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Florian Dudaş, Prefectul-general Avram Iancu şi Legiunea Auraria
Gemina, Oradea, Editura Metropolis, 2016, 501 p.:
Florian Dudaş este unul dintre reputaţii
istorici transilvãneni care s-au distins în special prin
studiile dedicate vechii culturi româneşti scrise,
începând din epoca medievalã pânã în secolul
luminilor (a se vedea, selectiv: Carte veche româneascã în
Bihor, sec. XVI-XVII (catalog), Oradea, 1977, 241 p.;
Vechile tipãrituri româneşti din bisericile Bihorului sec.
XVI-XVII, Oradea, Editura Episcopiei Ortodoxe
Române, 1979, 220 p.; Vechi cãrţi româneşti cãlãtoare,
Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1987, 242 p.;
Memoria vechilor cãrţi româneşti: însemnãri de demult, Oradea, Editura
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 1990, 410 p.; Însemnãri pe bãtrâne
cãrţi de cult, Bucureşti, Editura Albatros, 1992, 208 p.; Cazania lui Varlaam
în Timişoara. Studiu istoric şi Bibliografic, Timişoara, Editura de Vest, 2005,
414 p.).
În preocupãrile sale istoriografice a intrat şi Revoluţia de la 18481849 din Transilvania şi, mai cu seamã, conducãtorul ei: Avram Iancu (a
se vedea: Avram Iancu în tradiţia poporului român, Timişoara, Editura Facla,
1989, 332 p.; Avram Iancu. Eroul românilor, Oradea, Editura Lumina, 1993,
143 p.; Avram Iancu în tradiţia românilor, Timişoara, Editura de Vest, 1998,
360 p.). Prin urmare, în continuare ne propunem sã recenzãm cea mai
recentã lucrare ce poartã semnãtura lui Florian Dudaş, despre Revoluţia
de la 1848-1849, din Transilvania şi conducãtorul ei, craiul Munţilor
Apuseni, Avram Iancu.
Istoricul Florian Dudaş, în lucrarea sa intitulatã Prefectul-general
Avram Iancu şi Legiunea Auraria Gemina atinge un subiect puţin valorificat
de istoriografia româneascã, mai exact constituirea şi funcţionarea
Legiunii Auraria Gemina, în timpul Revoluţiei de la 1848-1849.
Lucrarea istoricului Florian Dudaş este structuratã pe douã
capitole la care se adaugã o interesantã relatare memorialisticã scrisã de
Nichifor Crainic, pe care istoricul transilvãnean a preferat sã o insereze în
loc de prefaţã, cât şi un consistent argument în care reliefeazã importanţa
şi necesitatea apariţiei unei astfel de lucrãri în istoriografia româneascã.
Primul capitol al lucrãrii Prefectul-general Avram Iancu şi Legiunea
Auraria Gemina, intitulat: ,,Colecţii de documente istorice privind
Prefectura şi Legiunea Auraria Gemina” este împãrţit la rândul sãu în
nouã subcapitole. Primul subcapitol este intitulat ,,Prefectura şi Legiunea
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Auraria Gemina” şi cuprinde pe lângã o succintã prezentare a organizãrii
legiunilor româneşti din toamna anului 1848, o micromonografie a
legiunii lui Avram Iancu, care prin poziţionarea pe care o avea era cea
mai importantã legiune dintre cele 15 constituite pe tot întinsul
Transilvaniei. În cel de al doilea subcapitol intitulat ,,Documentele
Revoluţiei şi ale Rãzboiului Naţional. Arhiva Prefecturii şi Legiunii
Auraria Gemina. Arhiva Prefectului-general Avram Iancu”, istoricul
Florian Dudaş a realizat o scurtã radiografie a principalelor documente
care au fost emise de Legiunea Auraria Gemina şi de prefectul ei, Avram
Iancu în timpul revoluţiei, încercând în acelaşi timp, sã ne prezinte felul
în care dupã acest sângeros eveniment de la mijlocul secolului al XIX-lea
arhiva prefecturii s-a destrãmat, multe dintre documentele legiunii fiind
distruse şi pierdute, din punct de vedere istoric, pentru totdeauna. De
asemenea, ne prezintã felul în care o parte din aceste documente au fost
salvate de diverşi cãrturari transilvãneni, prin intermediul cãrora acestea
au ajuns într-o serie de colecţii şi fonduri arhivistice, dintre care amintim:
„Colecţia de documente de la Biblioteca Academiei Române din
Bucureşti, constituitã prin contribuţia cãrturarilor Alexandru Roman,
Alexandru Papiu-Ilarian, Iosif Hodoş, George Bariţiu şi Silviu Dragomir;
,,Colecţia de documente din casa lui Avram Iancu. Lãsãmântul Astrei.
Contribuţia lui Silvestru Moldovan şi Eugen Hulea”; ,,Colecţia de
documente rãmase de la Ioan Buteanu şi Avram Iancu”, ajunse în
pãstrarea Societãţii de Istorie şi Arheologie din Deva, ulterior la Muzeul
Judeţean Hunedoara din Deva; ,,Documentele Prefecturii şi Legiunii
Auraria Gemina rãmase de la Avram Iancu”, ajunse în colecţia istoricului
Ioan Lupaş şi a omului politic Petru Groza; ,,Arhiva Administraturii
Albei Inferioare de la Alba Iulia din anii 1848-1849”; ,,Colecţia de
documente rãmasã de la Ioan Bãlaş”, viceprefect al Prefecturii şi Legiunii
Auraria Gemina (pp. 20-21).
În subcapitolele trei-nouã istoricul Florian Dudaş face o
interesantã radiografie a documentelor pãstrate în fondurile arhivistice
amintite anterior, prezentând în acelaşi timp şi contribuţia unor oameni
de culturã transilvãneni, printre care amintim pe Alexandru Roman,
Alexandru Papiu-Ilarian, Iosif Hodoş, George Bariţiu, Silviu Dragomir,
Silvestru Moldovan şi Eugen Hulea la pãstrarea acestor documente, care
au provenit din arhiva Prefecturii şi Legiunii Auraria Gemina şi de la
prefectul ei, Avram Iancu.
Cel de al doilea capitol al lucrãrii lui Florian Dudaş reprezintã de
fapt un corpus de documente ale Prefecturii şi Legiunii Auraria Gemina,
pe care istoricul transilvãnean le-a adunat la un loc din fondurile
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arhivistice amintite mai sus şi din alte surse edite. Acest corpus de
documente este deschis de o serie de precizãri analitice în care istoricul
Florian Dudaş prezintã felul în care a organizat şi redactat aceste
documente. Urmeazã apoi rezumatele documentelor ce au fost integrate
în aceastã lucrare, iar apoi sunt redate integral, în ordine cronologicã, cele
249 documente care provin din arhiva Prefecturii şi Legiunii Auraria
Gemina şi de la prefectul ei, Avram Iancu. Corpusul de documente este
încheiat de raportul prefectului Avram Iancu, redactat în toamna anului
1849, la cererea expresã a curţii de la Viena, raport pe care istoricul
Florian Dudaş îl considerã pe bunã dreptate ultimul document ce a fost
emis de Prefectura şi Legiunea Auraria Gemina (p. 11).
Lucrarea istoricului Florian Dudaş intitulatã Prefectul-general Avram
Iancu şi Legiunea Auraria Gemina se încheie printr-o consistentã
bibliografie şi printr-o serie de ilustraţii reprezentative pentru legiunea
Auraria Gemina.
Prin urmare, în aceastã lucrare Florian Dudaş adunã la un loc
toate documentele pãstrate din arhiva prefectului-general Avram Iancu şi
a Legiunii Auraria Gemina, realizând astfel cea mai complexã lucrare
despre organizarea şi activitatea Legiunii Auraria Gemina, în timpul
Revoluţiei de la 1848-1849, din Transilvania. Într-o altã ordine de idei,
corpus-ul de documente mai cuprinde, alãturi de multe acte revãzute,
transcrise critic şi o serie de documente inedite, în mãsurã sã întregeascã
arhiva Legiunii şi sã ilustreze mai nuanţat scene ale Rãzboiului Civil din
Munţii Apuseni. Laolaltã, toate aceste documente oglindesc, alãturi de
desfãşurarea cunoscutã a evenimentelor, cronica scrisã a faptelor şi
întâmplãrilor care, timp de un an, au avut loc în Munţii Apuseni.
În concluzie, lucrarea Prefectul-general Avram Iancu şi Legiunea
Auraria Gemina aduce o importantã contribuţie la istoria Legiunii Auraria
Gemina, în special, şi la istoria Revoluţiei de la 1848-1849, în general,
astfel completând un mare gol din istoriografia româneascã. Aşadar, cu
riscul de a mã repeta afirm cã lucrarea domnului Florian Dudaş
beneficiazã de un nivel ştiinţific şi informaţional remarcabil. Calitatea
scriiturii, a punerii în paginã şi a tipãririi la imprimeria „Metropolis” din
Oradea este, de asemenea, excelentã. Prin urmare, în încheiere, nu îmi
rãmâne decât sã subscriu la ideea reputatului istoric clujean Gelu Neamţu
care afirma cã „O carte scrisã din cãrţi nu rezistã. Rãmân doar cãrţile scrise pe
bazã de documente” (Gelu Neamţu, „O carte care va rãmâne” cuvânt
înainte la lucrarea Drama Ardealului 1848-1849. Mãrturii. Pierderi umane şi
materiale în timpul Revoluţiei şi Rãzboiului Civil în Transilvania centralã, TârguMureş, Editura Nico, 2012, p. X) astfel cã aceastã carte întruneşte toate
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argumentele sã rãmânã de referinţã pentru istoriografia româneascã şi, de
ce nu, şi pentru cea strãinã.

Nicolae DUMBRÃVESCU
Per Anders Rudling, The Rise and Fall of Belarusian Nationalism,
1906-1931, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2015, 436 p.:
Monografia cercetãtorului suedez, profesor
al Universitãţii din Lund, Per Anders Rudling,
apãrutã sub auspiciile prestigioasei colecţii ,,Pitt
Series in Russian and East European Studies”,
constituie o aplicare pe cazul belarus a paradigmei
,,comunitãţilor imaginate” propusã de Benedict
Anderson acum mai bine de trei decenii, în 1983.
Chiar şi reacţiile negative din partea unor
specialişti, cum ar fi de exemplu, cercetãtorul de la
Institutul pentru Politici Globale din Washington,
DC, Marek Jan Chodakiewicz, denotã impactul pe
care-l are lucrarea asupra studiului naţionalismelor din secolul XX în tot
ansamblul sãu. Textul se preteazã unei lecturi fluide, autorul dezvãluind
la începutul fiecãrui capitol punctele esenţiale ce vor fi supuse analizei.
Autorul celebru datoritã polemicilor repetate cu reprezentanţii
diasporei ucrainene din Canada, sensibilã la menţinerea memoriei
colective a celui de-al Doilea Rãzboi Mondial într-un spirit favorabil
ideologiei organizaţiilor pro-germane ce au activat în vestul RSSU,
încearcã sã prezinte constituirea fenomenului naţionalismului belarus ab
initio, plasându-l în contextul transformãrilor dramatice ale vieţii politice
şi sociale din regiune în primele decenii ale secolului XX, care au permis
,,inventarea identitãţii belaruse” şi transpunerea imaginarului în practicã prin
multiplele acte de declarare a independenţei, construcţia propriilor
simboluri, instituţii şi doctrine etno-naţionale (p. 3). Justificarea ideii de a
dezvãlui un subiect a priori uşor contestabil porneşte de la premisa aflãrii
permanente într-un „con de umbrã” a cazului belarus, datoritã specificului
sãu. În primul rând, belaruşii au fost printre ultimele naţiuni din estul şi
centrul Europei care au obţinut o delimitare clarã a hotarelor în
concordanţã cu aspiraţiile naţionale, dialecte codificate şi, implicit, forma
literarã majoritar acceptabilã a limbii, ritualuri, însemne proprii ale puterii
de stat. Deşi, calea iniţialã a curentului belarus, cu mici sincope, s-a
înscris în registrul general al mişcãrilor ,,întârziate” de revigorare naţionalã
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