregătorii dela Un
guri, prin episcopii şi preoţimea noastră, cari des
mântă pe popor a nu lua arme, după aceea prin
Unguri cari ne sunt duşmanii noştri de veacuri,
şi cari precum ştiţi, au toată puterea în mâna lor,
iar noi nimic. Imparatul se guvernă de alţii, şi mai
C" seamă in trebile transilvan e de Unguri, şi a şa , prin
urmare, având şi puterea În mâna lor, fac ce vor Cll

noi, ne despoae de drepturi, ne sugrumă, :: i Dumne
zeu mai şti e câte neleg iuiri fac cu noi. Afară de aceea,
poporul nostru e născut În sclavie. şi e greu de a-l
Îndemn a 1;) il revoltă generală , fi indc.i li l' fric ă de mi-
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l lţie ~ i de pu - c ă, Dar r e l ângă toate acestea s' a r putea
face ceva, dacă popi mea CII capetele ei n'ar fi at ât de
t icăloasă . Noi pe poporu l nostru nu-l putem în v inov ăţ i ,

că câtă stărui nţă a arăta t ş i ara tă În toate păr ţ i l e , e
lucru de mirare. Acum nici noi, cari pu rt ar ăm 60.000
de oameni la Blaj, nu mai putem eş i prin ţ ară , că ne
prigouesc din toate păr ţi le ş i ne prind ; popii cei mai
de treaba, sunt prinşi prin temni ţe . Lâng ă acestea se
mai adaoga neaverea şi saracia neamului nostru. Aceste,
fraţii mei, sunt nişt e crize prin care a trebuit să trecem
odata, ~i nici decum nu d i sper ăm , .ca ş i a iael' ~i a
pătimi este a Românilor". Noi acum stăm ferm i pe
lângă cererile noastre, ~ i nu voim a :;; ti nimic de uni
rea cu tara Ungureasca, pentru c ă e in detrimentul Ro
mânului, şi au făcu t fără noi o tocmeală dela care a
t ârnă viata noast r ă, ne-au vândut ca pe n işte dobitoace,
ne SUPUII altui stat, etc. V'am descris starea n oastră ca
să ştiţ i cum s tăm şi cum sa v ă indreptati. Să ş t i ţ i că

"u s t ăm aşa precum ni se arăta dintru'ntâiu. Să şti ţi

ş i aceea că ni s'a u incurcat iţele . Trebue bine să ne
luăm seama, că de nu va lucra tot Românul in
interesul comun, suntem pierduţi, că toate elemen
tele s 'a u con jurat contra noastră, şi toate elemen
tele omogen e a stăzi umblă să se concentreze, aşa
Italian ii , aşa Germanii, aşa Slavonii. Apoi noi , de
ce să nu facem aceasta, acum când ni s'a arătat

epoca? Toţi ne strigă că voim să formăm o Da
cie, pentru ce să mai ascundem pisica in sac?
Trebue deşteptată Europa, că numai prin ridica
rea Daciei se poate împedeca Panslavismul, pre
cum l-a ' împedecat de atâtea sute de ani. Ca să

se informeze Europa despre aceasta, voi o puteţi face
mai uşor, că aveţi mijloace, pe cari noi nu le avem.
De va pune Muscalul mâna pe Principate, suntem per
duţi, dar atunci va simţi şi Europa că s'a lnli inţat Pan
slavismul, Relaţiile propriet ăreşti lncetară, dar ce folos,
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că acuma vor sa ne maghiarizeze, nationalitate nici de
cum nu ne dau, ş i fără varsare de sânge anevoie vom
eşi la calea dori tă. A şteptăm miscarile sârbo- croatice,
aşt eptăm din zi in zi ca să se incaere, şi nu intele
gem pentru ce intârzie? Numai atunci vom putea mi şca

şi noi ceva, până atunci anevoie, că acum Turtă- dulce

ne-a supus rninisterutui Maghiar ş i a şi inceput a face
rândueli : silesc pe Români ca să aleagă deputati la
Pesta, fi reşte tot Maghiari. apoi Românul ce a câştig at ?

Românii din Ungaria. precum am inteles, nu vor a se
supune Ministerului. Tocmai la 23 funie sosi Russo din
Ungaria prin Banat şi ne spuse ca a fost la adunarea
din l.ugo ş, unde poporul e ca pretutindenea. A vorbit
cu Murgu, care prin proclarnatille lui şi-a perdut mult
din popularitate, si numai prin discursurile lui cele
particulare s'a mai indreptat. Ne spuse ş i aceea, că po
porul şi acolo e mai î n ţelept ca inteligentii. Russo in
24 pleaca către Bucovina la Cernoviţ , unde se află şi

ceialal ţi frati Moldoveni. De acolo vor să erump ă spre
laşi, - Dumnezeu să le ajute J Noi am trimis o dele
gatie la Imparat, prin care-i a ră ta r ă rn nemultumirea şi

prirnirărn răspuns că Impăratul ar fi Întărit toate. Oară

cum? Zice: că să ne dea Ministerul cel Măgăresc.

Apoi dânsul dane-va? Ungurii sunt înverşunaţi în con
tra n oast ră ca leul spre pradă.

Eu v'am scris de atâtea ori, şi nici măcar un răn

du l e ţ nu primii. Adevărat că ali fost ocupat, dar acum
mă rog scrieti-mi ceva, ca să ştiu mai bine intentia
voast r ă - şi mai repetez încă odată că deviza
noastră să fie formarea Daciei. Apoi fratii mei, ma
mai rog de una, nu uitati pe Romanul vostru cu trup
~ i suflet, - vă rog faceti-mi ceva parale, ca n'am ni
mic. Planul nostru este că, de ne vor strâmtori ca să

n il ne mai putem mişca. atunci vom trece toţi dincolo
sali în Bucovina, de unde să putem tipări după plac.
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Bariţ iară scrie cruc i ş, de nu ş t im ce s :~ mal zicem. Şi

asteptă ndu- vă răspunsu l. vă săru tă al vostru confrate,

CONST. ROMANU.

Va mai rugăm ca să sta ţi în unire, precum a ţ i

Început, şi nu vă abate ţ i de la cele Începute oda t ă cu
capul, să arătăm lumii c ă suntem Români.

P. S. Mfl rog trimite ţi-mi prin acest prilej Regu
lamentul mil it ăresc , unde se a flă mustra, că poate vom
forma şi noi garda naţiona l ă , - - marşul românesc de
Straşu, Pompa de Festa şi cadrilul românesc,

P. S. Vă scrisesem mai inainte că planul ne e ca
să venim la voi, acum să stiti ca ne-am şi rezolvat a
veni şi mai a ştept ăm i n că o scrisoare pe poşta viitoare
de la voi, şi poate vom pleca. Maiorescu sosi in 28 la
noi, ne bucurăm mult de cele ce s'au întâmplat la voi,
dar ă de Moldova nu putem şti nimic de sigur. Cetii
tocmai eri intr'o scrisoare pri vată , că dieta de la Franc
fort ar fi trimis deputaţi la Muscali, ca să nu intre În
Principate, că î ndat ă ce vor intra vor avea r ăzbo i u cu
Germania. Drept e ? Scrie-mi, te rog ceva de sigur.
Tot aşa stăm , cum ţi-am scris mai sus. Noi revocararn
deputaţi i , cari au rămas la Pesta fără voia natiunii ro
mâne, dar noi suntem încredinţaţ i că d â nşii n'o să se
întoarcă , lns ă nauc'! puţin ne pas ă, fiind-că totdeauna
va avea loc protestul nostru din Blaj, şi mai curând
sau mai târziu trebue să se mai adune naţia la
râş la un loc.

Spu neţi, mă rog, gazetarilor ca să nu mai scrie
Roumania ci Romania. că Românii noştri nu pot su
feri aceasta, şi Sa şii încă îş i hat joc de noi.

c.R.

Ce raspuns va fi primit dela A. G. Golescu nu
ş tim, dar ştim că sufletul lui era adânc mâhnit de
incetineala cu care mergeau lucrurile.
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Mulţi fruntaşi , in frunte cu episcopii Şaguna şi

Lemenyi, sperau să-şi câştige drepturile prin diplomaţie

~i bună înţelegere . Impăratul , Ferdinand 1, sper iat de
sgomotul maghiar, ezita să se pronunţe. Tremura de
spaima. In curând î ş i va prezenta abdicarea.

Ungurii hotărîs eră unirea Transilvaniei cu Ungaria.

"Uniunea sau moartea"!
Conducătorii români lor ra m ă seser ă nedumeriţi,

Actiunea oficială ajunsese la lin punct mort. Entuzias
mul şi clocotul dela inceput se topise in j nterminabile
pertractări. Un scepticism contagios ostenise inimile.

Constantin Romanu suferea...
EI voise un iureş cut r o p i tor al r ăsbunirii

seculare in urma căruia neamul românesc să se Înalte
ca un codru falnic;

Voise o deslănţuire violentă care să curme nă

prasnic umilinţele noastre;
Voise, sperase, luptase şi totuş duşmanul r ămsese

stăpân.

In faţa acestei situatii neaşteptate, şi mai ales
fiindcă incepuse a fi urmărit de unguri, tân ărul revo
luţionar trecu iarăş Carpaţii pentru a participa la re
volutia de acolo.

6.

Constantin Romanu-Vivu in cadrul revolutiei
din Muntenia.

Acestea se int âmplau la inceputul lui Iulie 1848.
Revolutionarii munteni proclarnaser ă revoluţia

la Islaz.
Acum cutreerau tara pentru a trezi intreg poporul

la o viaţă nouă .

la Bucureşti revoluţia triumfă. Domnitorul Gheor
~h e Bibescu abdică. La cârma ţării se instală un gu
vern format din conducătorii mişcării revoluţionare:
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Ion Heliadc R ;'id u !L' ~cu, Ion Bră r ianu , Go leşt i ' , N. Băl

cescu, Maghe ru, ele .
Noul gu\'crn ţ i nea 5 ;'\ aibă a l ă turi de ci intreg

poporul, pen tru a sc ăpa de tirania ruseasca. Pentru
aceasta trebuia din arniza t ă intreaga populaţ i e româ n ă .

In acest scop fu intrebuint at Constantin Romanu,
Desigur, cunoscute fiind relaţiile lui cu i n s ăş capii gu
vernului revoluţionar , el fusese on ora t cu misiuni deo
sebit de grele, adeseori chiar secrete. Era omu l de in
credere al lui Nicolae Bă lcescu .

la tă o scrisoare a d resa t ă de Constantin Romanll
lui N. Bălcescu , ~ i care ogl i nde ş te adm irabil ra
port urile din tre ei.*)

Scrisoarea lui C. Romanu către Nicolae Bălcescu.

1848, Iulie-August.

frate B ălcescule,

Mă grăbesc a pleca la pla sa, ca să adun oameni
pe poimâne sear ă. Acum expeduesc pe d. Puşc a ş u ,

Ionescu ş i pe Maniu la Tran silvania; te rog pc d-Ia,
in numele naţiuni i , ca să le faci ce-va c he lt uea l ă

de drum.
Eu trebue să aş t ept pe Pumnu şi Butean şi pe

Narnesiu : pân ă atunci nu voiu S,'\ pierd vremea, ci să

plec la plasă . Iar În c ât pentru secret, să nu faceţi

nimic până lIU mă voi intoarce, i n s ă te rog, ca nu
cum-va să spui nici măcar to var ă şil or mei, ~ i te rog
ca să mi j loce şti venirea celor trei tineri pomeniti mai sus,

C. R o III a Il.

Bălcescu , secretarul guvernului provizoriu, fiind
încredinţat de guvern În 10 Iulie 1848, Să s co at ă O

gazeta care să popularizeze scopurile rev oluţ iei , proec
teaz ă apariţia ziarelor " Naţ i ona l u l " şi "foaia satului" .

*) .Acte şi documente" vot, Jll. pag. 136.
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Printre cei ce urmau să formeze redactia ..Naţia

nalului" , era şi Constan tin Rvmanu. (Din redact ie mai
trebuiau s ă faca parte şi C. Botta, Axente Niceforu. ')

In acelaş timp ţi nea un fericit contact cu fru nta ş i i

Transilvaniei şi cu gazetele transilvane.
Acti vi tatea aceasta energică ş i continuă i l ist 

veste in să pe Constantin Romanu în aşa m ă su ra , incât
cade la pat.

Iată ce scrisoare îi scrie in acea stă situatie lui N.
Bălcescu , ş i care e deosebit de i m porta n tă fiind c ă a

ra tă frumuseţea caracterului său nepri h ă n i t, precum ş i

dorul său de muncă: 2)

Scrisoarea lui C. Roman, către Nicolae Bălcescu ,

Secretarul guvernului provizoriu

1848, Iulie ~5 Bucureşt i.

Domnule Bălcescu,

De Mercuri sunt bolnav, de nu mă pot mişc a din
c as ă. M'a lovit un [unghiu, de Joi era să-mi dau pie
lea popii, :;; i nu puteam căpăta nici măcar un doftor.
Asa, un prieten se întâlni cu unul şi îi spuse cum mă

chinuesc, acesta imi rândII i lipirori 20, fă ră s ă mă va dă ,

după care to t u ş i m'am uşu rat mult, dar cu toate aces 
tea nu pot ieşi Încă din casă, c ă sunt prea slab. Zac
părăsit de Dumnezeu şi de oameni pe nişte băn ci de
şcoală, n'am putu t trimite pe nimeni ca să-ti spuna
boală mea, de abea căp ă ta i pe acest tânăr. Am trimis
toi pachetul lui Bariţ, aşi trimite şi mâine altul, dacă
aşi căpăta ambele fe rmanuri şi protestul Român ilor.
Dar te rog de un lucru. Scrisorile ce se trimit ş i cari
vor veni de acolo trebuesc plă tite; eu n'am de unde,
c ă acum n'am nici venit nici capital ş i numai Dumne
ZeU şlie cum o duc, Eu precum ştiţi, că nici odată

n'am vânat slujbe, că mi-ar fi ruşine , fiindcă lucrăm

l) op. cit. vo l, II pg, 543.
.:) op, cit. vol, Il pg. 736.
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pentru interes comun; ci aşi dor i ca să ma puneti in
l oc g reu. undc sa I' O! munci şi folos: câtuş i (1(' put in,
ca din mu lt putin st' fa ce mult , Aşi deschide cores
pondenţa cu toata lumea rom ân ă , de ve ţ i afl a cu cale,
dar apoi atunci asta îmi va da de lucru, pentru care
nu m'a ş sunara de loc, că din co responden ţ e particu
Iare am putea şti totdeauna mai cu u ş uri nţă ş i mai lă 

murit adevăru l , şi găndes c c ă ar fi de lin mare Îndrep
tar. atât Guvern ului de acum cât şi celui vcnitor.
Dumnea-voastră ponderati lucrul din toate părţil e şi ve
deţi dacă e bun ă opiniunea mea sau nu. Negreşit ca
cere ceva j e rtfă, dar făn jer t fă vedem cii nimic nu se
poate face.

Pentru .Jnv ă ţ ătorn l Poporului " nu ş t i u cum s tă

treaba ? Când va eş i numărul primar al nostru, cine s' a

in s ărcinat cu redactia ? Nu ştiu nici gazeta ce era să o
formăm cum stă ?

Am auzit că s'a u deschis vre-o două pensionate ;
mie mi se pare că e prea rău , f iindcă boalele se tot
înmulţesc in Capital a n oastră ş i calduri le nu mai înce
t ează . Afară de aceea, acei oameni o fac aceasta nu
mai din şarlatan i e , doară a trecut timpul şa rlata nisrn u 

lui, destul ne-au înşela t patria şi p ârinţl i ; asemenea
şarl atan i să nu se mai sufere. De veti afl a cu cale, in
formaţ i pe d. Ministru l Instru cţ i e ! ca să- i oprea sc ă in
aceste timpuri morboase, că şt i u că n'o fac dumnea-lor
din zel naţio nal. Stau pe capul aHor, de poate li s 'a şi

urât cu mine, mai cu seamă de când căzui bolnav :
m'aşi muta şi nu şt i u unde, că imi lipsesc mijloacele,
destul m'a m gând it În boala mC3, şi nu eşi nici un rc
sultat : acum mii rog şi de dumnea-voastr ă, poate veti
fi mai puternic ir cugetare ca mine, şi atunci ş i eu
poate mă voi uşura mai curân d Ertare pentru toate,
poate că am şi trecut hotarele mode stiei , dar aduce
ti-vă aminte Că câte odată n e c e s s i t a s l e g e r :
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f r a 11 g i t. Peste ascmeneas erize Il trebuit ş i suntem
datori a trece. Salutare d-Iui Gen eral Tell, precum ~i

Domniei Voastre de la
confratele

C o Il sta n tin Rom a n LI.

Totu ş :,l' reface repede, aşa că la 10 August
poate semna şi cI . I ns cin ţa rea despre rezoluţi a adop
tată in adunarea boerilor ş i notab ililor Ţ ări i- Rom ânesci-.

Semnatura lui pe această "inseiintarc" a boerilor
ş i notabi lilor Ţ ări i-Rom ânesc i , prin care, după inţele 

gerea dintre guvernul provizoriu şi Suleiman-Paş a , tri
misul Turci ior, "se recunoaşte C ăiruăcămia de acum,
adică guvernul provizoriu. ca un guvern legiut până la
primirea noilor porunci dela Inalta Poartă" , alătur i de
Mitropolitul Neofit, Christian TeII, N. Oolescu ş i al ţ i

90 de fruntaşi , dovedeşte odată mai mult rolul impor
tant al lui Constantin Romanu*).

La 6 Septembrie 1848, pentru a · ~ i arăta ura 11lJ
potriva Ruşilor , revoluţion arii organizează un mare cor
tegiu de popor mergând la palatul administraţiei pentru
a arde Regulamentul organic Cel care poartă steagul
În fruntea cortegiulut, e Constantin Romanu").

Curagiosul ardelean ţinea să fie şi aici în frunte.

Î.

inapoi in Ardeal.

Durei p I ecar e a lui Constantin Rornanu În
;\\ulltenia, desorientarea şi pasivitatea cercurilor con
ducătoare ardelene, continuă Încă o bucată de vreme.

In faţa acestei politici tineretul şedea ca pe spin i.
Trebuia s ă se rupă cu a ceastă politică de per

tr act ări şi de am ân ări,

") op. cit. vol, 111 . pa g. 320.
' ) op, cit. vol. VI pag . 79.
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De acum inai nte incepe rol ul eroic al lui Avra m
Iancu,

Strigătul s ă u aruncat În fa ţa comitetului dela
Sib iu era irevocabil şi c ătra n it de mănie : " Vorbiţ i , vor
b iţ i , eu mă du c in mu nţi şi fac revol uţ i e " ! Şi Avra m
Iancu fi plecat În munţ i , la lv\o ţ i i lui cei apr igi , şi a

fă cu t revolut ie. Ardealul fu păt runs În toa te fibre le sale
de agi tati a ce cutremura un neam Întreg.

S'au lnrol:n pentru li ber tate şi drept ate t oţ i lo
cuitori i satelor cutreerate de Horia cu 64 de ani mai
Îna int e.

Cugetel e ardea u. braţe l e se inarrnau. satele a -ten
tau coman da Şl j er tfa.

Avram Iancu scosese din umbra cedrul ui o ar
11Ial ;1 lntreagă.

Oşt ile maghiare ce p ătrunseser ă În munţi furn
sdrob' te, iar r ăm ă sitele lor se r c t ră ge a u istovite. Neamul
românesc Î şi făcea din nou probele de vitejie. Ardea
lui se inclestase în lupta nanrasnica cu duşmanu l de vea
curi . S'au tră it atunci zile de an ri g ă nădejde . l~ e\ ' () lu : i a

elin Moldova eşua se dela incep ut , Muntenii, i u fata
oşt i lo r turceşti ~ i ruseşt i, fur ă sil i ti s;l se as tă mpere

deocamdata. A lecu Russo ş i Nicolae Balcescu vin in
Arde al. Aici se fram ăut a ;1l'1I1ll mai energic sul letu]

neamuh.i .
Puten iipsi din :l l'l' :IS I ;1 d l tllare Const an t i t: 1~ l l 

IllClIIII ?

8.

Preţcct al Legiunii a Xll - Luptele de/Il Afin
ttş şi Cecătaca -

- Pacificarea regiunii Reghinului -

Comi tetul condus de Simion B ărnuţiu imp rţi,

Trausilvani a in 15 prefecturi, numind pe Co nstantin

l<ullIanu prefect al Legiunii XII, in ziua de 18 Octorn-
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vrie J~48, din regiunea (~ l'glJinul ll i şi a Câmpie: estice,
cu sediul in Reghin.

Dar configuraţia militară il împiedec ă de a pleca
imediat la preiectura sa, Reghinut fiind ocupat de ma
iorul imperial Urban .

In calitate de prefect Constantin Romanu işi ( 1

tiuizeaz ă numele, aşa cum Iăcuse şi Axerite Sever, D.
Popovici Martianu"), zicându-si de acum Înainte Vivu.

Prefectul Constantin Romanu-Vivu dtndu - ş i seama
de pericolul ce-I reprezentau s ă cu i i 'din regiunea Tg.
Mureşului, ce se pregăteau să atace re revoluţionari i

români şi saşi de pe linia Medi a ş . Blaj, Aiud, pentru
a se unii CII revoluţionar i i ! Unguri din inima Ardealului,
Clujul şi Alba Iulia, Î şi oraaniz ă () legiune de 1500 de
ostaşi , din satele dela Împreunarea Târnavei cu Mu
reşul, pentru a stă v i l i invazia s ăcuiasc ă.

In fruntea acestei Legiuni, care se sporia mereu,
Consta ntin Romanu-Vivu a plecat să infrunte bandele
secu ieşf care se rev ăsaser ă ca un puhoi pustiitor şi

ucigător peste satele româneşti din josul Tg -Mureşului.

Bine inarmate, cu puşti şi arme militare, bandele
duşmane distrugeau cu v io l enţă smeritele rezistente ce
le ridicară românii. Mu lţi român i pieriră , mulţi tineri,
multe nădejdi.

Rând pe rând sunt distruse rezistenţele româneşti

dela Sân-Paul, dela Cipă a şi Şâulia, legiunea lui Flo
rian Micaş dela Iernut. "Legionarii, cari n'au căzut de
plumbul duşman, fură cu toţii sp ă n zura ţ i a doua zi, şi

a rămas de pomină cinismul, cu care, opt zile dearân
dul, comisarul guvernului , contele Gheorghe Apor, se
plimba, printre şirul de furci, cu pipa apri nsă in gura,
pentru a se desfăta de pri veliştea fioroasa"*).

Fu distru să ş i It-gill l1 ra lui Axente Sever la Noilac,
Secuii triumfan .

*) Silv iu Dragornir: lOII Buteanu p:lg. :J..
+) Silviu Dragornir : Constantin Romanu-Vivu pag, 25.
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Cu puhoiul acestei bande Invi l1geHoarc, in fa ţa

căreia nu mai rămă sese decât legi unea lui Constanti n
Romanu- Vivu, avea să dea viteazul nostru piept deschis.

Lupt a cu secuii fu aprigă .

lată cum o în f ăţiş e az ă DI Sil viu Dragomir :

"La Aţintiş ş i Cec ălaca fu ră isbiti la 31 Oclorn
vrie de legiu nea lui Roman. De a s t ă d a t ă gloatele ro
mâne smulsera invingercn complecta şi Săcu i i deci
maţ i , s'au retras in p l in ă deba n da dă . In zadar Incearca
atunci contele L:JZar in trei zile consecuti ve, să rupă

cord onul de fier şi s ă - ş i fac;": t recătoare peste Mureş.

T oate atacuril e fur i] înecate in s ânge ş i unul după altul,
trei poduri bătute in pripă. fur ;] distruse de leg ionari.
In 3 Noemvrie intreaga col oa nă a Secuilor se retr.igea
In fugă spre iernut ş i T â rgu-Mureş u l u i , l ăsând în maria
Rom ânilor o imensă prad ă, to t rodul jafurilor barbare,
În 5 Noernvrie, când gloatele de pe Târnava Mic ă de
sub conduc erea tribun il or Bianu ş î Nicolae Pop, spri
jinite de câteva detaşarnente de solda i regulat i, reunite
Cll legi unea a XII-a, ii inconjurar ă la Iernut ş i Cuci,
brigada s ăcu i a sc ă fu complect distrus ă , husari i lor, lm
pr-un ă cu căpitanul Punkosdy, fură lu a ţi nri nzonieri ,
iar comisa rul guvern ului abia isbut i să se strecoare la
1:1 Targul-M u reşulu! şi de acolo spre secuime" .

Astfe l ş i - a .nceput car iera de prefect Constant i II

Romanu-VivlI.
Du p ă aceast ă stra lucita fa p t ă de arme, Ulii! din

cele mai frumoase din revo luţ ii! dela 184 8, prefectul
porn i să- şi organizeze regiunea.

Li! 22 Noemvri e ajunse la Teac a, lncep ăndu-şi

imediat activ i tatea.
Oin românii din juru l R e g h in Il lu i î şi rci noi

legiunea, cu tin eri ş i b ă tr ân i . gata s;Î să vâr~l'a sc ;'1 noi
fapte de vit ejie.

Sil viu lJragolllir : 1; . Romauu-Vivu pag. ~li .
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o S1l 1:! patru ~a le erau :,ut> comanda sa . In frun
tea lor numi 9 tribuni. DI Silviu Dragomir menţioneaz ă

numele următori lor tr ibuni : (l av/il Dorgo, fost notar ,
Ioan Pop .Haio r, Teodor Pop, Mi lw i Orbouaş ~ ~ ioan
Bardoşi ad vocaţi , iar pentru saş i pc U. Miller.

Vice prefect al legiun ii fu numit unchiul s ă u Şte

f an ;\IlolJoVil !! din Pint ic.
EI ţinea ca legio nari t si;j :::?1 fie bine deprinş i cu

meşteşugul armelor ş i CLI tactica de lu p t ă , st ră du i ndu 

se să- i Înarmeze cât mai temeinic.
In monografia sa as upra o ra ş u lu : Tg.-Mu reş, DI

profesor Trai an Popa aduce câteva pre ţ ioase precizari
asupra felului cum activa Constat-un k omanu- Viv u. din
care reproducem urrn ăt o a rc le :

"D in Teac a, Roma11 trimite pr in Iribunii sili ordine
severe pentru mobilizarea tuturor b.irbatilor români,
cari pot purta arma: "Strâns se porunceşte, scrie tri
bunul Ion Valea către căpitan ii să i , din porunca Dlui
Prefect C. Roman, ca toti oamenii până la vrâsta de 50
de ani , pe mâine, di mineaţ ă, În zori de zi, să se afic
în Teaca, În mai mare Încredere şi sit t r i mi tă căpitanul

cu c âte 2 oamen i, a<:e .; tia sunt dat ori a scoate t oţ i

oamenii pe cum mai sus am .icris, a porunci ca toti
caii domn e ş t i sali s . t eşf CII ai lor stă pâni. sa-i aduc:t.
Aveti grija bi ne ş i ascul t aţi , cu vă zic ca lin tribun,
impotriva poruncilor acestora nu vă puneti, c ă c i care
ar Îndră zni il face Îm potrivă . se pu-şcă" .

Ord inul sever al prefectului ş i al rribunilor ră s

coleş te satele româneşti şi face pe ţăran i să se Indrept e
spre tab ara română din Tea ca ~i să se Inroleze sub
steagul desfă şurat; peste 3000 legionari se Înrol ează in
legiunea a XII, unde tribunii ş i căpitani i fac exercitii
zilnice cu ei. Consta lin Roman a Încredinţat chesti 
unile militare locotenent ulul Bozga, dânsul rezolvind
mai mult, chestiunile adminis trative, fiind ajutat de
vic eprefectul său , Ştefan Moldovan.
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Preotul din Fi l ipişul Mic, Petru Raţill, la '27 NO I/ .,
scrie prefectului : "Se jelue şte bir ăul satului cum c ă

111 uite pagube se fac în toate zilele de cătane şi de altii.
Să te milostiveşti ;1 ne da dreptul nostru". Pe jalbă,

viceprefectul Şte fan Moldovan pune re zo l u ţ i a : "Leagă

pr ăd ătorii, hate-i in fiare, adu-i încoace , Teaca, 2 Dec.
1848", Mai târziu, acelaş preot face o n ouă jalb ă la
prefectul legiunii XII, c.i in casa sa, au venit ... re-o 5
unguri ".cu zile rele câ t m'am speriat c ă vom peri cu
toţii ; o cerut puşca dela cinstitul căpitan şi tiU şt iu

pentruce". La ace a s tă plângere viceprefectul Moldova u,
la 30 Dec., 1848, raspunde:

"Ungurilor fraţilor. Aud că rău vă purtaţi; aveţi

grijă că vom trimite lui Domnul Urban: cine a luat
puşca căpitanului vie in - l ă u n tru , la dare de seamă" .

Pentru toat.~ nevoile mai însemnate, populatia ro
mânească se indreapta către prefect, dela care cerea:
ingaduinta de a taia lemne dll~ pădurile statului, de a
aduce apă sărată dela jabeniţa etc,

In luna Decemvrie, prefectul Constantin Roman,
. îşi mut ă cartierul la Reghin, în lrcuinţa lUI Lupu şi de
aici comandă 80 vedre vin pentru legionarii săi dela
contele Teleki din Gorneşti; dar admin istratorul de
moşie trimite la da nsul pe Alexandru Marcuş, prin care
il roagll să se mulţumeasc ă CU o cantitate mai mică,

deoare ce n'are cantitatea cc r ută ; acestuia îns ă prefectul
ii răspunde ca să trimita, deoc amda t ă , atât cât are"*).

La Început Constantin Rornanu-Vivu se interesa
deaproape ş i de operaţi il e mai î n dep ă rta t e de prefectura
sa, spre nordul Ardealului, şi În jos pe Mureş, dai
comitetul national interveni pentru a se ocupa numar
de prefectura sa,

C ind se crezu destul de stăpân pe forţele sale,
prefectul Romanu porni in spre Gurghiu unde dezarrn ă

pe s ăcuii agitaţi ş i apoi pe Valea Mureşulu i in jos. unde
dezarmă comunele din jurul Bandului, apoi Pănetul,

Şilea, Cuieşd etc.

*) Traian Popa: Monografia oraşului T ărau-Mureş pa g.
173-174-175.
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Nici inima lui, ca ~ i a lui Avraru l:wcu, n'a fi ':-:
scu tită de am ăr ăciunea ueintelegcrl lor cu of i ţ er i i impc
riali, cari, deşi nu isbu tiser ă ni cairi s:', real izeze vre -o
fap tă de vitejie, totus isi luau faţa . de pre fecţ i i ~i tr i
bunii român' , faţă de aceia cari s ă nge ra u cumplit pen
tru soarta neamu lui românesc ~ j pentru ap.irnrea coroa
nei împ ăra t ulu i din Viena , alt' c ă r ui ţ ă r i ei nu f ll <;(' '; l '' ;'1

in stare să le apere, an~ cart' .1 i ( l1l';1\1 :Jti:l ll l' , ," ! Il'

mâhneau ş i revo ltau.

D-I Silviu Dragomir ci tea z ă mai multe r :lpt)"r1i.'
ale prefectului Cons tantin R(1 1l1allU-Viv u Înaintate comi
tetului dela Sibiu, in cari:' se pli'l1Jge. in ton t ă ios, im
potriva batjocuritor ş i nep lă ceri l or pe care i-Ie făc l' :~ ll

o fi terii locotenent -co lonel utu. Urhal1 , cart' C ~) : 1lJ,'1 d :\ :T'

giunea Reghinulu i săsesc ,

In urma stăruinţelo r ş i acţ iunil or neobosite ale
prefectului Legiunii a XII-a, intreaga regiun e era acum
pacificată , ~i singurele forţe lnarmate erau cetele ro
mâne sl trupele imperiale. In urma acestei a cti v ităţ i

eroice, fruct al minunatulu i s ă u talent de org2nizator
şi a tenacit ăţii sale , Constantin Romanu-Vivu, in fruntea
legiunii sale , se indreaptă , că t re :-;f;i rş it ul lunii Deccm
vrie, spr e T ărgu-Mures .

Neavând curajul unei rez i s tenţe in faţa dârji lor

român i şi a viteazului lor prefect. ceta tea maghiara Îş i

deschise porţ ile şi astfel legionar ii mureseni in tra r ă in
Târgu -Mureş ca biruit or i.

Dar timpul li bertăţii na ţ i o n al e ş i al d rep t ă ţ ii pcn
tru neamul nostr li î nc ă nu sosise,

Jertfele român e :ti nu fus e se ră destul de scumpe .
s.inge româ nesc trebuia sa mai curg ;"!, lacrim i sfl mai
întristeze ochii, soarta am ă n âud cu tnca 70 de ani
realizarea visurilo r române ş t i.

B i ruinţe l e lui Const antin f~o l1J:l n l!- Vivu :1Il trr-hui t
. S;l se plece 111 f aţ a m~ ii ~i l1i ;I~~i1 i : l n ' C'(' Vt' ll t'il cul t'.'
pitoare de ca tre Cluj,
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Rem isi des f;:i ş llr il ( 1: furie turhatul să u geniu excr
cita t ( U atâta faiill:: in ră sho i u l napoleonian, impotriva
ru ş i l o r , ~ i il rev oluţ i il or poloneze , gon ind totul <l in
calca sa.

Trupele locorenent-coloneluiui Urban se temură

să opuna ,) rezistenţă eroica, rerr ă g ând u-se spre
BU('l)\·ina .

Fiara maghiară se ridica tu rbată .

9.

Sţârş i t li I lu i Constantin Romana- Vivu.
-- Sl'hil1~iu irilc şi moartea lui. ---- Câteva mărturfi asupra

sf â rşi t u l u i s ău, --

In fa ţ a acestei sch im băr i neaşteptate a lucrurilor,
care punea ca pă t actiunilor revoluţionare ale lui Con
stantin Romanu-Vivu, acesta, însoţit de unchiul sau
viceprefectul Ştefan MO.dovan ş i de unii tribuni, printre
cari lv\a ior Ioan din Huduc şi Nasta din Băiţa") se re
trase În sus, pe Valea Mure~ulu i, aşteptând in Topliţa,

pana la j u mătatea lunei Ianuarie 1849, desfăşurarea

evenimentelor.
Ele i ns ă nu-i mai povestir ă nimic bun. Ungurii

biruitori ocupasera intreaga regiune .
Valea MlJre şulu i Intreaga era i nvadat ă de secui şi

1I11 ~ lJr i . Cetele ronăn c şti se ri sip i seră cu toatele . De
acum totul era pierdut.

Pierdut ă era cauza neamului r omanesc, pierdută

t' 13 şi viata lui Constantin Roma nu-Vivu.
Visurile şi nădejdile sale cele mai aprige, idealu

rile pen tru car e se luptase cu o fana t i c ă dispera re, se
pr ăbusia u sdrobite În durere.

In aceste zile de chin , când viaa ii era la lot
pasul ameninţată , inima lui sângera cu o inverşunare

nebuna.
In aceste clipe, cele din urm ă de libertate ş i de

v i a ţă , vedea des ărt ăciunea tragică a tuturor svârcoliri-

*) AI. Ceuşeanu : Vremuri de osândă pag. 73.
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lor lui, a tuturor jertfelor lui, aşa cum peste puţi " avea
sa o vada şi nefericitul Avram Iancu.

Dupa ce o tinerete î n treagă fusese Intotdea una re
frontul luptei pentru deviza lui sc umpă, reinvierea Da
ciei, atât dincoace de Carpaf cât şi dincolo, visând
alături de Nicolae Biilcescu, Simion Bărnuţiu şi Ana 111

Iancu o Românie mare şi liberă , după ce purta se stea
gul revoluţiei din Muntenia ş i după ce snopise pe
duşman i în ciocnirile dela Aţinti ş şi Cecălaca. d11Pă ce
i ~ i organizase legiunea şi intrase triumfător in Târgu
Mures, se vedea acum fugări t prin munti, însoţit numai
de unchiul său ş i de prea putini credincioşi, presim
jind desigur infricosata moarte ce îl aştepta .

In aceas tă dureroasă stare sufletească il prin s eră

la Gudea, (St ănceni) spr e sfâr şitu l lunei Ianuari e, În
casa tribunului său Contai , împreună cu insoţitcrii s ă i ,

o bandă de săcui dela Ditr ău, cari, maltratâridu-i
groaznic, ii aduser ă la Tg.-MlIfe s, legaţi de cozile cailor

lntreag ă archiva legiunii a XII-a căzu in m âinilr
dusmanilor.

După ce fură ţinuţi mai multe săpt ămâni in
temniţă , judecata întârzlind mereu din lipsă de dovez
compromit ătoare , dusmanii săi neput ând face dintr'un
erou de epopee un bandit ordinar, Constantin Rom anu 

Vivu uirnindu- i pe toti prin ţinuta sa demnă şi prin
i nt e li genţa sa strălucită , neputând fi condamnat in chip
drept, destinul să u fu hotărât totu . într'un chip mi şelesc.

Dar, după cum cu multă dreptate exclamă d-l
Silviu Drag omir, "Ungurii n'au inteles nici măcar o da tă,

in cursul lupte lor seculare, sit răspundă cu noblete ma
rilor antago nisti, r ăsăr i ţi din s ănu l poporului rorn.trr'.
Dupa cum s'a u purtat in mod criminal Cu Mihai Vi
teazul, cu Mitropolitul Sava Brancovici, cu Horia,
Cl oşca ş i Crisan, cu prefectul 10al1 Buteanu mai apei,
f f"Jt aş a si-au mânjit m âinile *i cu sângele de erou il)

j ui Constant in Romanu-Vivu.

36



La inceputul lui Martie IR49, c ând colinele din
jurul Tg-,\~ur (' şului se irnpodobiau cu ve r deaţ ă ş i flori,
când î n t r e a gă natura reinvia intr'o mare apo t eoz ă de
l u mină ~ i t i n ereţ e , sângele lui Constantin Romanu-Vivu
ş i al unchiului său Ştefa n ;\ \oldovan, avea s ă i n ro ş easc ă

cu durere a ce a stă primăvar ă .

10,

Câteva tnărtur ii contemporane asupra prinderti
şi uciderii lui Constantin Romanu- Vil'u.
Dăm mai jos câteva mărturii contemporane asupra

acestui tragic eveniment.
Cităm mai Întâ i î n sem n ă r i l e preotului Branea dela

Măerău (Aluniş), date la iveală acum do i ani de dis
tinsul scriitor din Reghin , Dr. Al. Ceuşianu .

lată ce a Însemnat popa Branea despre prinderea
lui Constantin Romanu-Vivu:

"Prefectul Constantin I~omanu-Vivu, d ind au re
terat Urban, d ânsul tnc.i au pornit după dânsul. ci i-a u
inchis ungurii drumul ş i aşa ei au căutat a se intoarce
dela dânsul pe la Budac de acolo la Sebeş . Ia R ăpa

de sus, de acolo la noi de aci cu vre-o 17 tribuni s 'au
tras la Gudea . Acolo in 8 zile a lui Ianuari e 1849 s'au
slobo zit vre-o 60 de sacul c ăl f\ft:· ţ i , i-au incunjurat casa
~i din casa deregătorul ui Korit al Zaharie I-au prins
împreun ă cu pe fostul protopop Ş t efa n Moldovan, cu
doi tribuni Maler Ioan din Huduc si Nasta din Bă i ta,
arnân doi feciori de popă. I-au prins zic pc 4 insi, i-au
dus legaţ i la Ditr ă u , cu mare durere. Iară cei a lalţi tri
huni s'au împrăştiat t oţi În toate părţile ca aposto lii
lui Isus, când I-au prins pe dasc i lul lor jidovi i, Ce va
mai fi ş t i e D -zeu, destul că e durere mare revo l u ţia

săngeroasa ".

Despre moartea lui a auzit următoarel e , fiind informat
greşit numai asupra zilelor nefericite În care s'a stins vi aţ«
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lui Constantin Romanu-Vivu ~ i a protupopului Ş tefil l !

Moldovan:
"Nefericitul nrefect Roman Cons tanti n f ii dus la

vasarhei pe la Praid . Acolo fu detinut in cetate pan:'!
in 289 Ianuarie 1849 Vineri când fu silit impreuna cu
:;,tefan ,'v\oldovan, amândoi prin mijloc de batjocu ra, il

se sui Într' un car cu 2 vaci. Acolo fura legaţi ş i pe
trecuţi pân ă la hotarul Sângeorzului l âng ă c ăpăl na de
acolo şi acolo ii omorâr ă , fă r ă de milă cu ba te, pari ,
lănci ş . a. ş i trupurile lor le prăv ăliră in şanţ unde f ur ă

până a treia zi când apoi tot de Vasar heeni f u ră i n
gropati nu ş t i u unde . Ci luare amint e. Mai Întâi 01110 

rir ă pe bătranul, pe Moldovan : acesta câte lovituri toate
le-au răbdat numai ce se ruga cu mâinile unite nein
cetat lui O-zeu, ca sfântul Ştefan mucenicul să- I ia. I ară

Constantin fostul prefect când au vă zu t c ă se a plic ă ş i

de el neincetat zicea: "Ne oljetek meg ha rat im, ne m
jetek meg" şi aşa s,au sfârşit iată cum doi prefect! din
prefectura XlI·a B ătr âneanu 5i Roman ş i un vice tribun",

Dup ă ce au fost omorâţi În acest chip rni şelesc,

trupurile lor ciopârţit e au fost lăsate prada câinilor.
Iată asupra acestui lucru mărturia sasului S amuel

Elsen : *)
"Desbrăc indu- j au fo st aruncaţi in sa nţ urile de pe

marginea drumului, fără a permite ingroparea lor. Noap
tea s'au strecurat nişte ţ.irani, cari scoţând pe aceşti

n enoro ci ţ i din ghiarele câinilor, iau bftgat intr'o groapă.

Fata mea vitregă a văzut personal, când câinii
se hrăneau din corpurile lor".

Iar un fost tribun, Ion Oros, scrie următoarele") .
.. Dup \ sugrumarea revoluţiun ei am aftat c ă pc

Constan tin Roman ş i pe protopopul gr cat. din Pintic

*) A. Filimon: Cele petrecute În rasboiul contra insur
~r ll t ilor. (4H-49). Rev, ,.T<omfinia Eroica" Nr. 3-t din 1!l33.

* ) A. Filimun : .\ \ l> mautul lui Con st antin Romanu, revista
cit. : . . 1-'Y30,
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ds pe câmpie, Şte fa n Moldoviln , i-au prins Unguri i p:::
Mure--, in sus Între Mun ti la locul ce se num e şt e Gugia.
in casele unui rom ân cu numele Cautai de unde i-au
escortat la Mu re:;; Oşorh e i (Tg .- .'v\ ure ş) in temniţă , in s ă

neput.ind n- i Tri bunalul cel negru sau dup a CUl11 i l 1I11

miau Unguri i de sânge, judeca pentru că nu i -au a
flat v i nova ţ i, t ot u ş i ca Să nu fie l ib eraţi fiindc ă erau
!tl ll1a ll i in te l igdţi, au decis ca să- i trimitâ la Dobr iţin .

care dnp;'\ de viz.i lor era identi c cu moartea. Drumul
dela Mu rc ş Osorhei că t r e Dobri ţ in e in jos pv valea
Mureţ;u lll i c ă t re Mure ş . L udoş, Turda, Cluj şi Orade"
;\ ' art' iar domnii din Oşorh e i pe numiţi i martiri i-au,
porn it pe drumul de I ară În sus către Reghinul săsesc ,

insii când au ajuns .a marginea o ra ş u l u i orăşen esc,

unde la mâna dreapt ă spre sud pc o colină se afl ă o
capel ă ce se l ine de curtea din Mureş Sângeorz ş i dela
capel ă spre răsărit pe l ângă co li n ă curge un p âr â uţ ce
vine din pr. durea cea din sus de capela şi frece spre
nord spre subt un pod din drumul ţ ăr i ], mulţimea oră

serii lor cari au petrecut pe numiţii martiri, se i n ţe l ege

că cu scop hotărât i-au tocat in cap ca pe nişte ani
male, şi dupa cum mi s'a spus in Mureş Osorhei , pe
Constantin Roman l-a tocat in cap o ca lfă de măcelar
cu numel e T anko (care a fost şi c ăr ă uş având mulţi

cai şi căruţe) probabil acesta a fost c ăr ăuşul pe care
insusi în persoană l am cunoscut din văzut , şi apoi
luându-i oro logiul şi inelul de aur din deget pe care
erau gravate iniţ i al ele lui Roman ş i purt ându- i inelul
În deget se fălea prin Oşorhei că el il tocat in cap pe
acel Tr ibun , iar a Domnii din Oş orh ei ş i -au spălat mâi
nile in sângele lor cel nevinovat f~ Iindu-se inaintea
lumii cu aceea că numitii martiri au căzut jertf ă fur iei
poporul ui maghi ar. Dup ă vre-o câteva zile apoi cada
vrele numiţil or martiri au fost aruncate ca a unor ani
male intr 'o gToapă făcută anume şi astupali cu p ăm ânt,

Mormintul lor se află cum trece omul peste po-
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dul din dr umul ţ Iriii mai sus ami nti t la mana dreapt a
Într' o depă rta re de 4- 5 stânj âni dela drum ş i cam 2
stânjâni dela p ă ră u ţu l chestionat In mai multe rândur i

când am trecut pe dr um III sus şi in jos peste podul
acela de memor ie i stor . c ă, am stat cu tră s u ra i n loc,
m'am dat jos şi am mers ia 1I11lf!1I:'lIJ tu l lor, pe care
am pres ă rat o mână de fl ori duse anume cu mine şi

apoi am mers mai depar te. Morm ă n t ul lor mu lţ i j ll i s'a

cunoscut acum nu se mai cunoaste".

* '?:

lncheiere.

Aşa s'au s ăv .irşit zilele marelui pat ron al Socie
t ăţii Tin erimii Român e din Tg.-Mureş , care de acum
inainte ii va purta numele, ş i va cauta să perpetueze,
atâta cat va dăinui societatea, amintirea marelu i erou
ş i mucenic Constantin Romanu-Vivu .

Numele său a fost scos din negura uitării , 11 (1

(lunea r omână cunosc ându- i a s tăzi faptele ~ i gâ nduri le,
iar pe locul unde a fost ucis, s'a ri di cat in anul 1936
un monument fru mos , care va amin t i tu turor rom âui lor
soarta lui Constanti n Romanu-Vi vu.

*
Lui Constantin Romanu-Vivu smerită I nchinare:

visuri lor lui - reali zate astă zi - sJprem devotament:
v i aţa lui vrednică pildă; moartea lui fierb inte aducer e
amintc : morrnăntul lui loc de in genunchere ş i cred i n ţ e .

T ârgu-Mureş, Martie 1937.
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