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Miercurea Sibiului, locul unde s-a născut 
primul partid românesc din Transilvania

În ajunul Zilei Naţionale a României, Mesagerul de 
Sibiu vă propune o lecţie de istorie. În acest an, s-au îm-
plinit 150 de ani de la crearea primul partid românesc 
din Transilvania, la Miercurea Sibiului. După alegerile 
prezidenţiale de duminică, în urma cărora sibianul Kla-
us Iohannis a câştigat al doilea mandat de preşedinte 
al României, vă oferim şi o altfel de perspectivă a vre-
murilor pe care le trăim, în condiţiile în care politica 
continuăm să infl uenţeze major viaţa cetăţenilor.

În urmă cu 150 de ani, oamenii de elită din Transil-
vania, grupaţi în Partidul Naţional Român din Tran-

silvania şi Ungaria şi conduşi de Ilie Măcelariu, din 
Miercurea Sibiului, aveau obiective concrete: autono-
mia Transilvaniei şi apoi unirea cu România, dar şi ob-
ţinerea unor drepturi care să le asigure românilor tran-
silvăneni o viaţă mai bună. Atunci, patriotismul îm-
brăca, într-adevăr, cele mai înalte forme. Acum, din pă-
cate, lupta politică pune cetăţenii pe ultimul loc, prio-
ritare fi ind interesele personale, goană după funcţii cât 
mai infl uente şi îmbogăţirea rapidă, pentru că – nu-i 
aşa ? – suntem în NATO şi Uniunea Europeană şi 
aproape nimeni nu ne mai ameninţă suveranitatea ţă-

rii. În zilele noastre, patriotismul a devenit desuet, 
poate chiar derizoriu.

Mesagerul de Sibiu vă prezintă o retrospectivă a is-
toriei PNR din Transilvania şi Ungaria, cum s-a consti-
tuit acest partid sub oblăduirea lui Ilie Măcelariu şi cum 
a evoluat până în 1926, când a fuzionat cu Partidul Ţă-
rănesc, formându-se Partidul Naţional-Ţărănesc, prin 
implicarea fi gurii marcante a lui Iuliu Maniu, principa-
lul artizan al Unirii Transilvaniei cu România.

Cosmin PAL
cp@mesageruldesibiu.ro

Constituirea statului du-
alist austro-ungar, în 1867, 
a dus la o radicală modifi ca-
re a situaţiei naţionalităţi-
lor asuprite din statul mul-
tinaţional. Alipirea Transil-
vaniei la Ungaria, condiţia 
esenţială a pactului dualist, 
a însemnat o grea lovitură 
pentru naţiunea română, ca-
re îşi vedea ameninţate în-
săşi existenţa naţională, in-
teresele, proiectele, perspec-
tivele de viitor. Alături de 
celelalte popoare oprimate, 
românii au realizat de la în-
ceput că actul din 1867 es-
te îndreptat împotriva lor, 
astfel că acţiunile de consti-
tuire a opoziţiei naţionale 
faţă de compromisul dualist, 
ce urmăreau organizarea u-
nei riposte efi cace faţă de 
politica cercurilor guvernan-
te ungare, nu întârzie.

Într-o atmosferă de adân-
ci frământări şi de activă so-
lidaritate naţională, ce de-
păşea graniţele politice ar-
tifi ciale, lupta românilor a-
pare vădit în actul politic al 
Pronunciamentului de la 
Blaj, întocmit în 3/15 mai 
1868, cu ocazia aniversării 
a două decenii de la Aduna-
rea Naţională din 1848. În-
tocmit în prezenţa unei ma-
ri mulţimi de oameni veniţi 
din Apuseni, din părţile Clu-
jului, Năsăudului, Hunedoa-
rei, Sibiului, actul avea ca-
racterul unui protest colec-
tiv faţă de alipirea forţată a 
Transilvaniei la Ungaria, fă-
ră consultarea şi contra vo-
inţei naţiunii române; se ce-
rea autonomia Transilvani-
ei, restabilirea validităţii le-
gilor votate în Dieta de la 
Sibiu în anii 1863-1864 şi 
redeschiderea dietei Tran-
silvaniei „pe baza unei veri-
tabile reprezentări popula-
re, după drept şi cuviinţă.”

Sesizând pericolul care-i 
ameninţa pe românii din mo-
narhie ca urmare a votării, 
la sfârşitul anului 1868, de 
către Parlamentul Ungari-
ei a legilor din 1868 (Legea 
Naţionalităţilor, care – deşi 
specifi ca un număr de drep-
turi pentru naţionalităţile 
ne-maghiare – nu conţinea 
nici o prevedere referitoare 

la organizarea lor politică 
separată, şi Legea XLIII, ca-
re stabilea condiţiile de re-
glementare a unirii Transil-
vaniei cu Ungaria), în fe-
bruarie 1869, la Timişoara, 
se constituie Partidul Naţi-
onal Român din Banat, ce 
adoptă tactica activistă.

În acest context, tot la în-
ceputul anului 1869, se tre-
ce şi la organizarea politică 
a românilor din fostul Prin-
cipat al Transilvaniei, în con-
diţiile în care existau puter-
nice divergenţe între frun-
taşii mişcării naţionale ro-
mâneşti, între partizanii cu-
rentului activist, reprezen-
taţi de Mitropolitul A. Şagu-
na şi aderenţii săi politici, 
ce preconizau lupta împotri-
va dualismului în cadrul le-
gal existent, în Parlament 
în primul rând, şi gruparea 
condusă de I. Raţiu şi G. Ba-
riţiu, ce îmbrăţişau tactica 
pasivismului parlamentar, 
în semn de nerecunoaştere 
a uniunii Transilvaniei cu 
Ungaria, pronunţându-se, 
însă, pentru activitate in-
tensă în toate domeniile: eco-
nomic, social, politic, cultu-
ral. Treptat, sunt organiza-
te cluburi electorale, dar, în 
acelaşi timp, a fost procla-
mată pasivitatea faţă de vi-
itoarele alegeri pentru die-
ta din Pesta, declarându-se 
că românii nu pot trimite 
deputaţi decât în dieta Tran-
silvaniei. La 14 ianuarie 
1869, românii şi saşii, întru-
niţi la Miercurea, s-au pro-

nunţat public pentru pasi-
vitate politică; tot pentru pa-
sivism se declarau şi adu-
nările românilor din comi-
tatele Hunedoara, Solnocul 
Interior, Cojocna, Dăbâca, 
Târnăveni, districtul Făgă-
raş etc. Această orientare e-
ra susţinută şi de presa ro-
mânească.

În tabăra românilor tran-
silvăneni domnea însă con-
fuzia, niciunul dintre frun-
taşii politici neîndrăznind 
să-şi asume rolul conducă-
tor în organizarea politică a 
românilor. Mitropoliţii A. Şa-
guna şi I. Vancea nu erau 
siguri că vor putea stăpâni 
noul curent şi nici nu doreau 
să pună în pericol, printr-o 
politică contrară intereselor 
regimului pestan, instituţi-
ile şi privilegiile obţinute cu 
greu, în perioada anterioa-
ră perfectării dualismului. 
G. Bariţiu şi I. Raţiu nu se 
puteau implica direct, fi ind 
supravegheaţi îndeaproape 
de autorităţi. Atitudinea an-
tiunionistă manifestată de 
Ilie Măcelariu în dieta de în-
coronare (1868) a împăratu-
lui ca rege al Ungariei – ati-
tudine care a dus la pensio-
narea sa forţată din funcţia 
de consilier gubernial, l-au 
recomandat drept fruntaş al 
luptei pentru drepturi naţi-
onale a românilor ardeleni.

Se simţea nevoia acută a 
convocării unei conferinţe na-
ţionale pentru organizarea 
Partidului Naţional al Ro-
mânilor din Ungaria şi pen-

tru adoptarea unei linii po-
litice comune în privinţa vi-
itoarele alegeri şi a apărării 
intereselor naţionale ale ro-
mânilor. În cele din urmă, 
un comitet restrâns, format 
din Ilie Măcelariu, Iacob Bo-
loga, Ioan Hannia şi Visari-
on Roman, a hotărât, la 21 
februarie 1869, convocarea 
conferinţei de la Miercurea 
pentru 7 martie. S-a optat 
pentru această localitate, un-
de românii puteau avea o li-
bertate mai mare de acţiu-
ne, în detrimentul Clujului, 
propus de I. Măcelariu.

Conferinţa a fost preceda-
tă de consfătuiri prelimina-
re locale, care aveau misiu-
nea de a mandata delegaţii 
la conferinţa de la Miercu-
rea; majoritatea acestora au 
susţinut orientarea pasivis-
tă. Cu toate acestea, adepţii 
curentului activist, în frun-
te cu mitropolitul Şaguna, 
nu vor rămâne inactivi şi-şi 
vor trimite reprezentanţi la 
Miercurea, printre ei numă-
rându-se Ioan Puşcariu, con-
silier ministerial, Samuil Po-
ruţiu, consilier regesc din 
Cluj şi Iosif Hossu, funcţio-
nar superior. Au existat chiar 
încercări de atragere a lui I. 
Măcelariu de partea activis-
mului, din partea judelui re-
gesc Wendel, care-i comuni-
ca lui Măcelariu că guvernul 
s-ar bucura de acest fapt. 
Toate aceste manevre au eşu-
at, dar ele dovedeau că par-
tidul ce urma să se constitu-
ie se va confrunta cu o pro-

blemă serioasă: contestarea 
liniei ofi ciale a partidului de 
către activişti.

Conferinţa se va întruni 
la Miercurea, în 23 februa-
rie/7 martie 1869, în casa 
lui I. Măcelariu, participând 
291 de delegaţi. În cuvântul 
de deschidere, Măcelariu 
sublinia necesitatea solida-
rităţii pe plan politic a po-
porului român. S-a proce-
dat, apoi, la alegerea unui 
birou de conducere al adu-
nării, I. Măcelariu fi ind ales 
preşedinte, iar V. Roman şi 
A. Densuşianu – vicepreşe-
dinţi. Urma propunerea lui 
I. Măcelariu de a se adopta 
o moţiune de credinţă şi lo-
ialitate faţă de împăratul 
Franz Iosif I, urmărindu-se 
evitarea dizolvării adunării, 
în condiţiile în care armata 
fusese consemnată în ca-
zărmi, guvernul trimisese 
agenţi provocatori în zonă, 
iar dezbaterile erau supra-
vegheate la faţa locului de 
comitele Conrad Moritz, ce 
era informat regulat de ju-
dele regesc Wendell. Din ace-
leaşi considerente, de a nu 
fi  dizolvată adunarea înain-
te de a se fi  hotărât asupra 
atitudinii faţă de viitoarele 
alegeri, s-a trecut la dezba-
terea tacticii de urmat, pro-
punerea de participare la ac-
tivitatea parlamentară în-
trunind doar patru voturi, 
ceilalţi pronunţându-se îm-
potrivă (pasiviştii). S-a tre-
cut apoi la discutarea celui 
de-al doilea punct de pe or-

dinea de zi, şi anume con-
stituirea Partidului Naţio-
nal Român din Transilva-
nia, fi ind ales un comitet na-
ţional central de 25 de mem-
bri, cu sediul la Sibiu. Prin-
tre membri comitetului se 
numărau: I. Măcelariu – pre-
şedinte, I. Bologa, G. Bari-
ţiu, I. Raţiu, V. Roman, A. 
Sever, A. Densuşianu etc.

O cerinţă exprimată în 
cadrul conferinţei a fost a-
ceea de a se înainta un me-
morandum împăratului, pen-
tru a i se prezenta poziţia 
ofi cială a românilor; în cele 
din urmă, adunarea şi-a în-
suşit memorandul întocmit 
de G. Bariţiu şi I. Raţiu, ce 
fusese înaintat împăratului 
în numele românilor la 18/30 
decembrie 1866.

Conferinţa de la Miercu-
rea a dat câştig de cauză 
tacticii pasiviste, clarifi când 
atitudinea românilor din 
Transilvania faţă de dua-
lism, de nerecunoaştere a 
noii formule de stat, şi, mai 
ales, a anulării autonomiei 
Transilvaniei, proclamând 
opoziţia hotărâtă faţă de re-
gimul politic instaurat în 
Ungaria. De asemenea, con-
ferinţa a consacrat trecerea 
conducerii mişcării naţio-
nale din mâinile clerului, 
în cele ale laicilor.

Hotărârile adoptate la 
Miercurea vor stârni nemul-
ţumirea autorităţilor unga-
re, care vor recurge la repre-
siuni împotriva celor care 
susţineau în public neparti-
ciparea la alegeri. Cu toate 
acestea, absenţa de la ale-
geri a alegătorilor români a 
fost extrem de mare. Mai 
ales, însă, regimul ungar a 
luat măsura dizolvării comi-
tetului ales (august 1869), 
pe motiv că în Ungaria era 
ilegală înfi inţarea de parti-
de pe criterii etnice; activi-
tatea semilegală a acestuia 
va afecta capacitatea de ri-
postă a românilor împotri-
va dualismului.

Radu RACOVIŢAN
Facultatea de Ştiinţe 

Socio-Umane
Departamentul Istorie, 

Patrimoniu şi Teologie 
Protestantă

Conferinţa naţională de la Miercurea Sibiului (1869)
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Familia Măcelarilor 
(în documentele vremii 
Fleşariu, azi Fleşer, 
în forma germanizată 
Fleischer) este menţionată 
în documente odată cu 
primele nume de locuitori 
români ai Miercurii. 
Aceasta se petrecea 
la jumătatea secolului 
al XVIII-lea, atunci când 
regimul habsburgic deve-
nea interesat în conscrie-
rea tuturor supuşilor, 
în scopul impozitării lor. 

La 18 iunie 1765 se jude-
ca la Miercurea procesul în-
tre românii localnici George 
Fleischer (Măcelariu): acesta 
este primul document scris în 
care am afl at numele strămo-
şilor lui Ilie Măcelariu. Alte 
nume româneşti care apar în 
procesele judecate la Miercu-
rea sunt „Onia Armeanu şi 
Pătru Lupea” (1766), „Koman 
Naan” (1792), „Nitzu Muntyan 
alias Kovria” (1796).

În ce priveşte locul de o-
rigine al familiei, se păs-
trează două tradiţii sensi-
bil diferite. Cea mai răspân-
diră este aceea că Măcela-
rii au venit în sat din Mol-
dova – mai precis din Câm-
pulung Moldovenesc, cu ma-

ri turme de animale (de un-
de şi numele de familie), ce-
ea ce i-a situat printre bo-
gaţii locului.

O versiune diferită ne pre-
zintă Horia Măcelariu, fost 
amiral al fl otei române din 
timpul celui de-al doilea răz-
boi mondial: „După tatăl meu, 
ing. silvic Nistor M. Măcela-
riu (1846-1919), doi fraţi bo-
ieri din Muntenia, luptători 
naţionali, nemaiputând ră-
mâne în Ţara Românească 
s-au expatriat împreună cu 
domnitorul Radu în Transil-
vania, în sec. XVI şi s-au aşe-
zat în Miercurea Sibiului, pe 
atunci locuită numai de saşi. 
Eram copil când tata spunea 
aceasta fratelui meu Mircea 
la Căciulata, care întocmea 
arborele genealogic al famili-
ei şi nu mai pot preciza nu-
mele nostru adevărat, dar 
mi-a rămas că se termină în 
«escu». Aceşti doi fraţi purtau 
sumane negre, semne de bo-
ierie, şi întrucât saşii nu se 
ocupau cu comerţul de vite, 
ei au îmbrăţişat acest comerţ, 
cumpărând şi transportând 
cirezi de cornute de la Buda-
pesta şi Viena, de unde au fost 
porecliţi Fleşeriu.

Când cu şcoala transilva-

nă a latinizării, Ilie M. Fleşe-
riu şi-a schimbat numele în 
Măcelariu, însă nu toţi au pro-
cedat la fel, o parte l-au schim-
bat, restul au rămas cu nu-
mele de poreclă Fleşeriu.

Din cei doi fraţi au derivat 
două ramuri ale familiei, ca-
re se întreceau din care să se 
aleagă preotul din Miercurea.”

Unul dintre ei, pe vremea 
lui Iosif al II-lea (1780-1790), 
era bunicul cunoscutului Ilie 
Măcelariu – probabil cel ca-
re şi-a schimbat numele în 
Măcelariu. Acesta a devenit 
faimos pentru procesul de 
mai mulţi ani pe care l-a dus 
împotriva autorităţilor lo-
cale (formate exclusiv din 
saşi) pentru ferestrele de la 
stradă, când românilor nu 
le era îngăduit să le aibă de-
cât spre curte, şi de dimen-
siuni mici. Aplicând un vechi 
statut săsesc, saşii consă-
teni au dispus să se zideas-
că ferestrele de la stradă şi 
să se reducă dimensiunile 
celor din curte, astfel încât 
să nu se poată scoate capul 
afară prin ele.

Între timp, alţi români 
şi-au construit case şi au fă-
cut ferestre mari la stradă, 
ostentativ; procesul s-a stins 
de la sine.

Măcelarii au avut acces mai 
uşor decât ceilalţi români la 
averi comparabile cu ale sa-
şilor. Într-o clasifi care a con-
tribuabililor din Miercurea, 
din anul 1807, din 74 capi de 
familie înscrişi la clasa I sunt 
doar doi români: Nistor Fle-
şer şi Mitiu Fleşer (printre 
saşi afl ăm numele Keiser, 
Schenker, Acker, Schuller, 
Baumann, Allmen, Roth, 
Spielhaupter). La clasa a II-a 
numărul românilor creşte, din 
59 capi de familie fi ind înscrişi 
aici Martha Fleşer, Mihelle 
Fleşer, Ana Baldowin.

Familia a dat mai mulţi 
păstori spirituali pentru co-
munitatea locală. În anii de 
care vorbim, preotul satulu e-
ra Dumitru Fleşariu 
(1802-1832). I-a urmat Nestor 
Fleşariu, care fusese hiroto-
nit de episcopul Vasile Moga 
la 20 aprilie 1831, în aceeaşi 
zi fi ind hirotonisit şi ca du-
hovnic. Păstorirea lui s-a în-
tins între anii 1833-1872. Fa-
milia Măcelariu a dat şi învă-
ţători pricepuţi şi cu dragos-

te de neam. Este cazul lui 
George Măcelaru, care în 1879 
era impus de săteni, pentru 
motivul că se oferea să pre-
dea cu numai 66 fl orini sala-
riu (fostul învăţător avusese 
150 de fl orini) şi să-şi pună la 
dispoziţie casa gratuit ca lo-
cal de şcoală. Avea 29 de ani, 
era în primul an în care func-
ţiona ca învăţător, nu ştia un-
gureşte (în tot tractul nici un 
învăţător nu răspundea aces-
tei cerinţe a legii din 1879!).

Absolvise trei clase gim-
naziale şi cursul teologic de 
la Sibiu. În istorie, familia 
Măcelarilor a rămas mai ales 
prin numele lui Ilie Măcela-
riu. Însă fraţii săi au avut 
pentru comunitatea români-
lor din Miercurea un rol la 
fel de important. Ioan şi Geor-
ge erau ambii judecători. Cel 
dintâi se căsătorise cu fata 
unui cofetar din Sighişoara 
şi dispunea de întinse pro-
prietăţi în Sângătin. Celă-
lalt se mândrea cu trei fete 
care erau fruntea tineretu-
lui din sat. În ceea ce-l pri-
veşte pe Ilie, acesta s-a năs-
cut în 30 aprilie 1822, la 
Miercurea. A urmat gimna-
ziul din Sibiu unde românii 
formau între o treime şi mai 
bine de jumătate din efecti-
vul studenţilor. Clasifi carea 
lor era strălucită încheind 
cu „eminens” în proporţia cea 
mai mare: 29 faţă de 22 al-
te naţionalităţi în 1839-1849; 
32 faţă de 24 alte naţionali-
tăţi în 1840-1841; 33 faţă de 
26 alte naţionalităţi în 
1841-1842, ş.a.m.d. Învăţă-
mântul în limba latină îi fă-
cea pe români să se simtă 
aici acasă; departe de a dez-
naţionaliza gimnaziul a cre-
at o adevărată pepinieră de 
revoluţionari.

Amintim printre colegii ab-
solvenţi ai lui Ilie Măcelariu 
pe Simion Balint, Ioan Popa-
su, A. T. Laurian, Iacob Bolo-
ga, Ioan Puşcariu, Axente Se-
ver, ca şi pe mai toţi viitori 
fruntaşi ai revoluţiei în păr-
ţile Sibiului: Ioan Brote, Pe-
tru Brote, Sava Popovici.

De altfel, calităţile sale in-
telectuale şi de lider vor fi  pro-
bate în faţa consătenilor şi a 
neamului său în revoluţia iz-
bucnită la 1848. La adunarea 
de la Blaj, de la începutu lu-
nii mai, a fost prezent. Sigur 
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Ilie MăPartidul Naţional 
Român din Ungaria 
şi Transilvania
Partidul Naţional Român (numit şi Partida Naţională) a fost 
partidul politic care a reprezentat interesele naţiunii române 
din Transilvania, întregul Banat, Crişana, Maramureş şi 
Bucovina, în perioada dualismului. Până la conferinţa de uni-
fi care de la Sibiu din 12-14 mai 1881 au activat două parti-
de naţionale: PNR din Banat şi Ungaria şi PNR din 
Transilvania.

Istoricul primului partid
La 23 februarie 1869 are loc, la Miercurea Sibiului, o confe-
rinţă naţională a fruntaşilor politici ai românilor transilvă-
neni, la care se creează Partidul Naţional Român din 
Transilvania. Istoria românilor din Transilvania, lupta pentru 
drepturile lor legitime, individuale şi naţionale constituie ba-
za de la care a pornit PNR din Transilvania. Partidul Naţional 
Român din Transilvania militează pentru recunoaşterea indi-
vidualităţii principatului transilvănean. Ca tactică politică a 
partidului, se proclamă „pasivismul”, aceasta însemnând ca 
partidul să se abţină de a participa la lupta electorală inega-
lă din Austro-Ungaria, dar să continue lupta politică naţiona-
lă. La 22 martie 1869 partidul este interzis de autorităţi, în-
trucât, potrivit prevederilor legii naţionalităţilor, singura na-
ţiune existentă în Ungaria era cea maghiară, nici o naţionali-
tate neavând dreptul să se constituie într-un „partid naţio-
nal”. Momentul cel mai important din activitatea naţională a 
fost înaintarea în anul 1892 a „Memorandului”, redactat de 
Iuliu Coroianu către împăratul Austro-Ungariei, Francisc Iosif. 
Ca urmare a acestui fapt, întregul comitet executiv al PNR va 
fi  pus sub acuzare de către guvernul ungar. Procesul s-a des-
făşurat la Cluj în mai 1894, fi ind pronunţate sentinţe privati-
ve de libertate. Din anul 1905 s-a trecut la activism, adică 
participare la procesul electoral. După moartea lui Ioan Raţiu 
în anul 1902 noii lideri ai PNR au fost: Iuliu Maniu, 
Alexandru Vaida-Voievod, Theodor Mihali etc. Comitetul 
Executiv al PNR cu sediul la Oradea, compus din Ştefan Cicio 
Pop, Vasile Goldiş, Aurel Lazăr, Theodor Mihali, Alexandru 
Vaida-Voievod şi Aurel Vlad a declarat, la 5/18 octombrie 
1918, independenţa Transilvaniei faţă de Austro-Ungaria, iar 
declaraţia de independenţă a fost citită în parlamentul de la 
Budapesta, de Alexandru Vaida-Voievod la 22 octombrie 
1918. Împreună cu Partidul Social-Democrat din Transilvania 
şi Banat a organizat Adunarea Naţională din 1918 de la Alba 
Iulia, prin care Transilvania s-a unit cu România.
Activitatea în România Mare
După Unire, Partidul Naţional Român a început să se intitu-
leze Partidul Naţional şi a adoptat ca program propriu 
Declaraţia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Conferinţa 
partidului din 9 august 1919 a ales în funcţia de preşedinte 
pe Iuliu Maniu, în locul lui Gheorghe Pop de Băseşti, care în-
cetase din viaţă la 23 februarie 1919. Pe baza hotărârii 
Marii Adunări Naţionale din 1 decembrie 1918 s-a constituit 
Marele Sfat Naţional Român, din sânul căruia a fost ales 
Consiliul Dirigent, cu misiunea de a conduce treburile 
Transilvaniei.
Partidul Naţional a reuşit să câştige alegerile parlamentare 
din noiembrie 1919. Deşi a depus liste de candidaţi numai 
în Transilvania, partidul a obţinut nu mai puţin de 169 de 
mandate de parlamentar, ceea ce îl făcea cel mai important 
partid din România întregită. La 25 noiembrie, s-a încheiat 
un acord de colaborare între Partidul Naţional, Partidul 
Ţărănesc, Partidul Naţionalist-Democrat, Partidul Democrat 
al Unirii din Bucovina şi Partidul Ţărănesc din Basarabia 
pentru constituirea unui bloc parlamentar. Pe baza acestui 
acord, s-a format guvernul Blocului parlamentar, sub condu-
cerea lui Alexandru Vaida-Voievod, în care majoritatea postu-
rilor erau deţinute de reprezentanţi ai Partidului Naţional. 
Guvernul a căzut însă în martie 1920 în urma eşecului pro-
iectului de lege agrară prezentat regelui Ferdinand şi a în-
cheierii unui acord între Ion I. C. Brătianu, liderul Partidului 
Naţional Liberal şi Alexandru Averescu, conducătorul Ligii 
Poporului, acesta din urmă fi ind solicitat să formeze noul gu-
vern. La 24 aprilie 1920 a avut loc Congresul Partidului 
Naţional, care a adopta un nou program al partidului, care 
preconiza, printre altele: deplina libertate a alegerilor, asigu-
rarea drepturilor şi libertăţilor democratice, descentralizarea 
administrativă, unifi carea învăţământului, o legislaţie a mun-
cii similară celei din ţările capitaliste dezvoltate, realizarea 
reformei agrare, dezvoltarea cooperaţie, egalitatea de trata-
ment pentru capitaliştii străini în România etc. La alegerile 
din 1920, Partidul Naţional nu a obţinut decât 27 de man-
date în Adunarea Deputaţilor, Partidul Poporului reuşind să 
valorifi ce calitatea de partid de guvernare şi să obţină majo-
ritatea, cu 206 mandate. La 10 octombrie 1926 s-a desfă-
şurat la Bucureşti, în sala „Transilvania”, congresul Partidului 
Naţional, care a aprobat fuziunea „cu aclamaţii”, constituin-
du-se astfel Partidul Naţional-Ţărănesc.

Ilie Măcelariu

Alexandru Mocioni

Pe urmele patrioţilor
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că au fost şi alţi români mier-
cureni, dar nu le cunoaştem 
numele. Măcelariu a fost în-
sărcinat să facă parte din de-
legaţia condusă de episcopu 
unit Ioan Lemeny, care ducea 
Petiţiunea Naţională la Cluj 
dietei. Din aceeaşi delegaţie 
făceau parte Petru Roşca din 
Sălişte şi preotul Ştefan Mol-
dovan din Mediaş; la Viena 
sub preşedinţia lui Andrei Şa-
guna, mergeau A. T. Laurian 
din Fofeldea, ţăranul Şerban 
Ciurculeţ şi parohul Sava Po-
povici din Răşinari.

După ce a doua adunare 
de la Blaj, din septembrie 
1848, a hotărât înarmarea 
naţiunii române, s-a înfi in-
ţat o prefectură (care cuprin-
dea, în principiu, 10.000 de 
oameni) de Sebeş – Miercu-
rea, care era comandată de 
Dionisie Pop Marţian. Tribu-
nul (comandând vreo mie de 
oameni) Ilie Măcelariu din 
Miercurea, încadrat acestei 
prefecturi, a îndeplinit misi-
unea strategică de a ţine li-
beră comunicaţia Sibiu – De-
va – Munţii Apuseni.

Odată cu înstăpânirea ar-
matei de ocupaţie maghiară 
la Miercurea, în vara lui 1849, 
prigoana s-a dezlănţuit cu săl-
băticie. Ilie Măcelariu a fost 
arestat la Săcel, apoi a fost 
condamnat la moarte. A fost 
graţiat în ultimul moment de 
generalul Bem, căruia îi sal-
vase de la moarte medicul per-
sonal, în alte circumstanţe. 
În acest timp, judele regal din 
Miercurea şi câţiva ţigani au 
fost executaţi.

După liberalizarea regimu-
lui politic în Imperiul Habs-
burgic, petrecută în cursul 
anilor 1860-1861, Ilie Măce-
lariu s-a impus rapid drept 
unul dintre cei mai valoroşi 
oameni politici ai românilor. 
A fost membru în comisia de 
trei reprezentanţi ai români-
lor (împreună cu Ion Raţiu şi 
Iacob Bologa, acesta din ur-
mă originar din Marpod) ca-
re au prezentat împăratului, 
la Viena, în 1 iulie 1861, ce-
rerile românilor pentru acor-
darea egalităţii cucelelalte na-
ţiuni din Transilvania.

În acelaşi timp, Ilie Măce-
lariu se număra printre frun-
taşii care au pornit campania 
pentru înfi inţarea unei soci-
etăţi culturale a românilor din 

Transilvania – care avea să 
rămână în istorie sub nume-
le Asociaţiunea Transilvană 
pentru Literatura Română şi 
Cultura Poporului Român (AS-
TRA). Semnătura lui se afl ă 
pe memoriul înaintat condu-
cerii supreme a Transilvani-
ei, cu data de 10 mai 1860, 
alături de Andrei Şaguna, Al. 
Sterca Şuluţiu, Ion Raţiu, Ti-
motei Cipariu ş.a. (cu totul, 
acel document poartă 176 de 
semnături).

În prima conducere a Aso-
ciaţiunii, Ilie Măcelariu a can-
didat pentru o funcţie în Co-
mitetul de 12 persoane, şi a 
obţinut cele mai multe voturi 
(100), fi ind urmat de Axente 
Sever (95), Constantin Pa-
pfalvi (91), Petru Manu (76), 
Ioan Hanea (69), Sava Popo-
vici (76), Iacob Bologa (68) 
ş.a.m.d.

Întors la Miercurea, Ilie 
Măcelariu candida din partea 
românilor din Scaunul Mier-
curea (unitate administrati-
vă care cuprindea 11 sate din 
zonă), pentru funcţia de jude 
regesc – cea mai înaltă func-
ţie în Scaun. Era pentru pri-
ma oară în istorie când româ-
nii aveau dreptul să candide-
ze, deşi majoritatea lor în zo-
nă era indiscutabilă de mul-
te secole. La sfârşitul lui 1861, 
rezultatele au fost falsifi cate 
grosolan de către saşi. La Mier-
curea, cele şase sate româ-
neşti n-au fost convocate pen-
tru alegeri, iar celelalte cinci, 
mixte, au fost reprezentate 
exclusiv prin saşi. Târgul 
Miercurea covârşea prin cei 
şase reprezentanţi ai săi, la 
care n-avea dreptul legal – 
nefi ind oraş regesc. O depu-
tăţie de 100 de persoane a pro-
testat la comitele Salmen, şe-
ful administraţiei tuturor te-
ritoriilor locuite de saşi. În ce-
le din urmă, a intervenit în-
săşi Cancelaria aulică din Vie-
na, ordonând reconstituirea 
alegerilor sub conducerea unui 
comisar. Astfel, în decembrie, 
românii au câştigat funcţiile 
de jude regesc, jude scăunal 
şi un deputat în dietă, în timp 
ce saşii aveau asesorul şi ce-
lălalt deputat. Ilie Măcelariu 
devenea jude regesc şi depu-
tat în dietă în acelaşi timp. 
În anii următori, aşadar, Ilie 
Măcelariu a fost reprezentan-
tul miercurenilor în Dieta li-

berală de la Sibiu, care a sta-
bilit legi de recunoaştere a na-
ţiunii române cu drepturi e-
gale în Transilvania, după ce 
timp de secole aceasta a fost 
doar „tolerată”.

În calitate de jude regesc, 
deputatul Miercurii a inter-
venit pentru a se realiza un 
vis vechi de sute de ani al con-
sătenilor români: să aibă o bi-
serică de zid, în locul celei de 
lemn. Fiind conducătorul po-
litic al plasei, dar ajutând în 
mai multe rânduri cu donaţii 
din bani proprii, Ilie Măcela-
riu a provocat recunoştinţa 
comunităţii, care a acordat bi-
sericii hramul „Sfântul Ilie”.

Între timp, evenimentele 
politice din Imperiu decur-
geau în defavoarea români-
lor. După pactul dualist în-
tre Curtea de la Viena şi un-
guri, din care s-a constituit 
Ungaria Mare cu Transilva-
nia anexată, s-au organizat 
alegeri pentru dieta de înco-
ronare (1868) a împăratului 
ca rege al Ungariei. În gene-
ral, românii au refuzat să 
voteze; cei din Miercurea s-au 
prezentat însă la vot, şi l-au 
ales pe Ilie Măcelariu. Au 
fost aleşi doi români sibieni 
(din totalul de 14 deputaţi 
români). În timpul lucrări-
lor parlamentare, prin Ilie 
Măcelariu, care din 1862 fu-
sese jude regesc la Miercu-
rea şi din 1865 era consilier 
gubernial, se exprima în di-
etă poziţia radicală a grupu-
lui Bariţiu – Raţiu. În ianu-
arie 1867, Măcelariu şi Ra-
ţiu s-au înţeles ca, la deschi-
derea lucrărilor dietei, de-
putaţii români să proteste-
ze contra uniunii, apoi să pă-
răsească sala. Însă, începân-
du-şi cuvântul în faţa dietei 
în limba română, la 7 mar-
tie, Ilie Măcelariu a fost în-
trerupt şi huiduit de către 
deputaţii unguri. A fost ne-
voit astfel să-şi depună pro-
testul contra desfi inţării au-
tonomiei Transilvaniei în 
scris, şi la scurt timp, a pă-
răsit lucrările dietei.

În această cuvântare, pen-
tru prima şi ultima oară s-au 
auzit cuvinte româneşti în 
Parlamentul de la Budapes-
ta („Înalt corp legislativ! Înal-
tă casă!”). Drept urmare, de-
putatul de Miercurea a fost 
insultat cu următoarele cu-

vinte: „Aceasta este Dacoro-
mânia! El crede neruşinatul 
că este în Bucureşti! Jos cu 
el!”; „Neruşinatul, tâlharul!”; 
„şi acest tâlhar încă se mai 
preface!”. A fost înjurat nu 
doar în plenul lucrărilor, ci şi 
pe culoarele parlamentului.

În urma atitudinii sale an-
tiunioniste, tribunul de la 
1848 a fost pensionat forţat 
în 1868, împotriva susţinerii 
necondiţionate de care se bu-
cura din partea populaţiei ro-
mâneşti. Alegătorii săi din 
Poiana îi mulţumeau încă din 
timpul lucrărilor dietei că 
„şi-a ridicat vocea pentru in-
dependenţa patriei, susţinând 
şi puterea legilor din anii 
1863-1864”. Iar alegătorii din 
Miercurea protestau în 1869 
la comisia electorală şi decla-
rau că nu vor alege deputat, 
pentru că dieta a votat legi 
„care vatămă cele mai sfi nte 
drepturi ale noastre”, iar „dl. 
Elia Măcelariu fu destituit 
din postul său de către înal-
tul regim din cauza păşirii 
sale în dietă”.

Prestigiul câştigat astfel 
de Ilie Măcelariu în recoman-
da drept fruntaşul luptei pen-
tru drepturi naţionale ale ro-
mânilor ardeleni; la consfă-
tuirea din 21 februarie 1869 
a liderilor naţionali Ilie Mă-
celariu, Iacob Bologa, Ioan 
Hannia şi Visarion Roman, 
s-a hotărât convocarea con-
ferinţei de constituire a Par-
tidului Naţional la Miercu-
rea, pentru 7 martie.

Adunarea s-a deschis în ca-
sele lui Ilie Măcelariu, în pre-
zenţa a 291 delegaţi. Sub con-
ducerea unui birou cu Ilie Mă-
celariu preşedinte, Visarion 
Roman şi Aron Densuşianu 
vicepreşedinţi, dezbaterile cu 
privire la Tactica de urmat a 
noului partid au dat doar pa-
tru voturi pentru participa-
rea la activitatea parlamen-
tară (activism), ceilalţi decla-
rându-se împotrivă (pasiviş-
tii). Ilie Măcelariu însuşi a re-
nunţat la ideile sale activiste 
şi a fost ales preşedinte al par-
tidului, conducând nemijlocit 
un comitet central de 25 de 
membri,al cărui sediu se sta-
bilea la Sibiu.

În anii următori, Ilie Mă-
celariu s-a mutat la Sibiu (ac-
tuala casă din B-dul Victori-
ei nr. 29), implicându-se în 

toate marile iniţiative naţio-
nale; ASTRA, Banca Albina, 
unifi carea Partidului Naţio-
nal din Transilvania cu cel 
din Ungaria şi Banat.

Ilie Măcelariu a fost în 
primele rânduri ale înteme-
ietorilor Băncii Albina, cea 
mai solidă realizare finan-
ciară a românilor în epoca 
dualistă. Posibilitatea unei 
bănci româneşti a prins con-
tur în discuţiile private pri-
lejuite de Congresul naţio-
nal ortodox din octombrie 
1870. S-a instituit atunci un 
comitet fondator, care l-a de-
semnat pe Visarion Roman 
preşedinte. Proiectul de sta-
tut a fost compus de Visari-
on Roman şi dezbătut de Ilie 
Măcelariu, Ioan Hannia, 
David Urs de Margine, Pa-
ul Dunca. Consiliul de ad-
ministraţie a fost ales pe 14 
martie 1871 în sala ASTRA. 
Alexandru Mocioni a deve-
nit preşedinte, Iacob Bolo-
ga şi David Urs – vicepre-
şedinţi, Visarion Roman – 
director executiv. Din con-
siliul de administraţie mai 
făceau parte Ilie Măcelariu 
şi alţi patru membri.

În următoarele două de-
cenii, judecătorul originar 
din Miercurea a fost siste-
matic consultat pentru pro-
bleme tehnice sau adminis-
trative. Spre exemplu, a fă-
cut parte din comisia care a 
introdus înscrisurile funci-
are ca operaţiune financia-
ră, în anul 1879; a fost mem-
bru în comisia care a pregă-
tit înfiinţarea filialei din 
Braşov a băncii, în acelaşi 
an, ş.a. Între anii 1879-1889 
a îndeplinit funcţia de vice-
preşedinte al Consiliului de 
administraţie.

La Conferinţa de unifi ca-
re a partidului naţional ro-
mânesc din Transilvania cu 
cel din Banat şi Ungaria, ca-
re şi-a deschis lucrările la 12 
mai 1881, delegaţii oraşului 
Sibiu erau Ilie Măcelariu (con-
silier gubernial), Partenie 
Cosma (avocat şi deputat di-
etal), Zaharia Boiu (paroh şi 
asesor consistorial). Ilie Mă-
celariu a murit în 1891, la 
vârsta de 69 de ani.

Este îngropat în cimitirul 
Bisericii din Groapă, în timp 
ce soţia sa – o greco-catolică 
din Abrud, Iudita Tobias du-

pă numele de fată – este în-
gropată în cimitirul Biseri-
cii dintre Brazi (o tradiţie 
orală spune că osemintele 
lui Ilie Măcelariu se afl ă ime-
diat lângă mormântul lui Za-
haria Boiu). Cei doi nu au 
avut urmaşi. Alături de Ilie 
Măcelariu odihnesc episco-
pul Vasile Moga, mitropoli-
ţii Miron Românul şi Ioan 
Meţianu, Moise Fulea, Elia-
de Manases, Ioan Piuariu 
Molnar, Iosif Hodoş, Zaha-
ria Boiu, I. Codru Drăguşa-
nu, Anton Bechnitz şi alţi 
fruntaşi ai comunităţii orto-
doxe din Sibiu.

Moartea sa a fost pome-
nită în adunarea generală 
a ASTREI de la Haţeg, la 
data de 14 august 1891, ală-
turi de alţi trei astrişti de-
cedaţi în cursul ultimului 
an. După trei zile, memoria 
celor patru a fost cinstită, 
după cum reţine „Transilva-
nia”: „Faţă de membri dece-
daţi adunarea îşi exprimă 
condoleanţa prin sculare, 
iar faţă de decedatul Ilie 
Măcelariu, adunarea îşi ex-
primă condoleanţa şi recu-
noştinţa sa pentru meritele 
şi prestaţiunile valoroase 
ale acestui bărbat”.

Comunitatea miercureni-
lor cinsteşte memoria celui 
care rămâne emblematic pen-
tru trecutul său, Ilie Măcela-
riu, prin faptul că strada prin-
cipală poartă numele său. În 
21 decembrie 2002, a fost in-
augurat bustul marelui om 
politic, în faţa caselor sale ca-
re au găzduit Conferinţa de 
întemeiere a Partidului Na-
ţional Român, prin festivităţi 
de răsunet naţional, la care 
au participat ofi cialităţile ju-
deţului şi unii dintre cei mai 
importanţi oameni de cultu-
ră. Viaţa şi activitatea sa au 
fost evocate în publicaţii de 
cuprindere naţională şi jude-
ţeană, şi încă nu este destul 
pentru memoria celei mai ma-
ri persoanlităţi pe care Mier-
curea a dat-o istoriei naţiona-
le, până în prezent.

prof. univ. 
Eugen STRĂUŢIU

Facultatea de Ştiinţe 
Socio-Umane

Departamentul Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe Poli-
tice şi Studii de Securitate

ăcelariu şi familia sa
Pe urmele patrioţilor
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Miercurea Sibiului – rol 
determinant în organizarea 

Conferinţei Naţionale a fruntaşilor 
politici ai românilor transilvăneni
Conferinţa Naţională a fruntaşilor politici ai ro-

mânilor transilvăneni de la Miercurea Sibiului din 
data de 23-24 februarie/7-8 martie 1869 pune baze-
le năzuinţelor tuturor românilor în lupta neconteni-
tă pentru apărarea teritoriului, drepturilor şi liber-
tăţilor poporului român.

Miercurea Sibiului a avut marea onoare de a găzdui 
această conferinţă premergătoare înfi inţării Partidului 
Naţional Român din Transilvania.

În cadrul acestei conferinţe, se susţinea independen-
ţa naţiunii române conform principiilor de libertate, e-
galitate şi fraternitate din timpul Revoluţiei de la 1848, 
restaurarea autonomiei Transilvaniei şi păstrarea iden-
tităţii culturale a poporului român.

Marele bărbat al nostru, al miercurenilor, Ilie Mă-
celariu, alături de iluştrii oameni de cultură ai vremii 
ce au înfi inţat Asociaţiunea ASTRA în anul 1861, a re-
uşit ca la Miercurea Sibiului să transpună în realitate 
ultima voinţă a prietenului său, Avram Iancu: „averea 
mea mişcătoare şi nemişcătoare să treacă în folosul na-
ţiunii, ca ajutoriu pentru înfi inţarea unei Academii de 
drepturi, tare crezând că luptătorii cu arma legii vor 
putea scoate drepturile naţiunii mele”.

Prestigiul câştigat de Ilie Măcelariu la Conferinţa 
Naţională a fruntaşilor politici ai românilor transilvă-
neni de la Miercurea Sibiului îl va recomanda drept 
fruntaşul luptei pentru drepturile naţionale ale româ-
nilor ardeleni, Miercurea Sibiului devenind, astfel, în 
acele vremuri, centrul universului cultural al români-
lor transilvăneni.

Florin-Toader FĂLĂMAŞ

Preşedinţii Partidului Naţional Român
♦ 1881-1882: Nicolae Popea
♦ 1882-1883: Partenie Cosma
♦ 1884-1888: George Bariţiu
♦ 1889-1890: Ioan Raţiu
♦ 1890-1891: Vicenţiu Babeş
♦ 1892-1902: Ioan Raţiu
♦ 1902-1919: Gheorghe Pop de Băseşti
♦ 1919-1926: Iuliu Maniu

Împlinirea a 150 de ani 
de la crearea primului 
partid politic din 
Transilvania a fost ani-
versată într-un eveni-
ment special, organizat 
de Primăria oraşului 
Miercurea Sibiului, 
Consiliul Judeţean 
şi Complexul Naţional 
Muzeal ASTRA, prin 
Muzeul Ţării Secaşelor.

În 10 octombrie 2019, to-
tul s-a concretizat prin sesi-
unea ştiinţifi că: „150 de ani 
de la Conferinţa Naţională 
a românilor transilvăneni de 
la Miercurea Sibiului“. În 
fapt, programul a cuprins o 
serie de prelegeri cu temele 
foarte bine defi nite, ţinute 
de apreciaţi oameni de isto-
rie şi specialişti în monumen-
te istorice, tradiţiile locale şi 
administraţie, ce au repre-
zentat Universitatea „Luci-
an Blaga“ din Sibiu, Biblio-
teca Judeţeană ASTRA, Com-
plexul Naţional Muzeal AS-
TRA, Institutul de Cercetări 
Socio-Umane Sibiu şi Liceul 
Tehnologic „Ilie Măcelariu“ 
Miercurea Sibiului: Ilie Mo-
ise (Institutul de Cercetări 
Socio-Umane din Sibiu) – „Pe 
Valea Secaşului... înapoi pe 
fi lele istoriei“; Radu Racovi-
ţan şi Daniel Creţu (ambii 
reprezentând Universitatea 
„Lucian Blaga“ Sibiu) – „Con-
ferinţa Naţională de la Mier-
curea Sibiului (7-8 martie 
1869)“; Lucian Robu – „Cer-
cetări din Ţara Secaşelor păs-
trate în arhiva Muzeului AS-
TRA“; Florin Fălămaş – 
„Miercurea Sibiului – rol de-
terminant în organizarea 
Conferinţei Naţionale a frun-
taşilor politici ai românilor 
transilvăneni“; Răzvan Pop 
şi Dan Nanu – „Un periplu 

prin Sibiul sfârşitului de se-
col al XIX-lea“ şi prezenta-
rea istoricului partidului din 
Transilvania; Adrian Alexe, 
din partea Muzeului ASTRA 
– „Miercurea Sibiului, sediu 
de plasă 1919-1950. Jandar-
meria şi miliţia din Miercu-
rea Sibiului“; Cosmin Ignat 
şi George Tomegea – „Monu-
mente arhitectonice din Mier-
curea Sibiului“ şi Alexandru 
Porţeanu – „Miercurea Sibi-
ului, capitală a românilor 
transilvăneni“.

În cele ce urmează, vă 
prezentăm câteva pasaje din 
prelegerile susţinute:

• „Miercurea Sibiului, se-
diu de plasă 1919-1950. Jan-
darmeria şi miliţia din Mier-
curea Sibiului“, de Adrian Ale-
xe: „Fost scaun săsesc, Mier-
curea Sibiului şi-a păstrat im-
portanţa de centru adminis-
trativ-teritorial şi după uni-
rea din 1918, fi ind sediu de 
plasă. Comunicarea prezintă 
compunerea plăşii Miercurea 

(comunele rurale), dar şi o 
scurtă evoluţie a jandarme-
riei şi miliţiei corespunzătoa-
re acestei plăşi. Cercetarea 
se bazează pe studiului Arhi-
velor Naţionale Istorice Cen-
trale, a Arhivelor Naţionale 
Sibiu, a Monitorului Ofi cial 
şi a altor lucrări“

• „Un periplu prin Sibi-
ul sfârşitului de secol al 
XIX-lea“, de dr. Răzvan Pop 
şi Dan Nanu: „Ne dorim a 
surprinde ultimele acţiuni 
ale activităţii Partidului Na-
ţional Român la Sibiu. Ce a 
rămas astăzi din acest mo-
ment istoric şi ceea ce ar tre-
bui să dispunem pentru ca 
memoria PNR să rămână 
vie prin opera sa“

• „Monumente arhitec-
tonice din Miercurea Sibi-
ului“, de dr. Cosmin Ignat 
şi dr. George Tomegea: „ În 
Miercurea Sibiului se regă-
sesc mai multe monumen-
te laice şi de cult importan-
te atât pentru zona Secaşe-

lor, dar şi pentru Mărgini-
mea Sibiului. Bineînţeles, 
cel mai vechi şi mai impor-
tant monument este biseri-
ca evanghelică fortifi cată 
construită de saşi, după mai 
multe surse, la jumătatea 
secolului al XIII-lea, în stil 
romanic. Dar localitatea im-
presionează prin centrul a-
cesteia unde s-au construit 
câteva clădiri demne, mai 

degrabă, de centrul unui 
oraş. Vom încerca să creio-
năm, prin comunicarea 
noastră, destinaţia acestor 
clădiri în a două jumătate 
a secolului al XIX-lea, atunci 
când acţiunile românilor 
transilvăneni au găsit un 
ecou sporit în localitatea 
Miercurea Sibiului“

Deşi manifestarea a fost 
una foarte onorantă pentru 

comunitatea din Miercurea 
Sibiului, autorităţile judeţe-
ne şi liderii partidelor poli-
tice locale au ignorat cu de-
săvârşire acest moment oma-
gial. Din fericire, la eveni-
ment s-au afl at în număr 
mare elevii liceului „Ilie Mă-
celariu“ din oraş, care pot 
duce mai departe povestea 
constituirii PNR, dar şi is-
toria acestor locuri. 

Sesiune ştiinţifică omagială la Miercurea Sibiului

George Bariţiu Gheorghe Pop de Băseşti Ion Raţiu

Iuliu Maniu Partenie CosmaVicenţiu Babeş

Nicolae Popea

Pe urmele patrioţilor
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