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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

După aproape patru decenii de la apariția primului volum, colecția „George
Bariț și contemporanii săi” ajunge la cel de-al XI-lea volum. Inaugurată ca proiect
de cercetare în cadrul Institutului de Istorie din Cluj (1973), seria de volume care
și-a propus publicarea vastei corespondențe a ilustrului cărturar transilvănean a fost
reluată în anul 2016 ca un nou proiect colectiv în cadrul Sectorului de Istorie
Națională, colectivul de istorie modernă al aceluiași Institut, și care între timp, în
anul 2001 l-a asumat drept patron spiritual pe George Barițiu, adăugându-i numele
în titulatură.
Aprecierea de care s-a bucurat această colecție documentară atât în țară cât și
în rândul istoricilor străini care s-au ocupat de istoria Europei de Est, desele citări
în istoriografie (cărţi, studii) şi în numeroase teze de doctorat, dar și datoria morală
față de seniorii Institutului nostru, care au colaborat la elaborarea și editarea între
anii 1973–2003 a celor 10 volume, au constituit motivația pentru continuarea
acestui demers științific, cu atât mai mult cu cât există încă un bogat material inedit
care merită să fie adus în circuitul științific.
Cu toate că o parte semnificativă a corespondenței lui Barițiu, în special cea
cu personalități considerate relevante pentru mișcarea națională a românilor
ardeleni, a fost publicată în volumele anterioare, rămân încă numeroase piese
epistolare extrem de importante și interesante ale unor personalități de seamă care
așteaptă să fie puse în lumina tiparului.
Plecând de la aceste considerente, inițiatorii acestui proiect propun extinderea
publicării corespondenței incluzând noi personalități din viața politică și culturală a
Transilvaniei din secolul al XIX-lea precum și personalități din Vechiul Regat.
Dacă volumele precedente au fost gândite în logica firească, de altfel a
importanței acelor membri ai elitei românești care au întreținut o consistentă
corespondență cu George Barițiu pe teme preponderent politico-naționale,
începând cu acest volum vom opta pentru diversitate; diversitate de personalități,
de profiluri socio-profesionale, de subiecte de corespondență. Astfel, regăsim
printre corespondenți, lideri ai mișcării naționale, unii extrem de cunoscuți în epocă
(Axente Sever), oameni ai bisericii la fel de notorii (Ioan Boroș, Ioan Mețianu),
personalități străine (Rudolf Bergner), funcționari și lideri politici (Spiridon Fetti,
Ioan Florian), publiciști (Iacob Mureșanu), o diversitate care vine să ilustreze
orizonturi extrem de interesante și în același timp, relevante pe care le cuprinde
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vasta corespondență trimisă lui George Barițiu, multitudinea de aspecte pe care
aceste scrisori o relevă sub aspectul mesajului și conținutului.
Firește, numărul scrisorilor variază de la un corespondent la altul,
remarcându-se de departe în acest volum corespondența lui Axente Sever (42 de
scrisori), Iacob Mureșanu (22 de scrisori) la fel de importante fiind și celelalte
piese de corespondență și mai ales autorii/ expeditorii lor, chiar dacă unele grupaje
epistolare nu sunt foarte consistente sub aspect numeric.
Datarea şi localizarea documentelor s-a făcut la începutul fiecărui document
prin precizarea numelui românesc actual al localităţii, a zilei, lunii şi anului de
emitere a actului după calendarul gregorian În cazul în care unul sau mai multe
dintre aceste elemente au lipsit din textul original ele au fost restabilite din
contextul documentului şi au fost puse între paranteze drepte.
În textele originale, denumirile localităţilor apar în forme variate, ele
utilizează fie grafia şi denumirea maghiară sau germană aşa cum erau ele în epocă,
dar apar şi denumiri care folosesc versiunea românizată a cele maghiare sau
germane.
În transcrierea scrisorilor s-au utilizat metodele folosite azi de către istoricii
specializaţi în transcriere şi publicare de documente istorice specifice secolului al
XIX-lea. Am păstrat pe cât posibil limbajul arhaic, cu modernizările de ordin
ortografic şi uneori semantic, necesare lectorului contemporan. Acolo unde a fost
cazul, în textul original am operat întregiri de cuvinte impuse de corectitudinea
gramaticală şi din necesităţi de înţelegere a textului, dar pe care le-am inserat
întotdeauna între paranteze drepte.
În privința organizării volumului, am optat pentru gruparea alfabetică a
corespondenților, în vreme ce ordonarea scrisorilor urmărește în mod firesc
criteriul cronologic. De asemenea, am încercat să fim consecvenți modului de lucru
asumat de către predecesorii noștri care au editat vasta corespondență legată de
George Barițiu (vol. I–X), în sensul de a oferi acolo unde este cazul necesarele note
critice și explicative care să
aducă un plus de informație istorică și
contextualizantă pentru evenimente, personalități, locuri și fapte.
Materialul cuprins în acest volum a fost prelucrat după cum urmează:
Axente Sever și Ioan Boroș – Iosif Marin Balog;
Ștefan Dimitrie Greceanu și Ioan Mețianu – Daniela Deteșan
Rudolf Bergner – Lórand Mádly
Spiridon Fetti și Ioan Florian – Mirela Popa-Andrei
Iacob Mureșanu – Simion Retegan
Editorii
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