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Studiul de față ne prilejuiește evocarea unei mari personalități, aproape uitate – 
protopopul unit al Clujului de odinioară și director al „Tribunei”, între anii 1896-1900, 
distinsul cărturar dr. Ilie (Elie) Dăianu, un mare publicist și orator ardelean. Este un 
bun prilej de a readuce în memorie fi gura excepțională a publicistului, „silueta înaltă 
trecând liniștit pe străzile Clujului, sau urcând pe fosta Regală (Republicii), nr. 52 unde 
nimic nu mai mărturisește, astăzi, că acolo a ostenit atâția ani, spre folosul culturii 
românești, un ziarist de înaltă ținută etică și profesională, un autentic reprezentant al 
scrisului transilvan împământenit la noi de spiritul Blajului și al școlilor sale”.1 

Studiul își propune să restituie, istoriografi ei, una dintre personalitățile aproape 
uitate ale culturii transilvane de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui ur-
mător: dr. Elie Dăianu. Jurnalist de atitudine, conducător de ziare și reviste, scriitor, 
traducător și editor, dr. Elie Dăianu a fost „om al vremii sale”, implicat în principalele 
evenimente care au pregătit Unirea din 1918, în slujba căreia și-a pus condeiul și în-
treaga sa existență. 

Sursele utilizate sunt numeroase și bogate în detalii: documente de arhivă, revis-
te, publicații, memorii, corespondență, dări de seamă, articole în reviste etc. În aceas-
tă privință, pentru alcătuirea acestui studiu o sursă foarte importantă a constituit-o 
fondul personal Elie Dăianu, regăsit la Arhivele Naționale Cluj-Napoca. Deosebit 
de valoros, fondul Elie Dăianu cuprinde note zilnice și însemnări din anii 1902-1911, 
1917-1918, 1921, 1930-1956, manuscrise ale unor lucrări științifi ce și literare, un nu-

1 Ilie Moise, Ilie Dăianu și spiritul Blajului, Sibiu: Biblioteca Județeană Astra, Sibiu, 2010 p. 11.



43

măr foarte mare de scrisori, documente colecționa-
te (între care remarcăm pe cele privitoare la anul 
1821 în Țara Românească și Moldova și la procesul 
memorandiștilor), precum și volume de poezii, ar-
hiva personală Elie Dăianu fi ind ordonată pe mai 
multe serii de documente: personale – acte de stare 
civilă, de studii, de numire în diferite funcții, ge-
nealogia familiei; rezultate din activitatea politică, 
militară, științifi că, culturală și de cult a lui Elie 
Dăianu – ca redactor la „Tribuna”, ca președinte al 
Asociației Refugiaților din Alba Iulia și al Comisiei 
Monumentelor Istorice, ca arhivar istoric al muni-
cipiului Cluj, în anul 1933 și ca profesor. Sunt in-
cluse peste 380 de manuscrise ale lucrărilor știin-
țifi ce și literare, note zilnice și însemnări din anii 
1902-1911, 1917-1918, 1921, 1930-1956.2

Pentru seria corespondență semnalăm scri-
sorile primite de la: Ion Rusu-Abrudeanu, Vasile 
Abrudeanu, Aurel I. Albini, Septimiu Albini, 
Corneliu Albu, Ștefan Bălan, Ion Berciu, Ioan Bianu, 
Iosif Bâtiu, Augustin Bunea, Regele Carol al II-lea, 
Miron Cristea, Silviu Dragomir, Amos Frâncu, Ioan Georgescu, Vasile Goldiș, Petru 
Groza, Emil Iuga ș.a. Tot în această serie sunt ordonate și scrisori, aparținând altor per-
soane: Ion Rusu-Abrudeanu, Amos Frâncu către Aurel Mureșianu, Francisc Hossu-
Longin către Nicolae Iorga, Titu Maiorescu către Ștefan Cacoveanu, și altele. Elie Dăianu 
a constituit și o colecție de documente, printre acestea cuprinzându-se și acte provenite 
din Țara Românească și Moldova referitoare la anul 1821 sau documente ale comitatelor 
Alba de Jos (1789-1840, este semnalat Ioan Boer, jurat și asesor), Hunedoara (1804,1866), 
Maramureș (1707), Zarand, precum și documente ale Astrei din Cluj și ale Astrei din 
Sibiu (Andrei Bârseanu, Partenie Cosma, Ion Precup), dar și documente ale Mitropoliei 
Blajului, ale Ofi ciului Parohial greco-catolic al Clujului etc. Fondul mai cuprinde docu-
mente, privind procesul memorandiștilor (1894-1897), afi șe teatrale și cinematografi ce, 
apeluri (1918, 1944), hărți, ziare și fragmente din cărți bisericești, gravuri, albume cu fo-
tografi i, vederi și cărți poștale.

Până în 1989, din numeroasele scrieri ale lui Elie Dăianu nu s-a reeditat mai ni-
mic. După 1990 au apărut: Eminescu la Blaj, Editura Buna Vestire, Blaj, 2000, ediție și 

2 Cf. Fișă bio-bibliografi că (9 martie 1934) – Fond personal Ilie Dăianu (Direcția județeană Cluj 
a Arhivelor Naționale), Cluj, 29 iulie 1929; Amintiri din închisoare și exil (1917-1918), îngrijită 
de Valentin Orga, Maria Aldea și Cosmin Budeancă, apărută la Cluj-Napoca, 2002-2003; Ioan 
Opriș, „Câteva date despre viața și opera lui Elie Dăianu”, Transilvania, nr. 6 / 2002; Mircea 
Popa, Valentin Tașcu, Presa literară românească din Transilvania până în 1918, Cluj-Napoca: 
Editura Dacia, 1980. 

Elie Dăianu
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prefață de Ion Buzași și s-a tipărit după manuscrisele afl ate la Arhivele Statului din 
Cluj, o carte fundamentală pentru cunoașterea acestui uitat cărturar patriot; Amintiri 
din închisoare și exil, vol. I (1917-1918), ediție îngrijită de Valentin Orga, Maria Aldea și 
Cosmin Budeancă, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2002-2003, și o ediție din Scrierile 
lui Elie Dăianu, apărută la Editura „Reîntregirea” din Alba Iulia, alcătuită de profesorul 
universitar și etnograful Ilie Moise, consătean cu Elie Dăianu.

Ilie Moise ne-a oferit în Scrieri..., o ediție reprezentativă, aducând împreună câte-
va din creațiile esențiale ale lui Elie Dăianu, adunate după cele trei teme fundamenta-
le ale scrisului său literar și publicistic: 1) Blajul cu dascălii și școlile sale 2) Unirea cu 
Biserica Romei 3) Cutul, satul său natal. Cele mai multe scrieri din acest volum apar-
țin primei teme – Blajului, școlilor și dascălilor săi, pentru că, undeva, Elie Dăianu face 
această mărturisire: „Totdeauna am iubit Blajul”. A scris mai multe micromonografi i, în 
care prezintă într-un mod accesibil, într-o narațiune fl uentă, câteva din gloriile cultura-
le ale Blajului, fi guri aproape legendare: Gheorghe Șincai, Timotei Cipariu și Ion Micu 
Moldovan (Moldovănuț). Dar, dintre toate acestea se detașează, pentru importanța sa 
istorico-literară, Eminescu în Blaj. Amintiri de ale contimporanilor, Sibiu, 1914.3

Până la Elie Dăianu nu se cunoșteau multe lucruri despre popasul eminescian la 
Blaj, din vara anului 1866. Mărturiile adunate de el, de la teologii blăjeni, care l-au cu-
noscut în timpul acelui popas, conturează un capitol important din biografi a poetului 
național. Pentru că toate istoriile literare și, mai ales, toate biografi ile consacrate mai 
târziu lui Eminescu, se vor baza pe această scriere a lui Elie Dăianu. Nicolae Iorga va 
scrie în 1929 în Istoria literaturii românești. Introducere sintetică, că întâlnirea cu Blajul a 
fost esențială în viața lui Eminescu, pentru că amintirile istorice din Bucovina sa na-
tală se vor conjuga aici cu înțelegerea vieții politice și sociale a unui Ardeal înrobit și 
vor forma coordonatele fundamentale ale operei sale politice, ale scrisului său gazetă-
resc. George Călinescu, în Viața lui Mihai Eminescu, din 1932, consacră un întreg capitol 
acestui moment biografi c, „La Blaj 1866”. La fel George Munteanu, Zoe Dumitrescu-
Bușulenga s.a., ca să nu mai amintim și de evocările literare sau de biografi ile roman-
țate, datorate lui Cezar Petrescu, Gheorghe Tomozei, Petre Rezus s.a.4

3 Dăianu Illés, Vocalis Nasalis a Roman Nyelvben, Budapest, 1895; Ilie Dăianu, Eminescu în Blaj. 
Amintiri de ale contimporanilor, Sibiu, 1914; Idem, Gheorghe Șincai de la Șinca Veche, Oradea: 
Tipografi a Diecezană, 1939; Idem, Timoteiu Cipariu ..., „Bucovina”, I. E. Torouțiu, București, 
1937; Idem, Moldovănuț, Cluj: Tip. Lumina, 1937; Idem, „Poetul constructiv: Cincinat 
Pavelescu”, în Busturi sufl etești, Cluj: Tipografi a Cultura, 1937; Idem, „Poetul fabulist: Vasile 
Militaru”, în loc.cit.; Idem, „Stegarul ideal: Dr, Amos Frâncu și desfășurarea steagului”, 
în loc.cit.; Idem, Al doilea președinte al Asociațiunii ... – Vasile L. bar. Pop (1819-1875), Sibiu: 
Editura Asociațiunii, 1925; Idem, Un sfânt pribeag român – Ieremie Valacul (1556-1625), Cluj: 
Editura Revistei „Viața Creștină”, 1936; Idem, Predici sau învățături la toate duminicile și sărbă-
torile anului de Petru Maior, partea I, Cluj: Tipografi a „Carmen” Petru P. Barițiu, 1906; Idem, 
La mormântul mitropolitului Atanasie Anghel. Întemeietorul Unirii cu Roma, Blaj: Tipografi a 
Seminarului teologic greco-catolic, 1912; Idem, Ardealul în avangarda Renașterii Naționale, 
Cluj: Tipografi a Ardealul, 1939 ș.a. 

4 Ion Buzași, „Restituirea literară a unui publicist ardelean”, Convorbiri Literare, 2010, [online] 
htt p://convorbiri-literare.dntis.ro/BUZASInov10.htm, accesată la data de 12.09.2015.
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Elogiind Școlile Blajului, și Unirea cu Biserica Romei, Elie Dăianu a rămas un sta-
tornic adept al toleranței religioase și al ecumenismului confesional. În paginile sale 
autobiografi ce intitulate M-am pornit la scoală, amintindu-și cum a fost îndrumat la 
Școala din Sebeș de învățătorii, preoții și protopopii ortodocși, va scrie aceste rânduri, 
care sunt, nu numai autocaracterizante, ci și de actualitate: „Văzând eu aceste bune 
sentimente ce mi-au arătat dascălii și preoții și protopopii ortodocși, e fi resc lucru, că 
nu am putut să am alte sentimente decât frățești față de biserica ortodoxă română și 
reprezentanții ei; și nu am putut întâmpina decât cu revoltă orice atitudine de violență 
și necuviință, ce am observat, uneori din partea confraților mei. Nu e nici creștinesc, 
nici românesc, gestul dușmănos al confraților preoți, unii față de alții. Eu am simțit de 
tânăr acest lucru și i-am dat adesea expresiune, cu riscul de a fi , cum am fost, bănuit, 
clevetit și prigonit pentru aceasta, de iubiții mei frați întru Hristos”. Este semnifi cativ 
că în „fi șa bio-bibliografi că”, pe care și-o alcătuiește în 1934 – în dreptul religiei notea-
ză: „gr.-cat. (ortodox unit)”, el însuși considerându-se „protopop ortodox unit”.5

Cea de a treia direcție tematică o reprezintă Cutul său natal. A început să scrie, 
fi ind un îndemn și pentru alți cărturari cuteni de mai târziu, o monografi e a Cutului 
(v. „Un sat românesc de pe Secaș”), cercetând pagini de arhivă, cu ample incursiuni 
în istoriografi a maghiară, susținând originea românească a numelui satului (Cut sau 
cot – înseamnă „cartierul unui sat mare”), și respingând categoric propunerile de a se 
schimba numele satului în Albini sau Cornuri, iar în fi nal exprimându-și convingerea 
că vrednicii săi consăteni „nu vor lăsa ca satul lor cu vechi nume românesc să-și piardă 
numele și nici renumele”.6

Pe lângă aceste trei direcții tematice principale ale publicisticii culturale și literare 
ale lui Elie Dăianu, ediția mai cuprinde câteva evocări literare pentru cărturari sau 
oameni politici cu mari merite în istoria neamului românesc, ele având așadar, în pri-
mul rând, un rost pedagogic: de cinstire a trecutului. Așa citim paginile despre Vasile 
Ladislau Pop, al doilea președinte al Astrei, despre poetul Victor Vlad Delamarina, 
despre luptătorul memorandist Vasile Lucaciu, „leul din Sisești”, despre aproape ne-
cunoscutul scriitor maramureșean Ioan Artemie Anderco, dar și despre scriitori stră-
ini, care au arătat simpatie și prețuire pentru poporul român, pentru istoria și spiri-
tualitatea acestuia: îl elogiază, astfel, pe lingvistul german Gustav Weigand, pentru 
interesul său de a cunoaște particularitățile fonetice ale limbii române (mai târziu acest 
profesor german va îndruma prima teză de doctorat consacrată vieții și operei lui Ion 
Creangă, elaborată de profesorul năsăudean Emil Precup, directorul Liceului „Petru 
Maior” din Gherla); Elie Dăianu este și primul cărturar român care prezintă viața și 
opera poetului german Martin Opitz  (1597-1639), care a fost timp de aproape doi ani, 
între 1622-1623, profesor la Academia din Alba Iulia, întemeiată de Gabriel Béthlen, și 
autorul poemului „Zlatna”, pe care-l consideră „un certifi cat poetic al latinității noas-
tre”. Trecerea timpului scoate la lumină fapte și oameni peste care aparent s-a așternut 

5 Ibidem.
6 Ibidem.
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uitarea. Chiar dacă actorii istoriei nu sunt întru-totul uitați, faptele lor sunt adesea 
supuse legilor memoriei colective. Un astfel de personaj, la prima vedere uitat, dar 
rămas, în unghere ale memoriei, a fost și Elie Dăianu, un om ce a pătruns în istorie, ca 
un slujitor al poporului său, în calitate de preot, prin cuvântul vorbit și prin cel scris 
fi ind gazetar militant. Elie Dăianu a fost un „dascăl al Blajului”, adică un cărturar care 
prin slujirea catedrei, altarului, prin scrieri și cuvântări s-a osârdit pentru ridicarea 
neamului românesc. Biografi a lui este asemănătoare cu a altora care i-au precedat sau 
i-au urmat la Școlile Blajului.7

Obârșia și studiile

Dr. Ilie (Elie) Dăianu, o fi gură reprezentativă a intelectualității române din 
Transilvania, în prima jumătatea a secolului XX s-a născut la 9 martie 1868, în familia 
lui Iosif și Maria Dăianu în localitatea Cut, din județul Alba, fost domeniu al Blajului, 
cumpărat de episcopul Petru Pavel Aron la 1758, pentru a înzestra proaspăt înfi ințatele 
„școli de obște”.8 Elie Dăianu a fost protopop român unit (greco-catolic) al Clujului din 
1902, până în 1940. Provenind dintr-o familie de țărani înstăriți, Elie Dăianu și-a început 
studiile în satul natal, apoi le-a continuat la Sebeș, Sibiu și Blaj, unde a susținut baca-
laureatul, în 1888. A urmat cursurile liceului de stat din Sibiu și cele ale Gimnaziului 
superior din Oradea Mare. După absolvire se înscrie la Universitatea Regală Maghiară 
din Budapesta, Facultatea de Teologie (1888-1892). În paralel, urmează și cursurile 
Facultății de Litere a aceleași Universități. Conform lui Valentin Orga, acesta se înscrie 
pentru o perioadă și la Universitatea din Graz.9 Sprijinul dascălilor săi, Timotei Cipariu 
și Ioan Micu Moldovan, alături de munca, inteligența și perseverența lui Elie Dăianu 
au contribuit foarte mult la acumularea unei culturi temeinice. Studiile universitare, 
Teologia și Literele, le-a continuat la Budapesta și Graz, benefi ciind de o bursă primită 
din partea Mitropolitului Ioan Vancea, luându-și doctoratul cu teza „Vocalis nasalis” 
în limba română, tipărită, la Budapesta, în 1895. Ca student al Universității din Graz 
a audiat, timp de un an, nu doar cursurile renumitului romanist Carol Schuchardt și 
ale altor profesori cunoscuți ai vremii, specializându-se în romanistică și aprofundând, 
totodată, limba și literatura germană.10

Interesul său pentru literatură este trădat și de colaborările sale timpurii, de pe 
băncile gimnaziului, la presa românească a acelor vremuri. Debutul jurnalistic începe 

7 Valentin Orga, „Din zile de detenție. Însemnările lui Elie Dăianu din anii 1917-1918”, Revista 
Bistriței, XVII, 2003, p. 247.

8 Ilie Dăianu, Scrieri, ediție îngrijită de Ilie Moise, Alba Iulia: Editura Reîntregirii, 2010, pp. 12-
13; Valeriu Braniște, Amintiri din închisoare, București, 1972, p. 15; Augustin Bunea, Episcopii 
Petru Paul Aron și Dionisiu Novacovici sau istoria românilor transilvăneni de la 1751 până la 1764, 
Blaj: Tipografi a Seminarului, 1902.

9 Valentin Orga, op.cit., p. 247.
10 Ilie Moise, Ilie Dăianu și spiritul Blajului, p. 12; V. Orga, op.cit., p. 247; Dicționarul Teologilor 

Români: „Elie Dăianu. Preot, Istoric”, [online] htt p://biserica.org/WhosWho/DTR/D/
ElieDaianu.html, accesat la data de 7.09.2015.
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timpuriu, publicând în „Familia” lui Iosif Vulcan (1887), continuând prin colaborări 
cu „Tribuna” și mai apoi, în anii studenției cu „Dreptatea”. Pe lângă creațiile literare 
proprii sau creațiile folclorice culese din locurile natale, tânărul Dăianu a devenit un 
important corespondent la aceste ziare. El trimitea, nu doar informații despre viața 
studenților sau a tineretului din Budapesta, ci și știri și articole politice și culturale. 
După înfi ințarea serviciului telefonic al ziarului „Dreptatea” devine un element de 
bază al redacției prin colaborările sale. Afl at la Budapesta, în calitate de doctorand, 
în anul 1893, Dăianu este ales președinte al Societății de lectură „Petru Maior”, alături 
de Iuliu Maniu (vice-președinte), Aurel Vlad, Octavian Beju, Octavian Vassu, Axente 
Banciu ș.a. Datorită inteligenței și solidei sale culturi literare, istorice și teologico-fi lo-
zofi ce, Elie Dăianu reușește să se impună drept unul dintre cei mai prestigioși membri 
și conducători ai Societății studențești „Petru Maior” din Budapesta.11

Moartea președintelui Ioan Rațiu și încetarea sprijinului fi nanciar, din România, 
pentru ziarele ofi ciale ale Partidului Național Român conduc la dispariția „Tribunei”, 
iar sistarea apariției ziarului îl determină pe Elie Dăianu să părăsească Sibiul, stabilin-
du-se la Cluj. A fost „uns” protopop greco-catolic în 1903 și a întemeiat aici propria 
revistă, „Răvașul”, o foaie săptămânală, pe care a redactat-o timp de 8 ani. Venirea 
sa la Cluj a avut un impact hotărâtor asupra vieții sociale și culturale a comunității 
românești locale. S-a implicat în demersurile Despărțământului clujean al Astrei, pe 
care, împreună cu avocații Amos Frâncu și Aurel Isac, l-au revigorat. Adunările ge-
nerale sau ocazionale ale acestei asociații au vizat, atât culturalizarea românilor din 
ținut, cât și dezvoltarea conștiinței naționale. Eforturile sale de susținere a idealurilor 
Astrei îi vor aduce alegerea sa, în 1910, ca responsabil al Secțiunii științifi ce-literare 
a Asociațiunii. Din această poziție, Elie Dăianu își va intensifi ca relațiile personale 
cu Academia Română, contribuind la achiziția unor documente și obiecte de valoa-
re istorică de către forul de la București. A desfășurat o bogată activitate în cadrul 
Astrei, având un rol însemnat în pregătirea și organizarea expoziției de la Sibiu, din 
1905. A fost autorul unor scrieri istorice și bisericești apărute unele în „Biblioteca 
Despărțământului Cluj al Astrei”.12

Preocupările sale culturale îl pun în relații cu mai multe personalități ale vre-
mii: Nicolae Iorga, Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Titu Maiorescu, Roberto 
Fava, Tache Ionescu, Ioan Bianu, Ioan Rusu Abrudeanu, Septimiu Albini, Augustin 
Bunea, Cornel Diaconovici, Silviu Dragomir, George Bogdan Duică, Miron Cristea ș.a. 
Activitatea culturală este întregită de contribuțiile personale în domeniul literar și isto-
ric. A scris zeci de articole și lucrări despre „revoluția” lui Horia, despre Petru Maior, 
George Șincai, Timotei Cipariu, Ioan Micu Moldovan, Vasile Popp, Vasile Lucaciu, 
Augustin Bunea, Nicolae Vlad, Emma Theodorian, Ștefan L. Roth, despre anul revo-
luționar 1848, despre poetul Martin Opitz  și despre Mihai Eminescu. Fiind un bun cu-

11 Valeriu Braniște, Amintiri din închisoare, București, 1972, p. 228; V. Orga, op.cit., pp. 247-248.
12 Ibidem, p. 249.
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noscător al mai multor limbi străine, a tradus din maghiară, germană, latină, editând 
volume și ținând o serie de conferințe de natură politică sau culturală.13 

Din anul 1948, îndură, ca și alți preoți și dascăli greco-catolici, drama Bisericii 
Române Unite și se stinge, în uitare, în 1956. Înaintea lui Alexandru Lupeanu Melin, 
Dr. Elie Dăianu a încercat sub forma unor cărticele, evocarea marilor personalități 
ale Blajului, pe unele cunoscându-le chiar personal. A scris despre Șincai, Cipariu, 
Moldovănuț și Bunea, pentru că erau personalități, de-a dreptul legendare, pentru ci-
titorul paginilor din trecutul Blajului. Scrisul lui nu este al unui erudit și el nu-și pro-
pune „contribuții științifi ce”, ci o evocare afectivă, în care personajul evocat să devină 
apropiat sufl etește cititorului.14

După terminarea studiilor, dr. Elie Dăianu a fost un an, în 1895, redactor la ziarul 
„Dreptatea” din Timișoara, apoi, din însărcinarea lui Ioan Rațiu, director al „Tribunei” 
din Sibiu pe care o conduce de la 1 ianuarie 1896 până la 1 mai 1900, remarcându-se 
ca un gazetar politic foarte bine informat, cultivând cu predilecție o publicistică lite-
rară și culturală. A semnat, în „Tribuna”, nenumărate articole și studii și a sprijinit 
începuturile literare ale multor tineri, un merit ce este puțin reliefat de critica și istoria 
literară. În 1897, spre exemplu, îi publică tânărului Octavian Goga, elev în clasa a VI-a 
a Liceului de Stat din Sibiu, șase poezii, apoi, în nr. 1 din 13 ianuarie 1900, pe când 
Goga era elev la „Andrei Șaguna” din Brașov, îi publică poezia „In calomniatores”, un 
vehement protest liric împotriva procurorului Lazar, de la Tribunalul din Alba-Iulia, 
care a insultat memoria lui Avram Iancu. În timpul directoratului său, „Tribuna” a 
purtat o intensă campanie împotriva serbărilor Milleniului, pe atunci în plină desfășu-
rare. Semnând și cu pseudonimul „Edda”, a publicat, în afară de articole politice, note 
de călătorie, recenzii și articole de istorie a culturii.15

În numărul din 4/16 februarie, redacția face cunoscut cititorilor că dr. Elie Dăianu se 
retrage de la conducerea ziarelor „Tribuna” și „Foaia poporului”, anunț însoțit de o ad-
mirabilă caracterizare a acestuia: „Dl. Dr. Ilie Dăianu, directorul ziarului „Tribuna” și al 
„Foii poporului” se retrage, cu ziua de azi, de la conducerea lor, după 4 ani împliniți, cât 
timp și-a consacrat toate forțele intelectuale, întreaga energie și diligență, numai pentru 
ridicarea acestor organe naționale de publicitate la nivelul reclamat de spiritul timpului 
și de serviciul poporului, în serviciul căruia sunt puse. Publicul cititor va regreta, cu 
noi împreună, retragerea d-lui dr. Ilie Dăianu de la conducerea ziarelor noastre, dar să 
sperăm că dl. Dăianu va rămâne, și pe mai departe, muncitor zelos în coloanele ziarelor 
noastre, va rămâne ceea ce a fost – energic luptător și apărător al cauzei naționale, sub 
steagul pe care l-a ținut până acum, cu atâta demnitate, la înălțimea cuvenită”.16

13 Gh. Naghi, „Din însemnările inedite ale dr. Elie Dăianu (1917-1918)”, Ziridava, X, 1979, pp. 
1091-1092; V. Orga, op.cit., p. 249.

14 Cf. Fișă bio-bibliografi că (9 martie 1934) Fond personal Ilie Dăianu (Direcția județeană Cluj a 
Arhivelor Naționale); Ilie Moise, Ilie Dăianu și spiritul Blajului, p. 13.

15 Ibidem, p. 14.
16 Ibidem.
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Între zidurile Blajului, unde a fost profesor de teologie morală și pastorală la 
Facultatea de Teologie, Dăianu a fost permanent preocupat de tendințele culturale ale 
vremii sale. „La școlile din Blaj, se confesează Ilie Dăianu în 1929, era o atmosferă stra-
niu de ostilă față de Eminescu (studiul regretatului canonic Grama îi crease această 
atmosferă). De aceea, era o îndrăzneală din partea mea, când într-un articol din Unirea 
l-am pomenit elogios ... Îndrăzneala – precizează Dăianu – a avut efect: am fost feli-
citat când de unul, când de altul, de profesorii Blajului care l-au cunoscut personal și 
ce amintiri îi păstrează.” De la acești profesori a reușit Dăianu să adune știri, amintiri, 
„aproape tot ce se putea ști despre petrecerea lui Eminescu la Blaj”.17

După Dictatul de la Viena, din 1940, se refugiază la Teiuș și Deva, unde, în 1942, i 
s-a încredințat conducerea ziarului „Dezrobirea”. Tot aici va elabora studiul „Poetul 
silezian Martin Opitz  și românii din Transilvania”, pe care-l va publica împreună cu 
poemul „Zlatna”, în traducerea lui George Coșbuc și despre care Dăianu afi rma, cu 
legitimă și îndreptățită mândrie, că este „un certifi cat poetic al romanității noastre”. 
Contribuțiile sale la îmbogățirea și promovarea istoriei noastre cultural-literare sunt 
numeroase, acoperă circa șapte decenii (a debutat în 1887, în „Familia”) și s-au bucurat 
de atenție la apariția lor. 

Temele mari care străbat cele șapte decenii în slujba culturii și a spiritualității (fi e că 
avem de-a face cu însemnări de călătorie, studii de istorie culturală, creații literare, co-
respondență sau memorialistică), sunt în număr de trei: Blajul, cu dascălii și școlile sale, 
Unirea cu biserica Romei și localitatea natală – Cutul, mereu prezent în gândurile, visele 
și preocupările sale. Istoria literaturii și a culturii noastre va reține, cu siguranță, studiile 
despre Mihai Eminescu, Gheorghe Șincai Timotei Cipariu – „una dintre cele mai repre-
zentative și caracteristice fi guri ale culturii românești ... savantul graiului românesc și 
cruciatul luptelor pentru limbă”, Ioan Micu Moldovan – vicar capitular, membru activ al 
Academiei Române și președinte al Asociațiunii (1895-1901), care, în plin război, își ex-
prima dorința de a mai trăi doar atât „ca să vadă ce va face România noastră”. A mai scris 
despre Cincinat Pavelescu, excelentul epigramist; Vasile Militaru, poetul „veșnic risipi-
tor de cântec românesc”, dr. Amos Frâncu, „stegarul ideal”, ultimii cinci, fi ind cuprinși 
în volumul Busturi sufl etești, apărut la Tipografi a „Cultura”, în 1937.18 Elie Dăianu, jur-
nalist de atitudine (a făcut parte din Biroul de presă al procesului „Memorandumului”), 
a fost conducător de ziare și reviste („Dreptatea”, „Tribuna”, „Răvașul”), scriitor, tra-
ducător și editor (a fost „om al vremii sale”, implicat în principalele evenimente care au 
pregătit Unirea din 1918, în slujba căreia și-a pus condeiul și întreaga sa existență. 

17 Biruința, Cluj, 29 iulie 1929. 
18 E. Dăianu, „Poetul fabulist: Vasile Militaru”, în Busturi sufl etești, Cluj: Tipografi a Cultura, 

1937, pp. 12-24; Ilie Moise, Ilie Dăianu și spiritul Blajului, pp. 21-22; Idem, Ardealul în avan-
garda Renașterii Naționale, Cluj: Tipografi a Ardealul, 1939; Idem, La mormântul mitropolitului 
Atanasie Anghel. Întemeietorul Unirii cu Roma, Blaj: Tipografi a Seminarului teologic greco-ca-
tolic, 1912; Idem, Un sfânt pribeag român – Ieremie Valacul (1556-1625), Cluj: Revista „Viața 
creștină”, 1936; Idem, Al doilea președinte al Asociațiunii ... – Vasile L. bar. Pop (1819-1875), 
Sibiu: Editura Asociațiunii, 1925; Ioan Opriș, op.cit., p. 27.
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Un mare cărturar și publicist ardelean:
Elie Dăianu (1868-1956)

Rezumat: Studiul de față ne prilejuiește evocarea unei mari personalități, aproape uitate, distinsul 
cărturar Ilie (Elie) Dăianu. Acesta a fost un mare publicist și orator ardelean, director al „Tribunei”, între 
anii 1896-1900. Elie Dăianu a studiat la Blaj, oraș pe care l-a părăsit în 1902, fi ind numit preot și proto-
pop greco-catolic al Clujului. A îndeplinit acestă funcție, timp de aproape 40 de ani, până la pensionare. 
Elogiind Școlile Blajului, și Unirea cu Biserica Romei, Elie Dăianu a rămas un statornic adept al toleranței 
religioase și al ecumenismului confesional. Eforturile sale de susținere a idealurilor Astrei îi vor aduce 
alegerea sa, în 1910, ca responsabil al secțiunii științifi ce-literare. Activitatea culturală a fost întregită de 
contribuțiile personale în domeniul literar și istoric. A scris zeci de articole și lucrări despre revoluția lui 
Horea, despre Petru Maior, Gheorghe Șincai, Timotei Cipariu, Ioan Micu Moldovan, și alții. Activitatea 
lui Elie Dăianu, pe tărâm cultural, literar și publicistic, cunoștințele sale profunde, bogate și variate, pre-
cum și lucrările, pe care le-a scris, l-au impus ca pe un reprezentant de frunte al generației sale, care 
fusese angajată cu fermitate în acțiunea politică, fi nalizată prin Unirea Transilvaniei cu România în 1918.

Cuvinte cheie: Elie Dăianu, cărturar, publicist, Școlile Blajului, Unirea religioasă, Marea Unire din 
1918.

Un grand érudit et journaliste de Transylvanie :
Elie Dăianu (1868-1956)

Résumé : La présente étude nous donne l’évocation d’une grande personnalité presque oubliée, le 
distingué écrivain Ilie (Elie) Dăianu. C’était un grand journaliste et conférencier de Transylvanie, direc-
teur du „Tribune” de 1896 à 1900. Dr. Elie Daianu a étudié à Blaj, une ville qu’il a quittée en 1902, étant 
nommé prêtre et doyen grecque-catholique de Cluj. Il occupe ce poste depuis près de 40 ans, jusqu’à 
la retraite. Élisant les écoles de Blaj et l’union avec l’Église de Rome, Elie Daianu reste un fervent par-
tisan de la tolérance religieuse et de l’œcuménisme confessionnel. Ses efforts pour soutenir les idéaux 
de l’Astre lui apporteront son choix en 1910 à la barre de la section scientifi que et littéraire. L’activité 
culturelle a été complétée par des contributions personnelles dans les domaines littéraire et historique. Il 
a écrit des dizaines d’articles et d’œuvres sur la révolution de Horea, sur Petru Maior, Gheorghe Şincai, 
Timotei Cipariu, Ioan Micu Moldovan et d’autres. L’activité de Elie Daianu, dans le domaine culturel, 
littéraire et éditorial, ses connaissances profondes, riches et variées, ainsi que les œuvres qu’il a écrites, 
ils l’ont imposé comme l’un des principaux représentants de sa génération, fermement attachés à l’action 
politique, fi nalisée par l’Union de Transylvanie avec la Roumanie en 1918.

Mots-clés : Elie Dăianu, érudit, journaliste, Les écoles de Blaj, L’union religieuse, La Grande Union 
de 1918.


