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Reproduc aici după foiţa «Drâpen=: 
lul»-ui vre-o câteva pagini scrise în 
ultimii doi ani. 

Sunt tot lucrări nepretenţioase. 
Impresiuni, amintiri şi reflexiuni, aşă 
după cum curg din condeiul vazeta- 
rului, care simte câteodată trebuinţa a 
iugi de frământările oţioase ale zilei 
şi a grăi cătră cetitorii sei de sub linia 
foiletonului, unde sub raportul actua- 
lităţii se poate vorbi despre multe, fără 
de a da studii consumate. 

Deosebită importanţă atribuim nu- 
mai materialului biografie, pe care l-am 
adunat relativ la fericitul Aesundru 
de JMocsonyi. E numai materialul 
aflător în posesiunea mea. Remâne 
acum a se adună şi materialul aflător 
în alte părţi, în deosebi la ilustra fa- 
milie Mocsonyi, ca pe baza acestui 
material întregit sa se poată alcătui 
acea mare monosrafie « vieții şi 
operei lui Alesandru Mocsonyi, pe 
care 0 consider eu ca o achitare a 
datoriei, ce o are națiunea română 
faţă de acest mare bărbat al istoriei 
noastre contimporane. 

LUGOJ, Ajunul Crăciunului 1940. 

Dr. V, Branisce. 
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VINEREA MARE. 
= Reflexii ocazionâle =



  

  

Duminecă am serbat Vinerea 
mare. 

Nu-i glumă necălită ca despre Cră- 
ciunul din Povestea vorbei, care a că- 
zut în ziua de Paşti, căci acel Crăciun 
nu e serbătoarea Naşterei Domnului, 
ci un biet paraclisier, care în ziua sfin- 

telor Paşti a tras la măseă de bucuria 

învierii pănă ce a căzut turtă la pă- 
mânt. 

Vinerea noastră mare e serbătoare 
în fel şi formă şi încă mare serbătoare, 
în Bănat poate cea mai mare după 
Paşti şi Crăciun şi fiind legată această 
serbătoare de 14 Octombre st. v. nu e 
nici o făcătură că nu scade» numai pe 
Vineri, ci rând pe rând pe toate zilele 
săptămânei. Astfel <a căzut» anul ace- 
sfa pe Duminecă. 

În călindar e scrisă această serbă- 
toare cu numele «Cuvioasa Para: 
schiva», dar aceasta nu e greşeala 
noastră ci a călindarului, care nu ţine 
seamă de numele neaoşe româ- 
neşti ale serbătorilor noastre şi nume 
mai neaoş, mai vechiu românesc decât 

Vinerea mare nu avem, căci acesta 
merge înnapoi pănă dincolo de îufiri- 
parea Creştinismului, pănă hăt în epoca 
păgână a Romei, care ne-a vărsat pe 
noi în aceste văi şi plaiuri, ca avant: 

garda nordostică a gintei latine.
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Faptul că nicăiri unde: sunt Ro- 
mâni nu se serbează această serbă- 
toare cu aşă mare rigoare şi evlavie 
ca în Bănat, dovedeşte că şi în pri- 
vinţa aceasta s'au păstrat aici la noi 
mai bine vechile tradiţii şi zăcoane ale 
neamului românesc. 

Câtă importanţă se atribue în Bă- 
nat acestei serbători dovedeşte şi fap- 
tul că cele două reviste ce apar aici, 
«Foaia Diecezană» dela Caransebeş şi 
«Progresul» dela Oraviţa, au adus în 
fruntea nr-ilor de Duminecă articoli 
despre această serbătoare. Bine înţeles 

„fiecare în feliul seu, preamăriud «Foaia 
Diec.» pe Maica, «întru care s'a mân- 
tuit eu osârdie. cel după chip», ear 
«Progresul» îndemnând pe ceice merg 
la biserică să-şi dee seamă de ce merg 

- şi să nu se lase stăpâniţi numai de 
forme fără conţinut. Ba «Foaia Diec.» 
mai reproduce şi două comunicate bi- 
sericești despre «Cuv. Paraschiva» şi 
despre «slujba» acestei serbători. 

În Ardeal nu se prea ţine această 
serbătoare, | 

'Mi-adue aminte, că pe timpul când 
eră Ilasievici director al: gimnaziului 
nostru din Braşov. s'a cerut dela dân- 
sul ca să sisteze prelegerile în această 

cum eră mai înâinte, la ce a respuns 

cu observarea, că nu ca serbăţoare au. 
pauzat prelegerile în această zi pe tim- 
pul directorului Iosif, ci pentrucă eră 
ziua onomastică a soţiei directorului. 

Şi totuşi ar trebui serbată această 
zi pretutindeni unde sunt Români, căci 
e una din cele mai mari serbă- 
tori ale Românilor.
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Ear dacă vin eu acum «post festa» 
să inilitez pentru această serbătoare o 
fac pentrucă din articolii citați ai «Foii 
Diec.: şi «Progresul»-ui văd, că se trece 
cu vederea tocmai cel mai important 
moment al acestei serbători, anume că 
Vinerea mare e patronul Ruției 70- 
mânești. 

Şi.e pagubă să se treacă aceasta 
cu vederea, când de o parte în amin- 
tirea popotului românesc din .Bănat e 
încă vie conştienţa acestui patronagiu, 
care e indicat şi în cărţile bisericeşti, 
ear de altă parte se poate urmări obâr- 
şia acestei serbători pănă în timpul 

 elasicismului păgân al străbunilor no- 
şiri din Italia. 

Părinţii noştri au fost mai atenţi 
în privinţa aceasta. 

Când s'a pus împăratul Iosif II să 
reguleze serbătorile în biserica unită 
și neunită, a ţinut seamă de tradiţiile 
bisericeşti şi naţionale ale poporului 
nostru, căci în ordonanța sa nr. 8861 
din 1786 spune apriat, că afară de cele 
26 serbători fix-:te ale bisericei resări- 
tene, cari de atunci se cheamă «serbă- 
tori împărăteşti», să serbeze fiecare 
«naţion» patronul seu. Eată din cuvânţ 
în cuvânt ce zice acea ordonanţă, pe 
care a adus-o la cunoştinţa clerului şi 
poporului vlădica Gedeon Nichitici cu 
circulara nr. 542 din 9 Decembre 1786: ”) 

i «Pentru fiesce-care din naţionul 
celor neuniţi: Patronul al naţio- 
nului, adecă pentru Sârbi la 14 la 

*) Vezi Dr. 1. Pugeariu : Documente pau- 
tru limbă şi istorie. Pomul I. pag. 66--76.
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luna lui Ianuarie, ce se prăsnueșşte 
sfântul arhiepiscop Sava, pentru 
Greci la 21 Mai: Sfinţii Cons. 
tantinşiElena și pentru Români 
lu 14 Octombre Preucuvioasu Pa. 
raschiva». 

Eată deci, că şi împăratul Iosif II 
a ştiut că P. C. Paraschiva, adecă pe 
românește: Vinerea mare este 
patronul naţiei româneşti. Se- 
înţelege că Iosif II nu a supt din de- 
gele aceasta, căci nainte de a lansă o- 
donanţa din chestie asupra cărei a reve- 
nit cu ordonanţele Nr. 9040 din 30 Ia- 
nuarie 1787 şi Nr. 2838 din' 8 Martie 
1787, a consultat în materia aceasta pe 
vlădicii şi conzistoarele bisericei răsă- 
ritene din patrie. 

Cum a ajuns această serbătoare la 
acest nume şi la această importanţă ? 

Fără de a ave pretenţia a rezolvi 
chestiunea, voiu încercă să schiţey aici 
ce ştiu, ca să dau și altora prilej a 
spune ce ştiu, căci numai aşă se poate 
face lumină deplină. | 

În < Vinerea» noastră, ca şi în multe 
alte serbători se contopesc tradiţii 
creştine cu tradiţii păgâne. «Vinerea» e 
traducerea românească a <Paraschivei» 
şi « Vinerea» e forma românească a Ve- 
nerei (Venus) păgâne. Ziua de săptă- 
mână «Vineri» e «dies Veneris» şi «Vi- 
nerea» din povești «Sfânta Vineri» pe 
care o încunjură de ex. în «Fata mo- 
şului» de Ispirescu «pui de bălauri, 
şerpi, nevăstuici, ciuhurezi, şopârle, nă- 
pârci şi guşteri» fiind păzită de «o că- 
țeluşe cu dinţii de fer şi cu măsele de 
oţel» este — precum foarte corect con-
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stată mult regretatul Haşdeu, în Le- 
genda <Vinerei» — curat antica zeiţă 
Venere născută printre monstrii Ocea- 
nului, călătoare pe o scoică de broască 
țestoasă, amică a tuturor animalelor, 
principiu al procreaţiunei*). 

Tradiţia bisericească despre Pa- 
raschiva ne spune că sfânta este ori- 
ginară din Tracia, dintr'un sat anume 
Epivatele, (turceşte Boiados, o localitate 
pe ţermul Mării-Negre departe dela 
Constaritinopol, spre Mesemvria, cale de 
12 ore). Eaa vieţuit în prima jumătate 
a veacului al 11-lea. S'a săvârşit în 
Epivate. Sfintele ei moaşte, după ce 
prin minuni s'au preamărit, au fost 
așezate în biserica sfinţilor apostoli 
din Epivate şi au fost acolo pănă pe 
timpul domnirii regelui lon Asan al 
Il-lea în imperiul româno-bulgar. Acesta 
le-a strămutat în 'Târnov, capitala im- 
periului seu, şi le-a aşezat cu mare 
cinste în biserica catedrală a Maicii 
Domnului din acel oraş. După năvăli- 
rea in Europa a Turcilor, sultanul 
Baiazid, cunoscând stima şi veneraţia 
creştinilor cătră sfintele moaşte ale 

cuvioasei Paraschivei, le-a dăruit lui 
Mircea Vodă Domnul Valahiei, care le-a 
transportat în ţara sa. Aici sfintele 
moaşte n'au stat timp îndelungat, căci 
Baiazid, mâniindu-se pe Mircea şi pe 
Români pentrucă se aliase cu principii 
europeni în contra lui, după învinge- 
rea dela Nicopole sultanul mânios a 
trecut în Valahia, a devastat-o, a luat 
siintele moaşte şi le-a dat Anghelinei, 

*) Cuv. din Bătrâni. Tom. II. pag. 144,
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Kneaghinei Sârbiei, care le-a dus în 
Sârbia şi le-a aşezat în capela palatu- 
lui seu din Belgrad. Când 'TPureii s'au 
mânia pe Sârbi, pentru desele lo: 
văscoale împreună cu Ungurii contra 
Turcilor, şi au cucerit Sârbia- în . anul 

„1521, afunui sultanul Suleiman I[ cu 
„alte prăzi luate din Belgrad. şi, din. 
biserici, a luat şi moaştele” sfintei Pa- 

* vaschivei şi le-a transportat la. Con- 
stantinopol, unde au fost vindute pa- 
triarhiei cu o sumă mare de bani, În 

biserica patriarhiei au stat sfintele 
moaşte mai bine de 100 ani, pănă în 

anul 1641, când ele au fost cumpărate . 
iar cu mari sume de bani, plătite 
patriarhiei şi guvernului .tureesc, şi 
transportate cu mare cinste şi așezate 
în noua biserică a sfinţilor Trei:Ierarhi, 
zidită de Voevodul Vasilie Lupul. în 

„“eapitala Moldovei, . în Iaşi, unde se. 
“află-pănă astăzi, venerate şi închinate 

de toţi: creştinii: dreptmăritori din Ro- 
„mănia 'şi dih ţerile limitrofe. 

Între sfânta. creştinismului şi zeiţa 
antichităţii — afară de identitatea nu- 

“melui (Paraskeve înseamnă pe greceşte : 
Vineri) — nu este alt punct de atin- 

“cere decât frumuseţea, fiind ambele 
considerate ca ideal.de frumoase 
'şi nota aceasta comună ajunge ca în 
amintirea poporului să se contopească 

cele două tradiţii de origine cu totul 
diferită, o 

Contopirea a fost favorizată. prin 
împrejurarea că aducând împăratul 
româno-bulgar Ioan Asan II moaştele 

sfintei în capitala sa, a devenii Para- 
schiva protectoarea statului,la
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care aparţineă şi Banatul nostru, 
după cum arată aceasta în mod con- 
cludent d! Onciul în celebrele sale con- 
ferenţe despre originile principatelor 

româneşti, | | 

Eată deci a dona notă comună! 
- Paraschiva protectoarea imperiului ro- 
 mâno-bulgar, ea” Venere protectoarea 
Romanilor. Venus genetrix ! Mama po- 

- porului roman, căreia i-a înălțat Cesar 
la 46 n. de [Ir. şi Hadrian la 185 d. 
Hr.. monumentalele temple în Roma, 
cel dintâiu pa forul roman, al doilea 

lângă Colosseu, purtând numele de 

templual statului (= Templum 
Urbis). Eră mare serbare la străbunii 
noştri! Unsprezece zile ţineau jocurile 
festive în onoarea Venerei. 

Imperiul bulgaro-român în curând 
s'a stins. Dejă pe timpul lui loan Asan 

„TI a trecut Banatul Severinului, de care 

ne ţineni noi, sub suveranitatea hRe- 

gelui ungar Bela IV, care pe această 
„bază şi-a luat şi :titlul de «Rege îl. 
-Bulgariei:, dar amintirea i-a remas în 
protectoarea imporiului: care s'a -con- 

“topit. cu protectoarea Romanilor, deve- 
nind patronul poporului româ- 
nesc, după cum eră aceasta încă mai 
presus de orice îndoială pe timpul 
împăratului Iosif Il. | 

Cum șă dăm deci noi uitării ceeace 

au păstrat strămoşii noştri cu atâta 

sfinţenie veacuri multe şi îndelungate? 
Ori nu mai datorim nimic „acestor 'stră- 
mMoşi? 

_ Tată dece am prins «post festa» 
condeiul în mână,
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Drept încheere să mai explic şi de 
ce se zice acestei serbători Vinerea 
mare. Ezplicarea e de toţ uşoară. 

Haşdeu”) ne spune, că hagiografia 
numără vre-o 5 sfinte Vineri, una dela 
Ieonia la 28 Octombrie, uva din timpul 
lui Nerone, serbată |: 20 Martie, una 
«fiiea lui Agathon», serbată la 26 Iuliu, 
„una rusească, serbată în luna lui Mai, 
şi în fine a noastră «Sfânta Vineri 
dela Târnova» (== capitala imperiului 
româno-bulgar) la 14 Octombrie. 

Spre deosebire de celelalte sfinte 
Vineri, se cheamă serbătoarea noastră 
Vinerea mare, ca cea principală, ea 
patronul poporului românesc. 

Deşi sunt vremile grele, a fost şi 
în anul acesta mare serbarea «Vinerei 
mari» în tot Bănatul. Şi după atâta 
amar de secetă s'a milostivit patronul 
neamului nostru, dându-ne o ploieică 
ca semn al harului ceresc. A fost pu- 
țină ploaia, dar e gagiul celei ce va 
urmă, căci norii şi-au îndreptat dejă 
cale aspre noi. Şi e ştiut, că la noio 
ploaie la vreme plăteşte mai mult decât 
toate crevindicaţiunile naţionale: ale 
lui Kossuth. 

Să ne corectăm deci călindarul, 
zicând de aici înnainte Paraschivei pe 
româneşte: «Vinerea mare», cum se 
zice în tot Bănatul şi să serbăm acea- 
stă zi în mod conştient, căci e serba- 
rea naţionalăa poporului ro- 
mânesc. 

  

* Cuv. din Bătrâni, 'Tom. II, p. 40. 

Lugoj, 16/29 Octombre 1907.
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Iubiţi cetitori, vă poftese să ser- 
baţi astăzi cu mine iubileul de 20 de 
ani, de când am rostit primul dis- 
curs în public. Când te gândeşti câte 
verzi şi uscate vorbeşte omul când 
pune groşiţa, cred că e numai lucru 
cuviincios a serbă un asemenea iubileu. 

Câte discursuri am mai rostit şi 
eu de atunci încoace. Cine să le mai 
țină în minte, când nici eu nu le mai 
ştiu. Nu mai departe, în anul curenț 
am vorbit la aproape 50 de adunări 
publice. Ce noroc, că nu se pun toate 
a răboj. 
Dar primul discurs îl ţin minte. ÎI 
am chiar” în scris. Deunăzi căutând 
alte însemnări de ale mele, am dat de 
el. L-am citit şi recitit şi par'că nu mă 
mai recunoşteam pe mine. Frază lungă, 
încăreată, neajutorată şi atâta banali- 
tate, atâta lipsă de conţinut înecată în 
o mare de vorbe. | 

„Nu vă speriaţi, mă rog, că n'am 
să-l dau publicităţii. Îmi pare bine, că 
am trecut peste el şi că de atunci s'au 
mai dat. uitării douăzeci de ani în .no- 
ianul vremii. Nu de dragul discursului, 
ci sub impresia amintirilor ce mi-le 
revoacă în memorie, scriu aceste şire. 

Eram student universitar pe pri- 
mut an. lucru mare după robia de 
opt ani din gimnaziu, care îmi pare as- 
tăzi ca acel munte de plăcinte din po- 
veste, prin care trabue să-ţi mănânei 
O gaură ca să ujungi pe ceea parte, 
mult lăudată şi alitiată.
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Reprezentam și eu un tip din 
viaţa noastră socială. Băiat din fami- 
lie românească, care a studiat la un 
gimnaziu unguresc, trăind în mediu 
german. Curată Babilonie! Vorbiam 
toate limbile şi nici una nu o ştiam 
cum se cade. Prin creerii mei jucau 
d'avalma fraze nemţeşti, românești şi 
ungureşti. Când mă împedecam cu ro- 
mâneasca, mă scuzam că învăţ la Un- 
guri şi am trăit între Nemţi. Câ.d mă 
împedecam cu nenmţeasca, câ's Român, 
care învaţă la Unguri, şi câna cu un- 
gureasca mă scuzam că trăese între 
Nemţi şi sunt Român. Câţi veprezen. 
tanţi ai acestui tip am întâlnit în viaţa 
mea ! Oameni fără limba. 

Astfel nu-i de mirat, că în de- 
cursul studiilor mele gimnaziale nu 
m'am putut avântă la un discurs în 
publicitate, Nici măcar la -un toast 
pentru <iemeea română». În care limbă 
să fi vorbit, când din atâtea nu eram 
pe nici una stăpân? Aceasta e cauza, 
că pe cei mai mulţi vorbitori ai noştri 
— crescuţi ca şi mine — «îi ia vorba 
pe ditiainte»>. Nu ei sunt stăpâni pe 
vorbe, ci vorbele îi seduc să spună lu- 
cruri, la cari nici nu s'au cugetat când 
au început logosul. 

E mare lucru să fii stăpân pe vorbă. : Mai ales între împrejurările noastre. 
De aici se explică că avem aşă puţini 
măestri ai vorbei şi condeiului, Poţi 
aveă ideile şi sentimentele cele mai 
avântate, dacă n'ai forma, în care să 
le torni. Aşă suntem ca pictorii, cari 
nu ştiu amestecă colorile și ca seulp- 
torii, cari nu ştiu tăiă peatră. 

Nu-i deci de mirat, că pănă ce am ajuns la universitate nu m'am avântat la un discurs, ci e de mirat, că dejă
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în a doua lună a vieţii mele ca .uni- versitar» am ajuns să fiu eu «interpre- tul» sentimentelor tinerimei române la mormântul lui Gozsdu în cimite- rul de Kerepes al Budapestei. 
Dar nu e meriti: meu. Eram bur- sier (noi ziceam :: - unei: stipendist) al fundaţiunei Gozsuu. Aveam 200 fl]. la an. Și s'a întrodus dejă mai nainte obiceiul, că în preseara zilei morţilor, după ritul catolice, când întregul cimiter se scaldă în flori şi lumini, să depună şi bursierii acestei funMaţiuni o eu- nună pe mormântul :- ”elui mecenat, iar unul din ei: 'Stească un dis- curs cu acest prilej. Banii pentru cu. nună îi dă fundaţiunea, numai dis- cursul trebue să-l facă studenţii. 

Şi cum pe multe terene e la noi lume întoarsă, aşă e şi cu acest dis- curs. În loc de nobilă emulaţie se îm- bulzesc toţi ca Grecii la temniţă. De obiceiu pe: cel mai tiner cade sarcina acestui discurs. În loc să vorbească unul din cei mai bătrâni cu măduvă şi conţinut, ca să aibă cei tineri ce în- văţă, ajung cei tineri să experimenteze, tocând la fraze fără conţinut, ceeace reduce foarte mult din valoarea ace- stui act, care merită mai multă aten- ţiune. 

Şi apoi încă ceva, Figura lui Gozsdu e îmbrăcată într'o negură deasă. Nime nu şi-a luat osteneala a ne da o monografie ca lumea despre acest mare mecenat. Din contra, în public cursează cele mai genante păreri. 
Ce ştiam eu pe acea vreme despre Gozsdu ? Că a lăsat o mare avere ca fundaţiune pentru studenţi săraci. Dar Nici aceasta n'a făcut-o el din indemn propriu, ci pus la cale de Şaguna
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Căci... şi acest «căci» mâ supără rău,.. 
căci Gozsdu toată viaţa lui n'a fost 
Român bun, ba a fost chiar renegat. 
Dacă n'ar fi lăsat averea sa ca funda- 
țiune n'ar fi vorbă bună de spus des- 
pre el. Aşă însă şi-a rescumpăraţ pă- 
catele vieţii prin banii lăsaţi naţiei şi. 
bisericei. 

Cam aceasta e imaginea lui Gozsdu -. 
în ochii tinerimei neorientate. Şi noi: 
pe atunci toţi eram neorientaţi. -Nu . 
Ştiu cum e astăzi, dar pe atunci gân-: 
diam eu oare-care.-genă la acest nume. 
Nu eră deci mirare dacă se lăpădau. 

„toţi de onoarea dubioasă .a rosti un 
diseurs de preamărire la adresa 
unui nume, de care sufletele noastre 
neprihănite se feriau. 

Între asemenea condiţii mi-am fă- 
cut discursul, primul discurs, co- 
pleşit de eonştienţa că fiecare vorbă 
ce spuu e minciună. Recitind astăzi 
discursul meu de atunci îmi bate sân- 
gele în cap de rușinea ignoranței. Am. 
spus despre Gozsdu că s'a născut, a 
fost fişpan şia murit lăsând'o avere ca 
“fundaţie şi am distins între «bărbaţii» ca 
luptă pentru nație şi între cei-ce... pre- 
feră a adună bani ca să-i lase naţiei. 

Dacă. nu. toţi -contimporanii l-au - 
apreciat: după valoare pe Gozsdu e de 

„înţeles, aşă se întâmplă cu cei mai 
mulţi bărbaţi mari, dar că după moar- 
tea lui la atâţia ani să mai stăpânească 
aşă o ignoranță e păcat strigător la 
cer. În decursul studiilor mele ulte- 
rioare asupra trecutului nostru mai 
apropiat m'am întâlnit. des cu figura 
lui Gozsdu. Ce altă e lumina în ca- 
re-l văd eu astăzi. Ce idei mari şi. ce 
sentimente generoase au stăpânit viaţa 
acestui mare bărbat al nostru!
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Ce nedreptate ne facem nouă, când 
îl considerăm ca renegat. La ce în- 
nălţime a stat Gozsdu d. e. în discursul 
seu, cu care a deschis la 1861 ca prim- 
comite congregația comitatului Cara- 
şului. Unde suntem noi astăzi?! Ce 
concepţii mari conţin articolii lui din 
tinereţe, corespondenţa lui cu contem- 
poranii, faptele lui măreţe, a căror 
încheere îirească a fost fundaţia 
ce a lăsat-o. 

Şi noi nu-l ştim, nu-l cunoaştem. 
Depunem din datorie cu genă sufle- 
tească cununa pe mormânt la 1 No- 
vembre, ear în Dumineca Tomii cetim 
festamentțul în catedralele celor trei 
dieceze, cu ocazia parastasului impus 
de Congres. Şi încolo — vorba ăluia — 
nici aiu n'am mâncat şi nici gura nu-mi 
miroasă. 

Dacă actualul comitet al fundaţiei 
nu se poate hotărî a da cele vre-o 
două-trei mii coroane pentru o mono- 
grafie a lui Gozsdu, ar trebui să ne 
adunăm noi foştii bursieri şi dacă fie- 
care am da numai un percent din suma 
ce am beneficiat am aveă berechet 
bani pentru acest scop. .. . . . 

Rarăşi m'am pierdut în reflexii. 
Scuzaţi. Dar-cred că e bine să se 
spună şi aceasta odată. Să revin însă 
ia acum douăzeci ani. 

Pe vremea aceea ţineă locul de 
acum al lui Bogoevici, o figură carac- * 
teristică a vieţii noashre: Romulus 
Miculescu, mâna dreaptă a lui G. 

_gzerb, prietin din copilărie şi de stu- 
dii cu el], Acest <Romulus», cum îi zi- 
ceam, eră reprezențantul genuin al 
mediului în cară & crescut. Român te- 
ribil dar pe pisurie. „Yorbiă cu predi- 

A PE i poata 
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lecţie ungurește, dar spuneă cu mân-: drie că-i colâh». În ziua dei Novembre 
veniă cu noi, declamă «de n'a pierit 
Românul!» şi apoi nu-l mai vedeam 
între noi pănă în celălalt an, când ea- 
răşi ne declamă «De m'a pierit Ro- mânul !». Ă E ” 

Când îl căutam însă noi şi îi soli- citam sfatul şi ajutorul, „eră gata şi sufletul să şi-l dea pentru noi. Aşă ne 
iubiă. Dumnezeu să-l ierte, ca  fosţ om bun. | 

Remas cu discursul în cârcă m'am 
dus, recomandat de colegii mai vechi, la Romulus şi el a deschis arhiva, pu- nându-mi la dispoziţie, discursurile în- naintaşilor mei. Unul mai sarbed decât altul. Atât am făcut şi eu. Acum doarme şi discursul meu la arhivă şi sper că nu se va nărăvi bine cu ce- lelalte. 

. Oricum e însă primul meu discurs. în publicitate şi dacă nu discursul, cel puţin faptul că am vorbit în public, incassând felicitările obligate. ale cole- gilor, e titlu suficient să serbez astăzi 
iubileul, la care v'am învitat. 

Şi dacă vorbim "de această serbare, să vă mai spun ceva. Între filele mele vechi am găsit şi două texte de ver- -suri, legate de această zi. Unul conţine cântarea ce eram să o cântăm. la mor- mânt şi altul cântarea pe care am cân- tat-o cu corul nostru improvizat. Sunt * "- documente ale vremii, cari meriţă să: fie fixate. Ma 
Eată versul ce se cântă pe acea „Vreme la morţi după o melodie cu- 

noscută : 
. In planul cel secret 

E un câmp. verzios 
In jurul cercular 
E un șes cu flori pompos. 

?
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In stratul cel măreț 
De ruji şi tulipan 

- Vedem un fir străpuns 
De-al sorții arc tiran, 

Priviţi la-acest mormânt 
Cum dânsul doarme lin, 
Ce vistier ascuns 

”. Cuprinde "n al seu sin. 

Ah! fir car'eşti. uscat 
Fii binecuvântat 
Te las cu braţ înalt 
Care eşti înmormântat, 

Ni-s'a spus că versul acesta pira- 
midal l-a adus amicul Gorgoş din Bă- 

„nat, Şi fapt e că ulterior i-am daţ de urmă pe aici. Unii îl atribue fericitului 
cântăreţ naţional «Niţă Orbul» din 
Lugoj. 

Bunul nostru simţ ne-a oprit să 
mai perpetuăm cântarea acestor Ver- 
suri. și după ce n'am avut altele la 
dispoziţie, ne-a improvizat colegul 
Ghiţă Pop, acum profesor în Bucureşti, după melodia veche următoarele ver. 

-Suri, cari nu ştiu de se mai cântă as: tăzi, dar -negreşit merită să fie repro- 
duse în aceste amintiri: 

Prelâng” acest marmânt, 
In care doarme blâna 
Un binefăcător, - 
Vă strângeţi fraţilor. 

: O Doamne-al tuturor 
Părinte 'ndurător 
Ascult al nostru graiu 
Şi-l odihneşte ?n raiu. 

In lume-i un mister, 
Popoară, oameni pier, 
Dar faptele trăiese 
Și-al lor nume vestesc,
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Şi tu din fii în fii 
De nou vei tot trăi 
Şi vor slăvi cel lut 
In car” te-ai pretăcut, 

Ne-am ajutat cum am. putul. Am 
arangeat după auz melodia veche cu 
acest text pe patru voci şi am cântat-o 
în cimiteriul Kerepeş de s'a adunat 
lumea a minune la auzul accentelor 
străine urechei lor. 

Apoi mi-am spus discursul învăţat 
de-a rostul, având la spate suflorul cu 
textul în mână, care de câte-ori mă îm- 
piedecam — n'a prea: mers neted — 
suflă mai tare decât recitam eu. Şi 
totuşi eu am rostit discursul. 

Ce emoție, ce agitaţie şi câtă 
«tremă» ! Un discurs, ce mare lucru. eră 
pentru mine atunci! 

Şi astăzi ?! 
Haid” să schimbăm: vorba! Am chef să iubilez, ergo... iubilez. Am 

spus ce am avut de spus şi să vedem 
cum vom fi la iubileul de XXV?! 

Poate va prinde pănă atunci vre-o 
vorbă din aceste şire, căci la noi Ro- mânii cu încetul se face oţetul. 

Lugoj, l-ma Novembre st. n. 1907.
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Deunăzi frunzăriam în tomul II, 
"care conţine evenimentele Românilor 
la anul 1848 pănă: la adunarea din 
3/15 Mai, din «Istoria Romanilor din 
Dacia snperioara» de Alex. Papiu 
Ilarian, tipărită la 1852 în Viena cu 
<literile»> lui C. Gerold şi fiiu. 
În ciuda tuturor etimologizărilor 

artificiale aie ortografiei şi exagerări- 
lor de purificare a limbei, citese cu 
plăcere paginile lui Papiu Ilarian. Sub 
forma stranie se ascunde atâta frum- 
seţe, atâta avânt şi aşă o nemărginită 
însufleţire pentru tot ce e românesc, 
încât e pagubă că atât de rar mai vezi 
scrisele lui Papiu în mânile generaţiei 
de astăzi. Iar bătrânii, pentru cari au 
fost aceste pagini izvoare nesecate de 
mândrie naţională, de mult odihnesc 
pentru vecie sub glia rece, care stinge 
şi nivelează totul. o 

Ici-coleă: de se mai găseşte vre- 
unul, care se adapă din acele comori 
ale redeşteptărei noastre şi acela pare 
drept un anahronism în zilele noastre, 

 mnuncite de alte idei şi alte preocupa- -“ţiuni. - , 
Par'că nu deabiă un genunche de 

_0m, ci veacuri lungi şi multe ne-ar 
despărţi. Sunt două lumi, dacă nici nu 
străine, dar cu totul deosebite una de
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alta, încât numai cu greu găsești va- 
dul care le împreună. Atât de vertigi- 
noasă a fost evoluţiunea noastră. 

Privirea mea se opreşte la pagina 
care conţine dedicaţiunea acestui vo- 
lum. Iată ce citesc: 

SENATULUI. E. POPORULUI 
ROMANU. 

CARE. IN. V. NON. MAIU. A.U.C. 
MMDCL 

PROV. DAC. MDCCXLII. 
IN. BLASIU. IN. CAMP. LIBERTATEI. 

JURA. 
A. SI. APERARE. LIMB'A. E. TIER'A. 

MAI. MULTU. CĂ. VIETIA. 
A. PAPIU. ILARIAN. 

COLONU. DIN. DACIA. LUI. 
TRAIANU. 

LA. A, PROV. DAC. MDCCXLVI. 
DIN. VOTU. 

Nu mă îndoese, că mulţi din ge- 
neraţia zilelor noastre vor privi cu 
ochi străini la această inscripţie vo- 
tivă şi dacă li-se va şi păreă că aduce 
cu limba românească, totuşi vor remâ- 
neă nedumeriţi asupra rostului acestei 
dedicaţii. Atât de străină e lumea, în 
care a trăit Papiu Ilarian de lumea 
zilelor noastre, a așă zişilor cidealiști 

" practici». 
Iar cei mai mulţi după ce vor fi 

descifrat cu chiu şi vai înţelesul ace- 
stui «vot», vor zimbi compătimind pe- 
bietul «visionar», care îşi pierdeă vre-



mea cu asemenea îndeletniciri inutile, 
“În loc să facă vre-un lucru cu minte, 
care s<aduce ceva la bucătărie». Apoi 
negreşit, dacă plasă Papiu Ilarian banii, 
ce i-a băgat în tipărirea cărţii, în acţii 
de ale «<Albinei» — bine înţeles înte- 
meiată cu douăzeci ani în urmă —: 
s'ar fi ales cu mult mai mult «la bu- 
cătărie». Aşă însă a fost fericit, dacă 
cu criţăruşul a putut adună banii de 
lipsă pentru tipar, nu ca să mai aibă 
şi vre-un folos material din munca gi- 
gantică depusă în aceste tomuri. 

Când şi-a terminat tipărirea ace- 
stor două tomuri, eră Papiu Ilarian 
băiat de 24 ani. Şi ce trecut bogat 
aveă la activul seu! Între anii 1845 şi 
1847 redactase la Cluj «Zorile», va 
să zică ca băiat de 17—19 ani, în ace- 
laş timp terminase şi studiile juridice 
la Cluj, ca să treacă apoi ca practicant 

„la tabla dela Oşorheiu, unde se aflau. 
pe atunci Iancu, Buteanu, Ladislau 
Pop (baronul de mai târziu) şi mulţi 
alți Români, vre-o treizeci cu totul, 
cari şi-au înscris nemurirea în istoria 
redeşteptărei noastre. 

Ce rol mare i-a revenit în 1848 
când ca băiat de 20 ani a ajuns unul 
din cei mai marcanţi membri ai comi- 
tetului naţional! Cât zel, câtă muncă, 
pănă ce a ajuns ministru al justiţiei în 
guvernul lui Cogălniceanu! Nuii 
mirare, dacă aşă o viaţă plină de 
muncă a trebuit să se închee în casa 
de nebuni. Eră deabiă de 43 ani când 
s'a declarat paraliza cerebrală. Şase 
ani a chinuit în' casele de nebuni dela 
Dobling şi Sibiiu, pănă ce s'a stins şi
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trupeşte, înmormântat fiind în cimite- rul de lângă biserica unită din Sibiiu, unde un eoperiş primitiv apără bustul de pe monument contra  barbarelor atacuri cu pietri, de care are parte la acel loc- expus... Pe lângă acest cimiter duce drumul de teară cătră  Săcel- Miercurea-Sebeşul - săsese-Orăştie-Deva şi cătră Bănat, Câţi din ai noştri bat acel drum şi cât de Puţini vor fi aceia cari trecând pe lângă monumentul as- cuns își vor da seamă cine doarme acolo .şi vor scoate în semn de evlavie pălăria din cap, ori vor face o cruce, şoptind vorbele apucate din părinţi . Dumnezeu să-l odihnească în pace, căci mult s'a trudit, mult a muncit și mult a suferit !... 

A 
Câte gânduri îmi fulgerau prin minte privind la liţerile «votului» din fruntea tomului, ce-l țineam în mână!. Ce alta a fost tinerimea „noastră -de acum şasezeci de ani! Parcă din al aluat au' fost făcuţi. Ce conştiență pu- ternică în ei! Câtă mândrie naţională! 

"Cât dor de lucru, câtă muncă gigantică dedicată iubitului popor românesc, pe care îl iubiau mai presus de ori şi €_! 
În sufletul lor încolţise ideea liber- tăţii universale, Orbiţi de strălucirea originei neamului românesc, se închi- „nau cu toate fibrele sufletului lor sim- 

țitor mărirei Romei antice, visând glo- 
ria - viitoriului neamului “românesc la „poalele Carpaţilor şi gurile Dunărei. 

Împinşi de năvala dorului nemăr- ginit au străbătut cu privirea lor avidă 
veacurile îndelungate de restrişte, cu. - legând fiecare firicel ce indică rolul şi
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soartea poporului nostru pe acest pă- 
mânt şi legându-le într'un mănunchiu, 
au căutat să spargă drumul, care 
aduce de-a dreptul dela «Senatul şi 
poporul» Romei străbune la cel al 
măreţei adunări din 3/15 Mai, când pe 
Câmpul Libertăţii, forul Romei noui 
de lângă Târnave, a jurat «a-şi apără 
limba şi ţeara mai mult ca viaţa». 

Acestui «senat şi popor roman», 
dedică Papiu tomul seu. Dar nu, Alex. 
Papiu, studentul în Ştiinţele juridice, ci. «colonul din Dacia lui Traian». În. 
sufletul seu înfierbântat de văpaia ad- 
miraţiei trecutului clasice şi de focul cre- 
dinţei în gloria viitorului, dispar ur- 

„mele triste ale suferințelor seculare, 
cari au spălăcit cu totul imaginea se: 
nină a «Daciei fericite» şi se simte nu 

“urmaş, ci de-a dreptul «colon» al Ro- 
mei eterne în Dacia lui Traian. 

În măreţia acestei simţiri sublime 
reînvie vechea cronologie a Romei cu 
„călindarul ce se leagă de măreţul nume 

- al lui Iuliu Cesar, Acea mare zi de ju- 
rământ de pe Câmpul Libertăţii, nu a 
fost la 3/15 Mai 1848, ci la a cincea zi 
înnainte de Nonele lui Mai în anul 

-.2601 a. u. e. (ab urbe condita) dela în- 
temeierea Romei şi al 1742-lea dela 
provincializarea “Daciei prin Traian. 

„Tar «votul» îl face «colonul» âin Dacia: 
“lui Traian nu la 1852, ci la al 1746-lea 

an dela provincializarea Daciei. Ear 
eu, modestul scriitor a] acestor șire, 
scriu reflexiile mele nu la 26 Octombre 
st. v. 1907, ci la anul 2660. dela înte- 

"meierea Romei (A. U. C. MMDCLX), la 
„al 1801-lea dela provincializarea Daciei
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(Prov. Dac. MDCOCI), în a 7-a zi în- nainte de Calendele lui Novembrie (VII Cal. Nov.) Întemeierea Romei se socotește dela anul 753 n. de Hr., iar provincializarea Daciei o pune Papiu la anul 106 d. Hr. 
Multora poate le pare astăzi jucă- rie toată treaba. Jucărie ieftină şi ano- stă, bună pentru copii ca să înveţe mai uşor cronologia vechiului călindar roman. Poate. Dar pentru Papiu şi epoca lui nu a fost aceasta jucărie, ci efluxul puternicei conștienți a romani- făţii poporului românesc, conștienţă afirmată în tot locul pe toate terenele vieţii publice şi private. 
A fost reacţia firească după vea- curile de urgie, cari au îngropat aici poporul român — Cenuşotca patriei — de aproape o miie de ani nu-i poţi da de urmă în stânga Dună-ei: Iar când apare de nou, e acoperit de atâta stră- inism, de O coajă așă groasă bulgaro- slavă, de iarăşi au trebuit să treacă mai multe veacuri, pănă ce ochi mai ageri au început să vadă, că sub coaja cea murdară străină se ascunde un germene nobil, un vlăstar al Ro- “mei eterne, menit la: alt rol ca senti- nelă la cel mai avansat colţ nord-ostie al civilizaţiei latine. 

Chiar şi în amintirea poporului sa întunecat conștienţa originei. Din toată măreţia de. odinioară au remas 
numai fosile în limbă Şi datini, pe 
cari deabiă ştiinţa veacurilor urmă- toare a ştiut să le desgroape... Mui 
mult. au ştiut Vecinii, decât poporul 
despre sine însuşi.
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Şi apoi când de-odată la glasul 
de arhanghel al apostolilor neamului 
a căzut ceața de pe ochi, când după 
atâtea veacuri negre pentru prima 
dată au putut rosti iarăşi cu mân- 
drie buzele, că «Sunt Român, P, 
când de sub hainele Cenuşotcei s'a - 
întrezărit mândra princesă, reclamân- 
du-şi tronul, de care a voit urgia vre- 
mei să o despoaie! Trebue să te adân- 
cești în scrisele acestei epoce, ca să le 
pricepi sfânta emoție, marea mândrie, 
uriaşa conștienţă de sine, izvorul atâ- 
tor fapte măreţe şi gânduri avântate, 
atâtor vise de aur... 

Noi suntem astăzi usufruetuarii 
acestei epoce şi ca toţi usufructuarii 
nesocotim averea apucată din părinţi, 
căci nu ne dăm seamă cu câtă abne- 
gațiune, cu cât zel şi cu ce sacrificii 
supraomenești a fost împreunată adu- 
narea acestei averi, menită a ne uşoră 
soartea noastră, a erezilor, la cari 
căutau părinţii cu dragoste mai mare, 
decât cum e evlavia noastră faţă de 
amintirea lor. 

Ei n'au aşteptat alta dela noi, de- 
cât să dăm mai departe averea ce 
ne-au adunat-o, să o păstrăm şi aug- 
mentăm, ca să trăiască din fii în- fii, . 
să nu se mai întunece şi piardă, ci să 
fie izvorul de înnaintare, întărire şi 
fericire a poporului renăscut pe plaiu- 
rile, unde a fost plămădit sub scutul 
acvilelor biruitoare de lume. 

Şi privind la «votul» din fruntea 
„tomalui ce îl am în mână, mă întreb, 
că oare noi, fiii altei generaţiuni, mai 
Suntem în stare a ne înnălţă la acel
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avânt al cugetărei naţionale, la . acel . sbor al conştienţei -naţionale, la acea forţă titanică a credinţei în viitor, care 
transpiră din fiecare vorbă, din fiecare - literă, din fiecare pauză a acestei de- 
dicaţiuni ? - 

Mă întreb... , 
Plec capul şi închid cartea. : 

Lugoj, 2 Oct. (8 Nov.) 1907. 
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Zilele trecute s'au împlinit patru 
ani dela sfinţirea (8 Nov. st. n. 1903) 
de non renovatei biserici gr. or. rom. 
din Găvoşdia, lângă Lugoj. Comună 
puternică şi veche, de a cărei urmă 
dăm dejă în veacul al XV-lea, câna 
prin donaţiunea lui Iancu Uniade, gu- 
vernorul de atunci al Ungariei, trece 
o parte a domeniului în posesiunea 
vechei familii nobile româneşti Tămă- 
şel, căreia îi revine rol de frunte în 
istoria Banatului. 

Multe s'au schimbat de atunci. De- 
vastările turceşti au ras pănă la pă- 
mânt urmele civilizaţiei de pe atunci. 
Sămânţa poporului a remas însă aceeaşi. 

Biserica de peatră e zidită la finea 
secolului XVIII şi pictura ei, păstrată 
pănă astăzi destul de bine, e dela în- 
ceputul veacului XIX, zugrăvită de 
Gerdanovicioni,: renumita familie de 
pictori bisericeşti din Lugoj, tatăl, fiul 
şi nepotul, din cari cel din urmă își 
înscrie cu mândrie numele pe un pă- 
rete ca zugrav «neunit» din Lugoj. 

, Slăbind vechea construcţie, au re- 
novat-o evlavioşii noştri creştini şi acum 
patru ani a sfinţit cu binecuvântare 
arhierească nou renovata biserică pro- 
topresbiterul nostru Dr. G. Popovici. 

| Fiind o palmă de loc de âici, m'am 
dus şi eu, ca să iau parte la bucuria 
“sătenilor noştri, mânari” de fapta cre- 
ştinească ce au săvârşit. 

3
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Persoanele oiiciale, având să facă 
Şi <priveghiul», au fost din preziuă 
afară, eu am plecat numai în ziua 
sfinţirei. În tren am întâlnit pe consi- lierul nostru orășenesc de atunci Simeon 
Popeţ — acum eşit la penzie — care 
ca originar din Găvoşdia, încă a ținut să iee parte la această serbare. 

Eră zi frumoasă de toamnă. Soa- 
rele — încă fără dinţi — învăluiă în 
razele-i aurii întregul peisagiu tomna- tec al firei desbrăcate de bogăţia hai- nei de vară şi gata a se îmbrăcă de iarnă, ca odihnina să-şi reînnoiască sucurile de viaţă dătătoare. 

Dela gară am plecat pe jos în co- mună, asupra căreia plană liniştea ser- bătorească de Duminecă. Lumea eră dejă la biserică şi latele uliţi e:au goale. Numai ici-coleă mai vedeai pe câte unul întârziat grăbind la biserica, ale cărei clopote anunțau că s'a întrat dejă în sfânta liturghie. 
Noi merge:m încet, copleşiţi de 

amintiri. Înnainte cu vre-o nouă ani, când eram în preajma începerei unei osânde de doi ani temniță de stat, am petrecut aici la nunta unui prietin — acum profesor la gimnaziul nostru din Braşov — iar soţul meu de călă- 
torie îşi aduceă aminte de zilele senine ale copilăriei, povestindu-mi când una, când alta din întâmplările ce-i păreau de mult uitate şi îi reveniau acum în minte, revăzând locurile, de cari sunţ; legate. 

Ajunși la uliţa de fvunte, aveam să trecem o punte. Soţul mei observă că mă opresc mirat pe mijlocul punţei, care eră petecită în strictul înţeles al cuvântului tot cu bucățele de scânduri. 
N
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Dejă la prima privire eram în cu- 
rat, că acele petece nu pot fi renovări 
„de punte, căci erau bătute pe apucate, 
încât mai curând stricau puntea decât 
o diregeau. 

— Ce să fie aceasta ? 

— Ei vezi, aceste sunt «podul 
mortului». 

— Cum aşă? 
Întmaceea ne ajunse o femee, care 

în haine de serbătoare, cu bani la 
grumaz şi sulemenită foc, grăbiă la 
biserică. Am oprit-o şi întrebându-o 
mai detaliat, ne-a spus că pe aicie 
aşă zăconul, că dacă moare un om, se 
pune sub el un «pod», adecă o bucată 
de scândură, pe care, dupăce au dus 
mortul peste punte cătră cimitir, o bat 
cu cuie de punte, ca să fie mortului 
întru ajutor de a trece podul în cea 
lume. 

Mirându-se de noi, că nici atâta 
nu Ştim, ne-a lăsat femeea la punte 
şi şi-a văzut de cale la biserică cu 

„frica "n sin să nu vină prea târziu. Se 
vede că sulimanele au cam opăcit-o. 

Noi am mai remas la punte, căci 
mie 'mi-eră lucru nou ce vedeam. Aşă 
în grabă am numărat peste patruzeci 
de petece, adecă de «poduri». Cu cât 

“priviam mai mult, cu atât îmi păreă 
mai comice tot lucrul. Întreaga punte 
eră compusă din vre-o câteva bârne 
şi aceste petecite cu bucăţi de scân- 
duri, par'ar fi costumul unui clown 
din circ. 

Chestia nu mi-a mai dat pace. 
După slujba din biserică, am înso- 

țit pe protopresbiterul nostru în vizite 
la mai mulți fruntaşi ai comunei. În 
tot locul am adus vorba la «pod» şi 

„vedeam, că oamenii răspundeau. cu



— 36 — 

oarecâre genă. Spuneau, că «babele» 
ştiu de treaba aceasta și că aşă e la 
«proşti». Dup'aceea am înţeles, că oa- 
menii se genau a da în prezenţa pro- 
topresbiterului desluşiri despre lucruri, 
despre cari aveau sentimentul că nu 
se prea potrivesc cu rânduiala bisericii 
noastre. 

Am profitat deci de ocazie şi am 
căutat singur -desluşiri şi mi-am găsit 
o «babă», care mi-a spus din fir în 
păr cum e zăconul. 

Mi-a spus, că «aşă-i legea din bă- 
trâni», că pe mort când îl duci la pro- 
gadie trebue să-l treci peste o punte 
şi după ce l-ai trecut, trebue să baţi 
de punte «podul», căci de nu, sufletul 
nu poate trece <sorbul pământu- 
lui», ca să ajungă la odihnă. În acest 

„scop se pune sub mort «podul», adecă 
„0 scândură şi astfel se potrivește calea 
mortului la cimiter, ca să treacă peste 
o punte. Această punte nu trebue să 
treacă peste o apă curgătoare, dar 
trebue să fie. punte. Şi în sat sunt 
mai multe punți, aşă că fiecare mort 
poate să ajungă peste o punte în ca- 
lea spre cimiter. o 

Mi-a mai spus, că pănă când e 
mortul în casă, stă sufletul sub stre- 
şină, ori umblă pe unde a umblat oqi- 
nioară omul viu. La odihnă voate 
ajunge sufletul numai dupăce trupul 
e îngropat și podul bătut, căci numai 
aşă poate trece «<sorbul pământului», 
care desparte lumea aceasta de ceea-. 
laltă. Dacă nu se face aceasta, remâne 
sufletul în lumea aceasta şi nelinişteşte 
pe cei -remași în casă. Mi-a şi povestit, 
un caz, unde nu s'a pus «pod» şi sufle- 
tul mortului a-venit toată noaptea _la 
casă şi a lovit pe cei remaşi acolo, a.
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spart vase şi băgat spaimă în toţi. N'a 
ajutat nici sfeştania popei şi nimic pănă 
nu s'a «pus pod». 

Despre «sorbul pământului» nu 
mi-a ştiut alta spune, decât că fără 
pod nu-l poţi trece. 

Cu atât m'am ales. 
De atunci încoace m'am convins, 

că aici avem de â face cu un obiceiu 
răspândit în multe comune din Bănat, 
mai ales pe valea Begheiului şi a Ti- 
mișului. Mai astăvară când cu iubileul 
de 25 ani al Reuniunei de cântări, am 
văzut la Herendeşti o punte bătută 
cu «poduri». 

Şi lucru curios, că deşi mai rar 
un obiceiu care lasă urme aşă vizibile 
pentru toţi, şi totuşi folcloristica 
noastră nu are cunoştinţă des- 
pre acest obiceiu. E de mirat că 
Mangiuca, Marienescu, Jana, Becineagă 
şi ceilalţi bănăţeni cari au adunat cu 
atâta agerime a observaţiunei obiceiu- 
rile bănăţene la morţi, au trecut cu to- 
tul cu vederea acest obiceiu. Eu, cel 
puţin, n'am dat nicăiri în scrierile lor 
de vre-o aluzie la acest obiceiu. Ear 
mult regretatul nostru folclorist Sim. FI. 
Marian, care a adunat într'o monu- 
mentală monografie toate obiceiurile 
legate de înmormântarea la Români, 
având legături întinse cu Românii din 
toate părţile, nu ştie nimic despre <po- 
dul mortului» din Bănat ci numai des- 
pre «podurile» uzitate în Bucovina şi 
Moldova, cari în esenţă se reduc la 
aceeaşi credinţă, numai că nu sunt de 
scândură ci de pânză. 

Lambrior!) spune: c<Atât la 
scoaterea mo:tului din casă, cât şi la 

E 1) Obiceiuri şi credinţe la Români : Inmor- 
mântările. »Conv. Lit.» Iaşi IX 1875 pag. 153.
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fiecare oprire în drum femeea reposa- 
tului dă de pomană câte-o bucată de 
pânză, numită pod, însoţită de o lu- 
minare de ceară. Acestea închipuese 
podurile ce are a le trece sufleţul re- 
posatului în cealaltă lume, pănă va 
ajunge la raiu». 

Marian?) zice:... «mai ales în 
Moldova se întinde pe pragul porţii 
casei o pânză albă sau o năframă, peste 
care trece convoiul funebru, a doua 
pânză se aşterne la jumătatea drumu- 
lui şi O a treia pe pragul porţii dela 
biserică; când se trece peste acele 
pânze se aruncă câte-o monedă peste 
ele, apoi se dau de pomană la săraci 
pentru sufletul reposatului. împreună 
cu 0 luminare, un colac şi monezile 
aruncate. Acestepoduri alegorice 
închipuese punţile ce are să le” treacă 
sufletul mortului, ca să ajungă la uşa 
raiului, iar monezile pentru ca să plă- 
lească vâmile, de aici şi zicerea: plă- 
tite să-ţi fie vămile». 

D-na Voronca?) scrie: «În Mol- 
dova şi alte sate româneşti din Buco- 
vina poduri se pun, de cum scot 
mortul din casă: la uşă o bucată de 
pânză de trei coţi şi aceasta se dă 
cuiva de pomană şi o pernă; alt pod 
la poartă şi al treilea la poarta bise- 
ricei. Alţii dau pod la toate stările câte 
i-se cetesc (după fiecare evanghelie) 
ca să aibe pe ceea lume, că-i va trebui 
pod peste ape...» 

E fără îndoială, că obiceiul din 
Moldova şi Bucovina e de aceeaşi ori- 

*) Inmormântarea la Români: Bucureşti 
1892. Pag. 305. 

2) Datinele și credinţele poporului român, 
Cernăuţi. 1903. Pag. 1193,
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gine veche ca şi obiceiul nostru din 
Bănat, numai că pănă când acolo se 
alegorizează podul prin bucăţi de pânză 
date de pomană celor săraci, pănă 
atunci aici în Banat se pun «poduri» 
aievea din scânduri. Aşă d. e. la Cli- 
ciova, pe Valea Begheiului, am văzut 
că nu se pune, ca la Gavoşdia şi He- 

„ rendeşti, câte-o scândurice, ci o scân.- 
dură de lungimea mortului. Ne- 
greşit că forma păstrată în Bănat e 
mai veche şi prin urmare mai ori- 
ginală decât cea din Bucovina și 
Moldova, unde întregul 'obiceiu s'a 
schimbat înt'un act de caritate. 

În Bănat e încă simbolul curat. E 
«pod» în fel şi formă, care se “aplică 
pe puntea peste care a trecut mortul 
şi remâne acolo. Semn văzut, nu nu- 
mai închipuit ca în Moldova şi Buco- 
vina. 

Dupăce legătura istorică între Bă- 
nat şi Moldova duce peste Maramureş 
ar fi de interes a se căută de nu s'a 
păstrat şi prin părţile maramureșene 
vre-o urmă a acestui obiceiu, care a 
trebuit să fie odinioară şi în acele părţi. 
Cercetările mele în această direcţie nu 
“au dus pănă acum la rezultat pozitiv. 

De interes mai e «sorbul pămân- 
iului» peste care trece amăsurat cre- 
dinţei bănăţene sufletul peste pod în 
cea lume. În privinţa aceasta ne dă 
desluşiri interesante fericitul Mangiuca 4) 
în notele la «Petrecerea mortului», unde 
zice : 

«Marea, la care ajunge sufletul 
mortului călătorind spre apus şi peste 
care trebue să treacă în lumea -cea- 
laltă, este Oceanul Grecilor. După Greci, 
  

  

) Haşdeu. Cuv. din bătrâni. Tom. II, 
Pag. 714. .
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Oceanul încunjură pământul ca un riu, 
de dincolo de care zace lumea cealalţă. 
(Hahn  Mythol. Paralellen p. 54). În 
poveştile noastre poporale acea mare 
se cheamă Sorbul pământului, 
care formează hotar între cele două 
lumi, cele două tărâmuri după cum le 
zice poporul, peste care hotar trebue 
să treacă omul de pe un tărâm pe ce- 
lălalt tărâm. Sorbul pământului la noi 
ca şi Oceanul la Greci este - şi perso- 
nifieat. Arghir fătul frumos din po- 
veste, când trece peste muntele de 
sticlă din această lume în cealaltă, du- 
cându-se după Ileana Consângeana şi 
când se'ntoarce înapoi eu dânsa, sbu- 
rând cu calul în aer, Sorbul pămân- 
tului strigă, ameninţându-i şi vrând 
să-i oprească, căci tree fără voia lui: 
dintr'o lume în cealaltă. Sorbul pă- 
mântului ca şi Oceanul Grecilor şi ca 
Stix, fiica cea mai bătrână a Oceanu- 
lui, se absoarbe sub pământ, de 
unde îi vine şi numele. Dl Mari6nescu 
a greşit. în studiul seu despre Arghir 
și Elena, publicat în «Albina» când 
confundă Sorbul pământului cu arbo- 
rele <sorb»-lat. sorbus, precum o con- 
stată și dl I. M. Moldovan în polemica 
sa contra d-lui Marienescu în «Albina» 
din 1871. Despre absoarberea Oceanu- ăi 
lui la Greci, vezi Hartung Religion und : 

„Myth. der Griechen. II pag. 152-3 
despre Stix v. Nork Biblische. Myth. 
I p, 325.» Se 

Am citat aici acest comentar al 
fericitului Mangiuca ca o explicare in- 
teresantă, dar nu satisfăcătoare. Ori- 
ginea «<sorbului» avem să o căutăm alt- 
undeva, ca şi a «podului», în vechia 
lume păgână, carea stăpânit acest 
colţ de pământ încă cu mult înainte
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de ocuparea şi colonizaraa Daciei prin - 
Romani. 

Aceste se ţin, după cum s'ar zice, 
de «legea pământului». 

Dar despre aceste de altădată. 

Lugoj, 2/15 Novembrie 1907.



PRO MEMORIA. 
= Intru amintirea fericitului nostru 

president Iosif Vulcan. 2 

(Conferenţă prezentată adunării generale a 
«Societăţii pentru creearea unui fond de teatru . 
român», ţinută la Cohalm în zilele de 4:17 şi 

5118 Novembrie 1907). 

e



  

Onorată adunare generală! 

Reţinut prin circumstanţe indepen.- 
dente dela voinţa mea de a participă 
la această adunare generală, ţin totuşi 
să mă reprezint la adunare prin aceste 
nepretenţioase şire, dedicate amintirei 
ilustrului nostru president, care nu mai 
este între noi. 

Duioşia, ce mă stapâneşte, mă în- 
deamnă să fac aceasta. 

Dejă de un şir frumuşel de ani 
eram deprins ca în preajma adunărei 
generale să primesc dela presidentul 
nostru carta, în care mă învită să mă 
prezent la adunare cu obicinuita con- 
terenţă, modestul meu obol la activita- 
tea acestei societăţi. Bră un fel de 
convenţie tacită între noi. Şi de câte 
ori am putut, am dat cu drag ascul- 
tare învitărei. Având eu obiceiul a în- 
cepe conferenţele mele cu  agrăirea 
«Liustre d-le President», în gluma sa 
binevoitoare, m'a botezat «ilustrul nos- 
tru conferenţiar» şi an de an în preajma - 
adunărei generale scriă ilustrul nostru 
president «ilustrului seu conferenţiar». 

Cu preciziunea rândunelei, care 
anunţă sosirea dulcei primăveri, sosiă - 
carta dela Oradea-mare, iar eu o 
aştepiam cu drag, căci multe suveniri 
plăcute, multe momente de avântare 
sniletească, -de înălțătoare mulţumire
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şi nobilă veselie erau legate de 
aceasta... 

Anul acesta înzadar am aşteptat... 
Rândunelele vestitoare de primăvară 
au plecat din meleagurile noastre, dar 
carta ilustrului nostru president cătră 
conferenţiarul seu n'a mai sosit... N'a 
mai sosit şi nu va mai sosi, căci 
şi presidentul nostru s'a dus acolo de 
unde nu mai este reîntoarcere, 

De aici duioşia ce mă stăpâneşte 
în aceste momente, de aici îndemnul a 
dedică conferenţa mea la această adu- 
nare — prima la care nu-l mai avem în 
mijlocul nostru, — memoriei lui Iosif 
Vulcan, care nu numaică a statla leagă- 
nul înfiinţărei acestei Societăţi, dar a 
concrescut cu ea cu toate fibrele sufletu- 
lui seu simţitor, încât Vulcan părea 
inseparabil de. Societate şi Societatea 
de Vulcan. Şi va trece încă multă 
vreme pănă ce ne vom deprinde cu 
gândul jalnic, că Vulcan nu mai este 
între noi, nu mai şade la locul presidial, 
nu mai deschide adunările cu acea 
elocvenţă lirică, care stârniă aplauze de 
însufleţire, şi nu mai închide adunările 
cu acele cuvinte elegice, cari storeeau 
lacrimi din ochii tuturor. Nu vom mai 
vedeă impozanta-i figură cu gesturile 
largi şi măsurate, acel cap frumos 
acoperit de ninsoarea bătrâneţelor vene- 
rabile, nu vom mai auzi glasu-i sonor 
şi pătrunzător, vibrând de emoțiune. 

  

Noi cari am avut fericirea a lucră 
cu el impreună, nu-l vom uită nici când; 
naintea ochilor noştri sufleteşti va 
plană imaginea lui idealizată la toaţe 
momentele serbătoreşti ale Societăţii 
noastre, dar rând pe rând ne vom 
stinge şi noi, alt genunchedeom ne va 
luă locul, căci aşa e legea firei şi mersul
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evoluţiunei omeneşti, vor veni alte vre- 
muri cu alţi oameni şi numai de sub 
pulberea arhivei vor mai ajunge ge- 
neraţiile viitoare să reconstruiască 
imaginile trecutului, imagini cari trăiesc 
vii în sufletele noastre, în sufletele 
acelora, a căror întreagă stăruinţă de 
a face bine şi nizuinţă de a realiză 
îrumosul, se concentrează în . jurul 
acestor imagini. 

Dejă între noi, cei de faţă, a fost 
Vulcan reprezentantul altor vremuri: 
Ca ultiina rază a unui soare ce se 
stinge a luminat în zilele noastre, lă- 
sând pe cer o lungă dâră de lumină, 
care cu încetul păleşte, făcând loc 
luminilor altor epoce ce se succedează. 

Dejă noi am admirat în el văpaia 
unei însufleţiri, la care zilele noastre 
nu se mai pot avântă. Nu numai în noi 
zace vina, ci şi în vremile ce le stră- 
batem. 

Vulcan aparţineă acelei generaţiuni, 
care visând un viitor de aur al nea- 
mului nostru, îndreptă activitatea sa 
cu toate pornirile nobile ale sufletului 
înfocat de puterea credinţei, pentru 
decenii şi veacuri înainte. Dovadă e 
chiar Societatea noastră, care s'a 
înfiripat din un nobil impuls al vremii, 
al cărui mai elocvent reprezentant 
publicistic a fost Vulcan. Nu pentru 
zilele în care s'a dat fiinţă Societăţii, 
a fost ea întemeiată, ci pentru vremuri 
îndepărtate, pentru vremuri cari nouă 
celor de astăzi ne par poate chiar mai 
îndepărtate decât predecesorilor noştri, 
cari cu negrăită însufleţire au prins în 
mână flamura Thaliei române, adunând 
creițar lângă creiţar, ca odată în viito- 
rul depărtat să aibă generaţiile de 
atunci parte de binefacerile teatrului 
român...
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Astăzi zadarnice vom căută în juru- 
ne după iniţiative de asemenea natură. 
Vedem doar cât de anevoios este u 
trage mai departe brazda, cu plugul 
ce l-am apucat dela înaintaşi. 

| Noi dejă suntem copiii altor vre- 
muri. Robia economică nu ne lasă să 
trăim în fârmecul viselor de aur. 
Nervii noştri se tocese cu munca în- 
dreptărei întrelăsărilor din trecut şi în 
nopţile nedormite ale frământărilor 
grele ce ne copleşese, nu mai avem 
acele ceasuri senine, în cari se ţes fi- 
rele de aur ale visurilor ademenitoare. 
Prea puternic ne isbeşte realitatea, decât 
să putem cu răgaz privi în acele de- 
părtări, pe cari le aveau în vedere 
înaintaşii când a pus plugul în brazdă. 
Orizonturile noastre sunt mai strâmte. 
Zadarnie vom mai căută la noi acele 
concepţii mari ale înaintaşilor, a căror 
putință eră stăpânită de voință, căci 
la noi a ajuns voinţa în cătuşele putin- 
fei: noi nu mai voim ca să pulem, ci 
voim numai câ! putem. raiul nostru 
cultural nici nu mai e de azi pe mâne, 

„ci dela mână la gură şi aceasta încă 
cu mare anevoie. 

E raportul dintre vremuri şi 
oameni, căci nu numai oamenii fac vre- 
murile, ci şi vremurile fac pe oameni. ? 
Şi copleşiţi suntem de greutatea vre- 
murilor, 

Atmosfera altor vremuri o repre- 
zentă Vulcan în mijlocul nostru. Iar 
noi priviam cu admiraţie la el, solul 
acelor vremuri în zilele noastre. 

N'am de gând să fac în cadrul 
acestei conferenţe biografia lui Vulcan 
şi nici apreciarea producţiunei sale 
literare. Se va face aceasta prin alţii 
şi la alt loc. Dar voiu spune vre-o câ- 
ieva cuvinte despre importanța lucrărei.
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lui Vulcan, după cam am încercat să precizez uceasta cu ocazia jubileului de patruzeci de ani al cFamiliei» într'un ar- ticol, care a sosit prea târziu pentru numărul revistei iubilante, aşa că nu- mai partea întroductivă!) a mai găsit loc în acel număr. 
Voiu întregi deci la acest loc acei articol arâtând, că după părerea Mea, importanța — activității literare a lui Vulean este neasemănat mai mare de- CÂL valoarea artistică a singuraticelor sale scrieri, 

dceasta a simţit-o — aşa cred — şi Vulcan şi mai ales în timpul ultim 
şi-a dat bine seamă de acest moment al activităţii sale. Şi dacă a scris novele, poezii şi piese teatrale, nu le-a scris 
de dragul valorii lor interne literare, pe care mai bine a apreciat-o însuşi. 
A scris însă în deplina conșhență a impor. 
tanței acelor scrieri pentru renaşterea şi desvoltarea noastră culturală, 

Pentru a înțelege pe deplin activi- intea literară a lui Vulcan, trebue să 
înţelegem mai înainte aspiraţiunile şi 
ideile generaţiunei, din care a răsărit, 

Nar fi lucru zadarnic, dacă ar 
scrie cineva. la noi — bine înţeles cu 
competenţa cuvenită — istoria genera- 
țiunilor noastre, cari s'au succedat dela 
1820 încoace, căci fiecare geueraţiune 
prezentă altă lume de idei, alte aspi- 
raţiuni şi alte îndeletniciri. Câte am 
puteă învăţă din istoria aceasta şi de 
ce folos ar fi chiar pentru generaţiu- 
nea, care astăzi — desiluzionată de 
păcatele unei societăţi cu moravuri 
corupte — se pregăteşte pe băncile 

') A se vedeă nrul jubilar al «Familiei» 
pag. 261. Oradea-mare 1904. PE
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şcoalelor mai înalte pentru viaţa pu- 
blică ! - 

Vulcan face parte din generaţiunea 
română ungureană, de după 1848, care 
s'a renăscut în privință naţională la 
şcoale maghiare ! E mare deosebire între 
această generațiune şi cea ardeleană 
de pe acel timp, care căzuse dejă în 
mrejele spiritului german, propagat cu 
atâta înfocare de absolutismul austriac 
în Ardeal. 

Şi în cele politice eră mare deose- 
birea între Ungureni şi Ardeleni, unii 
luptaseră doar 'sub trei-colorul roşu- 
alb-verde, ear ceilalţi fsub  bicolorul 
negru-galben, pe timpul răsboiului 
civil. 

Înainte de 1848 eră în părţile un- 
gurene la ordinea zilei «tipul maghiuro- 
român», de eare a visat dep. Iosif Papp 
dela Şomcuta mare mai acum cinci 
ani în dietă). Astăzi e absurd acest 
tip. A fost însă odată realitate, chiar 
şi în unele regiuni ardeleneşti. 

Erau Români cari vorbiau şi 
scriau ungureşte şi se mândriau pe 
ungureşte că sunt Valahi. Au participat 
la întreaga luptă de renaştere ma- 
ghiară, păstrându-și în teorie caracterul 
de Român. Ungurii vorbiau româneşte 
şi Românii ungureşte, după cum le 
veniă, şi numai după originea familiilor 
se considerau unii de Români şi alţii 
de Unguri, căci'viaţa lor sufletească eră 
identică, | 

Probă clasică e  întroducerea lui 
Konia Jăxsi în celebra. traducere în ro- 
mâneşte a <Batrachomiomachiei» lui Csolo- 
nay. S'a apucat să o traducă pe lati- 
    

2 Rostit la 31 Ianuarie 1902 în dieta din 
Budapesta.
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neşte, fiindcă îi plăceă mult, dar după 
ce a tradus vre-o câteva sute de şire, 
Şi-a dat seamă, că Ungurii de atunci Ştii 
mai bine româneşte decât latineşte şi a 
tradus-o deci româneşte. Vai de româneasca 
aceea, dar totuşi ar merită ca dozument 
îstoric-cultural să se dee în istoria cultu.- 
rei noastre mai multă atenţiune acestei 
traduceri interesante. 

Tipul maghiaro-român eră atunci 
în floare. Şi eu am mai ajuns să 
cunose singuratici reprezentanţi întâr- 
ziaţi ai acestui tip. ” 

Șovinismul zilelor noastre a stins 
acest tip. Puţine urme se mai găsesc 
prin fundul Bihorului, Sălagiului şi 
Sătmarului. Unde a fost puternică 
conştiinţa de Român a trecut în Român 
verde; unde nu, s'a înecat în marea 
maghiarismului. 

La sfârşitul anilor 50 şi începutul 
anilor 60 s'a început la şeoalele supe- 
rioare maghiare renașterea națională a ti- 
nerimei descendente din acest tip, 
creeat de vremuri. 

Tineri, Români de origine, — cari 
deşi nu ştiau româneşte, dur conştienţi 
de originea lor, — au început ca uni: 
versitari la şeoale maghiare să înveţe 
limba, care trebuiă să fie limba lor malernă. 
Şi lucru caracteristic, Maghiarii de 
atunci vedeau cu ochi buni renaşterea 
naţională a Românilor! 

La Pesta au învăţat tinerii români 
româneşte şi la Pesta au început să cul- 
tive limba şi literatura română. Un 
ideal sfânt a stăpânit sufletele lor. 
Fie care a căutat să contribue din 
răsputeri la îmbogățirea literaturei ro- 
mâneşii. Au simțit lipsurile mari ale poporu- 
lui şi cu toţii au scris poezii, poeme,
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novele, disertaţii, în fine tot ce le veniă 
în cale! 

Nu se întrebă cine e poet născut şi 
cine e novelist cu. dar dela Dumnezeu! 
Toți erau de toate, căci lipsurile eruu mari 
şi nu eră cine să cultive terenul pă- 
răsit! | 

Din generaţia aceea a răsărit Vul- 
can! La Pesta a învăţat — ca şi mulţi 
alţii — româneşte. Mai întâiu în foi 
litografate, mai târziu în reviste tipă- 
rite își plasau aceşti entuziaşti produ- 
sele însufleţirii lor nemărginite pentru 
neam şi limbă. 

De atunci pănă la moarte a rămas 
Vulcan credincios idealului răsărit din 
acea însufleţire sfântă. 

A scris poezii, novele, piese tea- 
trale, încercând aproape toate genurile 
literare, dar nu pentrucă a simţit în 
sine vocaţiunea de poet — cel mult în 
accepţia largă, căreia i-a dat Alecsandru 
expresia în vorbele: Românul e născuti 
poet — ci pentrucă Societatea română, 
care eră în stadiul formaţiunei, aveă 
lipsă de poezii, novele, piese teatrale 
şi peste tot de «literatură frumoasă». 

Importanţa acestei generaţiuni de 
scriitori este, că pănă ce ne-au venit 
poeţii şi peste tot seriitorii de vocațiune, 
le-au ţinut locul, creând pe seama ace- 
stora public cetitor şi iubitor de limbă 
românească. Această generaţie a spart 
şi netezit calea celor ce aveau să vină 
cu darul dela Dumnezeu, ca să dee 
glas durerei şi hrană nădejdii în seri- 
sul neamului. 

Gigantic se înalţă! din această ge- 
neraţiune figura lui Iosif Vulcan, care 
aproape cinci decenii fără contenire a 
îot netezit calea şi ocrotit înfiriparea 
Vieţii artistice-literare la noi. În acest 
moment zace importanţa neperitoare a
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lucrării literare a lui Vulcan. Aici a 
fost el mare şi neîntrecut, 

L-am văzut şi în cadrele Societăţii noastre pănă în zilele ultime, nizuindu- se a veni într'ajutor marilor lipsuri ale teatrului nostru sătenesc. Îl vedem doar 
pănă . în zilele noastre în fruntea re- pertorului teatrului nostru sătenese. A văzut că e lipsă de piese pentru dile- tanţii noştri dela sate şi s'a pus să scrie, nu pentrucă se Simţiă poet dra- matic, ci pentrucă simţiă lipsa de piese. Şi a căutat să satisfacă trebuinţele şi cum a satisfăcut, vedem cu toţii. Pie- 
sele lui sunt şi astăzi cele mai căutate. 

Acum e finitţă opera lui. 
Alţii au venit şi vor mai veni, ca să continue firul, unde l-a scăpat din mână, când majestatea morţii şi-a ce- 

rut tributul, 
S'a dus. Nu-l mai avem în mijlocul nostru. Imaginea lui iubită va plană 

încă multă vreme deasupra noastră, a admiratorilor sei recunoscători... 
lar acum când Societaţea noastră aduce prinos de evlavie amintirei lui Iosif Vulcan, rog şi en umbra ilustru- lui nostru president să primească acest tribut omagial dela conferenţiarul care cu drag se gândeşte la frumoasele ore şi zile petrecute împreună în sinul acestei societăţi.



Inseripţiile românești 
de pe școalele noastre. 
— Interpelaţiune făcută în şedinţa 
congregațiunei extraordinare a Co- 
mitatului Caraș-Severin, ţinută la 13 

Decembrie st. n. 1907. --



  

  

Onvrată Congregaţiune ! 

Acum vin şi eu cu strigăt de du- 
rere. E vorba de inscripţiile românești 
de pe şcoalele noastre poporane. 

Deşi suntem popor vechiu pe ace- 
ste văi şi plaiuri, totuşi renaşterea 
noastră naţională datează deabeă de 
vre-o 6--8 decenii. 

Deschizându-ne şi nouă calea lu- =: 
minei şi înnaintărei, a ridicat poporul 
nostru sub scutul bisericei din sărăcia 
sa şeoule pentru lumină și înnaintare. 
Cu o însufleţire nemai pomenită şi cu 
un dor de jertfă vrednic de admirat a 
înnălţat poporul nostru şcoale, adunând 
creiţar lângă creiţar şi luând asupra-şi 
îndatoriri din cale afară grele pentru 
susţinerea acestor şceoale. 

Și când a fost gata şcoala, aşă să- 
răcăcioasă cum a fost, a pus cu inân- 
drie inscripţie pe edificiu: «Şcoală 
română», ori «Şcoală contfesio- 
nală gr. or.» sau «gr. cat.», ca să 
vadă trecâtorul că au şcoală şi că sunt 
mândri de ea. 

De zeci de ani lucese aceste in- 
scripţii pe şcoalele noastre, oferind 
oarecare mângăere sătenilor noştri pen- 
îru marile jertfe ce le-au adus pentru 
lumină și cultură,
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Acum după ce a întrat în vigoare 
ari. de lege XXVII din a.c., ne po- 
menim deodată că fibirăii dau ordin 
aspru ca în decurs de 3 zile să se de- 
părteze - aceste inscripţii de pe şcoale, 
punându-se în vedere amende în bani 
pănă la 500 cor. pentru cei ce nu dau 
ascultare îndată acestei aspre porunci. 

Frica de pedeapsă e mare. Iar 
poporul nostru ştie, că nu prea dă de 
milă, când îl apucă straşnicul domn 
fibirău la respăr. Cu lacrimi în ochi 
s'au supus bieţii oameni, căci n'aveau 
încătrău şi au ras de pe edificii in- 
scripţia, care eră mândria lor şi mân- 
găerea lor. 

Puteţi-vă da seamă d-v. despre ce 
s'a petrecut în sufletul amărit al ace- 
lui popor, când la aspra poruncă a 
trebuit cu mânile lui să vadă de pe 
edificii acea inscripţie, pe care a aşe- 
zat-o odinioară cu atâta solemnitate 
ca să vestească lumei că sălaş luminei 
şi culturei a înnălţat? 

Grozav s'a  sutremuraţ sufletul 
bietului popor răbduriu. Şi pe ce bază 
s'a dat acea aspră poruncă ? Ni-se 
spune, că pe baza Ş-ului 17 al legii 
XĂVII din a. ce. 

Apoi ean să vedem, că fost-au în 
drept organele administrațive a face 
aceasta în acest mod, | 

Ş-ul 17 al art. de lege XXVII din 
1907 (despre relaţiunile de drept ale 
şeoalelor poporale elementare nesus- 
ținute de stat şi despre competinţele 
învăţătorilor comunali şi confesionuli) 
dispune ca în fiecare şcoală, fără deo- 
sebire de caracter, trebue afişată
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emblema Ungariei, atât deasupra por- 
talului, cât şi la un loc potrivit din 
salele de învăţământ; în salele de în- 
văţământ să se afişeze tabele de pă- 
rete cu subiecte din istoria Ungariei, 
iar la serbători naţionale să se arbo- 
reze pe edificiu stindardul naţional 
maghiar. 

Ş-ul din chestiune continuă apoi: 

«Afară de aceste insignii se per- 
mite. numai afişarea emblemei comita- 

tului ori a comunei, apoi inscripţiunea 
privitoare la caracterul şeoalei comu- 
nale resp. confesionale, în limba 

maghiară şi în modul stabilit de 
lege...» 

Precum vedem, textul acestui $ 
nu este desluşit, întru cât nu face nici 
o amintire de inscripţiile de altă 
limbă; nu spune nici că inscripţii în 
alte limbi, ca d. e. în limba de propu- 
nere a şcoalei sau limba protocolară a 
comunei, sunt admise, dar nu 
spune nici că sunt oprite. 

Tot aşă nedesluşită lasă chestiunea 
Îndrumarea ministrului de culte şi in- 
strucțiune publică cătră comitetele ad- 
ministrative, lansată sub nr. 76,000 din 
1907 privitor la punerea în aplicare a 
acestei legi. 

Ş-ul 39 al acestei Îndrumări spune 
referitor la chestiunea ce ne preocupă 
numai, că «ministrul înzestrează toate 

şcoalele cu emblema maghiară şi cu 

steag, precum şi cu icoanele din isto- 

ria maghiară, stabilite cu ascultarea 
autorităţii susținătoare de școală». 

Atâta-i tot ce găsim în lege şi în 

7



— 60 — 

îndrumare referitor la chestiunea in- 
scripţiunilor. 

Textul legii admite diterite comen- 
tarii, ear îndrumarea nu ne dă nici un 
comentar, ci lasă chestiunea încureată, 

Întrebarea e deci: Care este 
„comentarul corect? Admitu-se pe 
şeoale alăturea cu limba maghiară şi 
inscripţii în alte limbi?! Ori are să se folosească exclusiv limba 
maghiară la inscripţii cari indică ca- 
racterul şcoalei ? 

Respunsul îl găsim în desbaterile 
dietale, câna însuşi actualul ministru 
al cultelor şi instrucţiunei publice a daţ 
comentariul corect. 

Proectul de lege original nu vor- 
beşte nimic despre limbă, ci 
spune numai că «afară de insignii se 
mai admite pe edificiul şcoalei inscrip- 
țiunea privitoare la caracterul şcoalei 
comunale resp. confesionale în terminii 
stabiliţi de lege.» 

Vorbele »în limbă mnaShiară», au 
fost intercalate în decursul desbaterii 
speciale pe baza propunerei deputatului 
Ladislau Okolicsânyi. 

Eată cum s'a petrecut lucrul: 
În şedinţa dietei ţinută la 22 April 

a zis dep. Okolicsânyi — citez după 
ziarul dietei — următoarele : 

«Afară de aceste îmi iau voia a 
propune o mică modificare la acest Ş, 

n acest $ sunt stabilite şi acele în- 
signii exterioare cu cari trebue să fie 
înzestrată şcoala şi între aceste se amin- 
teşte, că pe şcoală trebue să fie şi in- 
scripţie. La stilizarea legei însă nu 
sau gândit la aceea, că aceste in-
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scripţii în ce limbă au să fie. Eu 
aşă cred că astăzi nici nu ni-e ertat a 
mui discută: despre aceasta. 

«Atunci când opinia publică re- 
clamă cu insistenţă, a pune dări spe- 
ciale chiar şi pe firmele nemaghiare, 
precum e aceasta de fapt în alte ţeri 
şi când cu mare greu am ajuns ca şi 
pe casarmele armatei comune să se 
pună inscripţii maghiare, atunci putem 
cere dela fiecare naţionalitate şi dela 
fiecare confesiune, care are drept dea 
susţineă şcoale, ca pe acea şcoală să 
pună inscripţienumai în limba 
statului, adecă că inscripţiile acestor 
şeonle trebue să fie maghiare. Cred 
că acesta e un postulat atât de mini- 
mal, care nu supără sentimentul reli- 
gios ori naţionali al nimănui şi dacă 
totuşi ar supără sentimentul 
cuiva apoi acesta nu merită să fim 
cu considerare la el. Propun deci ca 
după cuvintele «în terminii stabiliţi de 
lege» să se intercaleze: «în limba ma- 
Shiară». 

Asupra acestei modificări propuse 
de deputatul Okoliesânyi a revenit 
în decursul desbaterii speciale — afară 
de ministrul de resort — remi di 
deputat Dr. Stefan C. Pop. 

lată tot după ziarul stenografic al 
dietei ce a zis în acea şedinţă dl de- 
putat Dr. Stefun C. Pop: 

«On. domn deputat (Okolicsânyi) 
reclamă mai departe ca fiecare inserip- 
ție să fie maghiară, exceluziv ma- 
ghiară. Apoi, on. Cameră, toemai 
motivarea proiectului de lege caută să 
dumirească pe susţinătorii şcoalelor că



— 69 — 

nici în o privinţă nu voeşte să violeze 
drepturile autonome şi a împiedecă 
dispoziţiile garantate prin lege. Apoi 
acolo e sus apriat, că limbi de PrO- 
punere o fixează autoritatea susţină: 
toa.e de şcoală. 

«lu aşă cred, că dacă limba de 
propunere e limba română, apoi nici 
pe acele embleme maghiare nu va des- 
figură la nici un caz inscripţia română 
emblema maghiară. Aceasta corespunde 
egalităţii de drept, căci în lege se 
spune, că pe baza egalităţii de drept 
nu se poate face deosebire între limbi 
şi contesiuni. Ar fi şi ciudat ca şcoala, 
a cărei limbă de propunere e româ- 
nească şi pe care o susţin Românii, 
să nu manifeste absolut de loc în pre- 
zentarea ei în afară, că acolo sunt 
Români. Eu a-şi crede de corect ea 
inscripţiile să se facă și î,, limba 
maghiară şi în limbu susţinăto-. 
rului de şcoală dinu chestiune 
Prin aceasta corespundem şi postulate- 

„lor celui mai departe mergător şovi- 
nism, precum şi legii, care reclamă 
imperios ca şi limba susţinătorului. de 
şcoală să fie egal îndreptăţită». 

Luând cuvântul contele Albert A p- 
ponyi ca ministru a zis referitor la 
această chestiune următoarele: 

«On. meu prieten Ludislau Okoli- 
csânyi a mai prezentat o modificare 
privitor la inscripția exterioară a şcoa- 
lei, despre care zice proectul de lege 
numai atât, că inscripţia să indice în 
terminii stabiliți de lege caracterul 
şeoalei. Faţă de aceasta, respective 
adăugând la aceasta, mai doreşte să
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se spună, că — nu ştiu de conţine 

vorba «exclusiv»... 
Lad. Okolicsânyi întrerupe: 

Nu-i zis acolo! 

Apponyi (continuând).... «în 
limba maghiară». Bi bine, dacă on. 
deputat aşă înţelege, că şi în limba 
mashiară să fie pusă această in- 
scripţie, apoi mă alătur în acest 
senz la modificarea sa şi declar în- 

nainte, că dacă on. cameră va primi, 
eu astfel voiu execută punerea 
în aplicare, ca, emăsurat întrumă- - 
vei punevei în «plicare să se per- 

mită, ca afară de limba maghiară să 

fie acolo inscripție și în limbu de 
propunere şi anume nu din cauza in- 
vocată de on. deputat Stefan C. Pop, 
care deduce din egala îndreptăţire a 
cetăţenilor şi din egala îndreptăţire a 
limbilor, căci, mă rog de ertare, acea- 

st nu corespunde dreptului nostru 

public, căci una din limbile uzitate în 
ţeară, anume limba maghiară e desig- 

nată de lege ca limbă de stat şi 
prin urmare beneficiază din acest punet 
de vedere de anumite privilegii, 
nu pentru aceea cu şi când noi cei de 

limbă maternă maghiară ne-am con- 
sideră de oameni mai deosebiți decât. 

acei concetăţeni, cari nu sunt de limbă 

maghiară, ci pentrucă din punctul de 
vedere al unităţii de stat, altra- 
diţiilor statului şi al evoluţiei 
istoricea statului maghiar este limba 
maghiară limba de stat şi prin urmare 
beneficiază în mod firesc această limbă 
de privilegii fără ca aceste să fie 
ofenzătoare pentru cei de altă limbă 
maternă,



— 64 — 

«Deci nu din acel punct de ve- 
dere, ci pentrucă eu pornind din eco- 

„nomia proectului de lege nu vreau să 
restring mai mult libertatea Susţinăto- 
rilor de şcoale decât e de trebuinţă din 
punctul de vedere a! statului şi pen- 
trucă eu din punctul men de vedere 
Vreau pe toţi cetăţenii acestei patrii 
fără deosebire de limbă ŞI religie să-i 
grupez în cultul naţiunei maghiare uni- 
tare şi al statului maghiar unitar: pu 
Văd nici un necaz dacă se aduce 
cu emblema statului maghiai 
Și steagul naţional masShiar în 
nemijlocită legătură o Iuscripţie 
ținută în vre-una din limbile uzi. 
tute în țeară, ca prin uceasta să se 
afirme, că deşi nu este limba maghiară 
hmba maternă a acelei naţionalităţi, 
dar de aceea emblema aceleia şi stea. 
gul aceleia e emblema maghiară şi 
steagul maghiar. 

«Aceste m'au îndemnat cu să con- 
struesc astfel proiectul de lege precum 
l-am construit, darîn ideea aceasta în- 

"cape modificarea în acel înţeles, în care 
de eltfel a acceptat-o şi dl deputat Stef. 
C. Pop, ca inscripția să se facă şi 
în limba maghiară şi anume să se 
iee dispoziţii imperative, ca limba ma- 
ghiară să nu lipsească de acolo.» 

Atât dl ministru Apponyi asu- 
pra acestei chestiuni! 

Mai amintesc numâi atât că în ace- 
iaşi şedinţă — adecă la 22 Aprile —- 
s'a şi votat $-ul 17allegii aceptân- 

-du-se modificarea lui Okoli- 
csânyi în sensul arătat de Ap- 
ponyi.
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Eată deci comentarul corect al 

pasagiului. din chestiune al $-ului 17! 

Cred că între oamenii de bunăcredinţă 

nu mai poate fi îndoială asupra ade- 

văratului înţeles al legii. 
Mi-se va reflectă poate că dl mini- 

stru nu s'a ţinut de cuvânt, căci în în- 

drumarea ce a dat nu face amintire de 

promisiunea făcută în dietă privitor la 

uzul limbilor nemaghiare în inscripţiile 

de pe şeoale. | 

Apoi să nu grăbim cu urda 'n Turda. 

În îndrumare pune ministrul în ve- 

dere că va trimite şcoalelor şi anume 

tuturor şeoalelor emblema ţerii şi stea- 

gul ţerii. Pănă astăzi însă nu le-a 

trimis încă. Aşă se vede, că din cauze 

tehnice. Ori poate şi că nu e atât de 

nervos ca micii noştri potentaţi, cărora 

lie spin în ochi ori ce vorbă roimâ- 

nească în uzul public şi privat. 

Când va trimite ministrul emble- 

mele şi steagul va deveni actuală 

pentru susţinătorii şeoalelor chestiunea 

că pune-vor alăturea cu emblema țerii 

şi inscripţie sau nu. 

Dacă pune inserinţie apoi negreşit 

trebue să se pună alăturea cu inscrip- 

ţia în limba poporului şi ins cripţia 

în limba statului, iar dacă nu vo- 

esc să se pună şi inscripţie maghiară, 

atunci în virtutea legii n'are loc nici 

inscripţia în alte limbi. 

Dar aceste sunt chestiuni cari nu 

se pot decide de azi pe mâne, ci tre- 

bue să-şi facă calea legală prin foru- 

vile competente. La şcoalele comunale 

are reprezentanța comunală, la şeoalele 

confesionale are comitetul parohial să 

5



iee hotărîve că pune sau nu inscripţie 
şi aceste hotăriîri trebue să-și facă ca- 
lea stabilită prin lege, pănă ce se pun 
în aplicare. N'are aici să calce în pi- 
cioare dispoziţiile legale existente nici 
dl inspector regesc de şeoale şi nici di 
fibirău. - 

Dacă nici nu din respect faţă de 
sentimentele poporului, care cu lacrimi 
în ochi a trebuit să aziste la raderea 
inseripţiilor româneşti de pe şcoalele 
sale, dar cel puţin din respect faţă de. 
ministru am fi fost în Qrept să aștep-. 
tăm mai mult tact şi mai multă pru- 
denţă dela organele noastre adminis- 
trative. E | 

Întreb deci pe dl vice-comite : 
1) Are cunoștință de acest ordin 

de a se rade fără doar şi poate in- 
scripţiile româneşti de pe şcoalele noa- 
stire ? 

2) E admisibil ca organele execu- 
iive comitatense să fie mai severe de- 
cât însuşi ministrul care a creeat legea ? 

Ă 3) Are de gând să suspendeze exe- 
cutarea acestui ordin, pănă ce va de- 
veni de actualitate chestiunea inserip- 
țiilor de pe şcoale 2 

NOTĂ. Dl vice-comite A. Issekutz 
a respuns imediat eă comitetul ad- 
ministrativ s'a ţinut de litera legii, 
dar după-ce vede din cele cetite de in- 
terpelant, că ministrul a comentat în 
dietă altfel dispoziţia acestui $,pen- 
tru evitarea oricărei neînţe- 
legeri va transpune afacerea comite: 
tului administrativ ca studiând chesti- 
unea de nou, să stabilească comenta- 
riul corect al legii. 

M
e
r
a
,
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" ÎInterpelantul ia la cunoştinţă 
toate trei  respunsurile cu rugarea 
ca vice-comitele . să suspendeze ime- 
diat executarea ordinului privitor la 
depărtarea  inscripţiilor româneşti de 

pe şcoale, pănă ce se va lămuri pe 
deplin această afacere încurcată. 

 



Apusul bozilor. 
— Gotzendămmerung. — 

Dare de seamă



  

  

Priu bunăvoința unui prietin mi-a 
ajuns în mână pe vre-o câteva zile o' 
carte nemţească cu titlul de sus, tipă- 
vită la Fr. Winiker & Schickardt în 
Briinn, carte, care pare-mi-se este dejă 
interzisă în Ungaria. 

Deşi un volum considerabil (337 
pag. 8% mare), după ce am început a 
o ceti, n'am mai pus-o din mână pănă 
ce n'am gătat-o, atât de interesantă e. 
Ţin deci să dau seamă şi cetitorilor 
mei despre această carte, mai ales că 
am văzut că şi foile din capitală, bine 
înţeles în felul lor, au ţinut să scrie 

“ despre ea. 
Înnainte de toate însă să mă sx- 

plic de ce am tradus vorba <Gotze» 
cu neobicinuitul «boz» (==arhaism, care 
înseamnă: zeu fals) în loc de idol», 
care e terminul acceptat pentru «Gâize» 
al Nemţilor. Cauza e simplă de tot. 
Accepţia românească a «<idolului» e 
prea generală şi are nuanţe simpatice, 
pe când necunoscutul scriitor german 

al cărţii din -hestiune are în vedere 

numai accepţia mai 'restrânsă de «zeu 
fals» în senz Qispreţuitor, căci <Gotze»-ii 
din cartea de faţă nu sunt alţii, decât 
actualii conducători ai vieţei publice 
maghiare dela noi, cari pănă eri-alaltă- 
eri au fost zeificaţi de marea tabără a
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aderenţilor lor necondiţionaţi, şi cari 
acum s'au dovedit de zei falși. Avându-i 
şi eu pe aceştia în vedere la traduce- 

rea cuvântului, am crezut de mai po- 
trivită vorba «boz», cu eare ne întâl- 

nim mai des în cărţile noastre vechi, 

-decât în uzul de astăzi al limbei ro- 
mâneşti. 

Autorul, care nu-şi spune numele 
pe carte, pare a fi un SŞvab din Uu- 
garia, care cunoaşte de tot bine situa- 
ţia poporului seu, precum şi intimităţile 
ultimelor evenimente politice, dela că- 
devea lui Stefan Tisza pănă la venirea 
la putere a actualului guvern poreelit 
ca «mare guvern naţional». Sub pseu- 
donime de tot străvezii povesteşte toate 
peripeţiile, prin cari a trecut guvernul 
Fejârvâry - Krist6ffy, demersurile - diri- 
genţei coaliţiei, rolul abject al lui Po- 
IOnyi, care făceă pe față pe marele 
intransigent, dar întreţineă. pe sub 
mână legături cu <trădătorii», ba n'a 
ezitat -a recurge nici la serviciile unei 
femei de reputaţie dubioasă pentru de 
a spionă cercurile conducătoare din 
Viena. Sunt scene, pe cari numai unul 
iniţiat în toate secretele culiselor ma- 
rei scenerii de acum doi-trei ani le-a 
putut descrie, de aceea -credem că nu 
ereşim dacă bănuim, că seriitorul ace 

stei cărţi trebue să. aibe conexiuni 
strânse cu oamenii, cari au condus de- 

siineie acestei ţeri după căderea lui 
Tiszu şi înnainte de venirea grupului 

„Wekerle- Kossuth la putere. 

Autorul necunoscut zice despre 
cartea sa, care eu” *' ": nuvelă de 
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actualitate, că e un :tablou cultural», 

pe semne ca să evite o critică, care ar 
căută să stabilească valoarea cărţii sub 

vaportul literar al naraţiunii novelistice. 
Fabula e următoarea: 

După 25 ani se întoarce la vatra 
părintească George Trautimann, inginer 
în Milvankee (America). El e originar 
din Rosental, o comună şvăbească din 

Timiş, aproape de Lipova. Fiind al 
doilea băiat la părinţi, l-a dat tată-seu 
la studii, ca să nu dărăburească moşia 

părintească. A studiat la Timişoara, 

Sibiiu, Pesta şi Viena şi luând diploma 
de inginer, a lucrat mai întâiu în An- 
glia la o întreprindere mai mare şi de 
acolo a fost chemat la America. Ca om 
vreduie şi de specialitate, a făcut avere. 
Acum nu dorul de casă l-a adus după 
o absenţă aşă lungă la vatra părinţea- 

scă, ci faptul că frate-seu mai mare a 

decedat, lăsând o văduvă tineră şi o 

fetiţă, a căror parte din avere nu se 
puteă aranjă fără intervenţia lui George, 
care eră comproprietar cu fratele seu. 

tentors la vatra părinţească, trece 
din sueprindere în surprindere. Roa- 
dele politicei de maghiarizare îl în- 
spăimântă. Numele comunei e schimbat 
în «Mâslak», administraţia comunală e 

maghiarizată, deşi sătenii nu pricep o 
boabă ungureşte. Şcoala e maohiară. 
Copiii nu” ştiu ceti şi serie nici în lim- 

ba maicei lor şi nici în cea maghiară. 
Catechizarea se fuce ungureşțe. Copiii 
bolborosesc rugăciunile în limba ma- 
ghiară, fără să aibe idee ce spun. 

Icoana familiei domnitoare, podoaba 
de odinioară au caselor ţărăneşti şvă- 
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bești, a dispărut, făcând loc icoanei 
care reprezentă pe Kossuth şi fiii... 

Toate aceste produce o revoltă su- 
Fletească în George, în care se trezeşte 
mândria colonului german, adus ca mi- 
sionar al culturei încoace de Impăratul 
Carol şi marea sa fiică Maria 'Cerezia. 

Trauttmann vine la Timişoara şi 
se îngrozeşte de orgoliile şovinismului, 
la core s'a înhăţat şi poporul seu. De- 
scrierea impresiilor este mişcătoare. În 
suiletul lui. Prauttimann se trezeşte 
ideea de a întră în acţiune pentru 
trezirea poporului seu la conştiinţa de 
sine. 

Aici urmează un lung program 
de lucrare, care îl aduce în legătură 
cu ministrul de interne al cabinetului 
lejârvâry. În vre-o'câteva liniamente 
generale, căpii de pe natură, ne arată 

„autorul starea desolată a ţerii de pe 
timpul aşă zisei «rezistenţe naționale». 
Ne conduce în sala de primire a mini- 
strului president, care a primit greaua 
sarcină asupra-şi nu pentrucă ar fi 
simţit vocaţie în sine a scoate “ţara din 
impas, ci simplamente ca soldat devo- 
iat Regelui seu; ne conduce în cabi- 
netul “de lucru al lui Krist6fty, care 
rupând cu păcatele feudalismului, re- 
simte glasul viitorului, care îi vorbeşte 
despre o renaştere a ţerii pe baze de- 
mocratice; ne conduce în birourile mi- 
nisteriale pline nu de funcţionari de- 
votaţi chemărei lor, ci de existenţe 
falite, cari caută în posturi căpătuială ; 
ne conduce la Polânyi, şi ridicând vă- 
lu), ne arată un capitol din murdăriile 
legate de cancelaria și rolul public al
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acestuia ; ne duce sus şi mai sus pănă 
la antişambru capului încoronat, ulcă- 
tuind din tablouri singuratice o schiţă 
sugestivă asupra stărilor şi oamenilor. 
Ne arată cum se administrează şi cari 
sunt cauzele emigrărei la America, 
modul criminal de a frânge grevele 
muncitorilor agricoli şi lasă să se în- 
trezărească un program al viitorului, 
bazat pe democraţie, muncă serioasă 
şi libertate. 

Legăturile între toate acoste le re- 
stabileşte autorul prin un program 
elaborat de Trauttmann, caro ca ingi- 
her cu concepţii mari arată cum prin 
vegularea Dunării şi a celorlalte Huvii.. 
şi prin un sistem raţional de canali- 
zare se poate câştigă pământ arător 
pentru un milion de agricultori. Kris- 
tOfiy îi acceptează ideile şi le întro- 
duce în marele program al lui Pejâr- 
vâry, rostit ca orientare pentru viitor. 
în toamna anului 1905. 

Tot în legătură cu lucrările aceste 
ale lui Trauttmann ni-se destăşură vi”o 
câteva capitole din moravurile vieţii 
de capitală. Tot copii de pe natură, 
descrise uşor şi cu o pătrundere 
adâncă de observator. 

Deşi bine văzut în ministeriul in- 
ternelor, devine poziţia lui Trauttiăunn 
tot mai dificilă. Maghiaronii din satul 
seu natal, directorul unei bance săte- 
neşti, Şvab maghiarizat, şi notarul co- 
munal de aceeaşi pănură îi scot svo- 
nul, că Trauttmann e... «pangerman». 
De aici greutăţile ce i-se fac cu reîm- 
patriarea, căci prin absenţa din ţeară 
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de 25 ani şi-a perdul dreptul la cetă- 
ţenie. | 

Chestiunea devine de actualitate 
dupăce Românii din satul învecinat 
Țibova, conduşi de un preot harnic şi 
țărani mai conștienți decât Şvabii, îi 
oferă lui Trauttmann candidatura pen- 
tru deputăţie. E descris satul românesc, 
mișcarea Românilor, eari fiind în mi- 
noritate faţă de Şvabi în acest cere 
electoral, sunt gata a sprijini un Şvab 
naţionalist şi au pus ochii pe Trautt- 
manu, a cărui veste a ajuns şi la ei. 

Tot ca epizod să descriu mane- 
vrele împărăteşti, cari au fost în păr- 
ţile Lipovei, şi la cari ca reprezentant, 
al Domnitorului a luat parte Arhidu- 
cele clironom. Aici urmează răsunetele 
ordinului de zi dela Chlopy, cheagul 
unităţii armatei. Şi aici ne dă autorul 
o serie de scene caracteristice, cari 
arată intimităţile chestiei militare şi 
raportul „opulaţiei faţă de armată. 

Urmează peste noapte «pactul». 
Guvernul lui Fejârvâry se retrage şi. 
vine la putere coaliția. 

Se fac alegerile. Românii şi Şvabii 
se înrolează cu însufleţire sub stea- 
gurile lui Trauttmann. Contra-candidat 
e ginerele unei case comerciale. Un 
gentry scăpătat, care sa salvat de 
ruin prin mariagi, luând: o Ovreică 
bogată de soţie. Acesta e titlul lui de 
drept a fi reprezentantul în dietă al 
unui cerc electoral, unde pănă atunci 
nici de nume nu i-se auzise. 

Reuşita lui Trauttmanu e sigură, 
când în preziuă i-se comunică că nu
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poate fi candidat, căci nu i-s'a recuno- 
scut indigenatul şi deputat poate fi 
numai cetăţean... În ultimul moment 

se retrage Trauttmann şi în locul lu: 
se pune candidatura preotului român 
din 'Ţibova, care şi reuşeşte cu mare 
majoritate, sprijinit fiind de Şvabii lui 
Trauttmann. 

Mai urmează vre-o câteva scene. 
O şedinţă a clubului naționalităților. 
Poziţia separatistă a Saşilor. Iubileul 
de 40 ani al încoronării Regelui. Sem: 
nele trezirei Şvabilor. Trauttmann îşi 
părăseşte de nou locul natal, se duce 
la America, dar acum cu iubirea pa- 

triei în sufletul întinerit. 

Are nădejdi, căci vede că poporul 
seu se trezeşte şi că a sunat ora... 
bozilor. 

Cam acesta e. conţinutul cărţii în 
liniamente generale şi pe apucate. Nu 
am pretenţia a fi spus totul, căci acea- 
sta nici nu e cu putinţă fără a repro- 
duce cuvânt de cuvânt cele 337 pagini 
octav mare. Dejă cartea e în cea mai 
mare parte a sa numai schiţă, de aceea 
e şi cu neputinţă a se da un extras 
rotunzit, care să indice toate detaliile, 

fiecare important la locul seu. 

Am ţinut să scriu această dare de 
seamă fugitivă pentru de a atrage lu- 
area aminte a cetitorilor mei asupra 
acestei cărţi tendenţioase apărute în 
editura academică din Viena şi Lipsca 
(Akademischer Verlag. Wien und Leip- 
zig) cu datul anului viitor, 1908. 

Nu ştiu de e dejă cartea oprită în 
Ungaria, dar cunoscând practiea dela
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noi cred că negreşit se va opri. Nu de 
alta, dar ajungând aceasţă carte Uşor 
scrisă, în stil plăcut şi curgător, în 
mânile Şvabilor noştri, ar puteă con- 
tribui foarte mult la trezirea spiritelor. 
Şi e cunoscut că stăpânii noştri de ni- 
mic nu se tţem în aşă: măsură ca” de 
trezirea Şvabilor şi mergerea lor îm- 
preună cu Românii, căci dacă s'ar pune 
Şvabii în picioare şi ar urmă o poli- 
tică identică cu Românii -— ceeace ar 
fi numai firese — apoi în cele trei co- 
mitate 'bănăţene, Timiş, 'Torontal şi Ca- 
raș-Severin altă politică n'ar fi domi- 
nantă decât cea naționalistă. 

Şvabii sunt astăzi încă în serviciul 
necondiţionat al stăpânirilor de după 
vremuri. - 

Pănă când ?! 

- Cartea despre care am vorbit la 
acest loc ne spune, că stăm în preajma 
unei mari prefaceri. 

Bozii apun și Șvabii se trezesc. 
Fie-i gura de aur! 

Lugoj, 14/27 Decembre 1907. 

  
 



LIMBA. 
—- Reflexii de actualitate. —



  

  

De multe ori am încercat să-mi 
dau seamă, că între ce împrejurări a 
ajuns cronicarul Craiului Matiaş, Bon- 
finiu, să spună despre Români ce- 
lebrele vorbe, că mai mult chiar decât 
la viaţă par a ţineă la limbă — «non 
tantum pro vitae, quantum pro lin- 
quae incolumitate certasse videantur» 
— şi nu m'am putut dumeri. Nu! Căci 
întru cât am putut pătrunde prin ne- 
gura vremilor, afară poate de cazul 
din veacul al XIV-lea, când cer Ro- 
mânii dela Papa Grigorie XI un epi- 
scop care să știe româneşte, nu pot 
găsi urme despre această luptă pentru 
limbă. 

Din contra, pănă în veacul trecut 
şi-au negligeat Românii limba mai mult 
decât ori şi care din pop-arele, cu cari 
locuim împreună. Lupta pentru limbă 
îmi pare deci de dat foarte recent. 

Negreşit poporul de jos — massele 
“largi — şi-au păstrat limba cu o tena- 
citate vrednică de admirat. Dar acea- 
sta n'a fost urmarea unei lupte con- 
ştiente, după cum s'ar păreă după vor- 
bele lui Bontiniu, ci mai mult efectul 
legii înerției, care a stăpânit păturile 
largi ale poporului, lipsite de conşti- 
enţa individualităţii lor naţionale şi a 
drepturilor fireşti ce rezultă din acea- 
stă conştienţă. E efectul aceleiaşi legi, 

6 
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care ne-a păstrat în măsură aşă bo- 
gată vechile datini şi obiceiuri, remă- 
șiţele cultului păgân şi ale eresurilor, 
ce ne-au năpădit, cum nu a păstrat 
nici unul din popoarele vecine aseme.- 
nea deprinderi şi moravuri vechi. 

Intelectualii eşiţi însă din sinul po- 
porului în decursul îndelungatelor vea- 
curi de inconştienţă, deodată cu des- 
brăcarea de obiceiurile țerăneşti, s'au 
desbrăcat şi de limbă, întând- sufleleșie în robia străină. Şi să nu credem că po- 
porul nostru n'a produs intelectuali în _ decursul veacurilor acelora întunecate. 
A produs şi încă foarte mulţi. Puterea die producţie a 'poporului nu a pauzat 
nici odată. Dar tot ce a produs a tre- 
cut în tabără străină. - 

Dacă cercetăm genealogia familiilor 
conducătoare din aceste veacuri, vom 
găsi multe, foarte multe, cari se trag deadreptul din ţărani români, cari s'au distins pe câmpul de onoare și -au fost Îînnaintaţi la boerii. Dar ajungând la alt trai, s'au lăpădat de lege şi de limbă, pentrucă nu Ştiau preţui aceste şi credeau că aşă e bine. Mai ales limba o considerau ca o atribuţiune a  «pro- stimei». Din robia ivupească au trecut în robie sufletească. 

Şi nu numai aiei, în Ungaria pro- 
priu zisă, ci şi în celelalte țeri locuite de populaţiune românească. Chiar în ţerile româneşti, în ambele principate, eră desconsiderată limba poporului, ca limbă nepotrivită ori chiar incapabilă pentru a cuprinde avântul cugelării şi simţirei mai înaintate.
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În cancelariile domnești stăpâniă 
limba oficială slavonească, chiar şi 
când Domnul nu ştiă bine această 
limbă. 'Toate actele publice, inscripţiile 

ete. din ambele principate sunt scrise în 
această limbă. Pănă prin veacul al XVI- 
lea nici urmă de limba românească folo- 
sită în acte de natură publică. La noi 
earăşi eră cancelaria latină, care dela 

reformaţiune încoace a început să se 
maghiarizeze, creând acel jargon ofi- 
cial latino-maghiar, cu care ne întâl- 
nim în actele publice pănă în veacul 
trecut, când a început să se curețe 
limba maghiară. | 

- Venind Mihai Viteazul Domn la 
Alba-lulia, a avut cancelarie latină, 
ear documentele ce ne-au remas dela 
el din acest timp, atât de glorificat, sunt 

scrise parte latineşte, parte ungureşte 
şi subscrise... slavoneşte. De limbă ro- 
mânească abiă ici-colea dai de câte o 
urmă prizărită. 

De cauţi mormintele marilor voe- 
vozi, păstrate prin sfintele mănăstiri, 
ale căror ctitori au fost, trebue să des- 
cifrezi scrisele slavoane ca să găseşti care 
Domn român doarme acolo somnul de 
veci. i 

Uzul limbei române se începe pe 
furiș la noi în scriere deabeă ca un 
efect al mişcărei hussite, care a pă- 

truns pănă la noi şi se dă pe faţă pe 
vremea reformaţiunei, când cei-ce au do- 
rit să prindă pe Români în mrejele re- 
formelor religioase, au ţinut să tălmă- 
cească, pe cât-au putut româneşte, Ro- 
mânilor sfintele cărţi, pe cari credeau 
a-și întemeiă îndreptăţirea reformei.
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Începutul limbei noastre literare 
nu-l putem dată, decât dela mijlocul 
veacului XVII-lea. 

Poporul de jos însă şi-a păstrat 
continuitatea limbei în inerția sa. Nu- 
mai pe vadul horelor şi doinelor, cimi- 
liturilor şi frânturilo: de limbă, boce- 
telor şi jocurilor de copii, putem re- 
stabili continuitatea limbei noastre de 
astăzi pănă la primele semne de fonetică 
specific românească ale tablelor cerate 
din veacul al 2-lea d. Hr., când grecul 
Alexandru Antipater neştiind bine la- 
tineşte scrie la 160 d. Hr. în limba po- 
porului din Dacia «segnai» = semnai) 
în loc de «signavi», ear altul în anul 

următor cabere» (Zavere) în loc de 
«habere», ba găsim şi vorba «pausavit»> 

„În accepţia românească de astăzi, a 
reposării. 

Secoli dearândul ne lipseşte apoi 
ori-ce urmă de limbă românească, pănă 

ce găsim în Balcani strigătul celebru 
al soldatului roman <în limba ținutului» 
dela sfârşitul secolului VI, transmis 
prin Teofilact Simocata şi Teofan: Tor- 
na, torna (resp.: retorna, 'retorna) 

-fratre ! 

Şi apoi earăşi beznă de mai multe 
veacuri. 

Limba a trăit, căci a trebuit să 

trăiască. Dar a trăit în păturile de jos 
ale poporului, desconsiderată, atât de 

fiii proprii, cât şi de vecini. 

Și nici astăzi nu am ajuns să ne 
ținem limba în acea cinste, care i-se 
cuvine. Şi astăzi încă stăpâneşte în 
clasa intelectualilor noştri - un .grad 
oarecare de indiferenţă față de limba: 
naţională.
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Nu-mi pot deci da bine seamă cum 
de a: ajuns Bonfiniu la celebrele vorbe 
despre Români, pe cari le-am citat mai 
sus: «non tantum pro vitae, quantum 
pro linguae incolumitate certasse _vi- 
deantur». Şi mult e mai mândrim noi 
astăzi cu aceste vorbe ale cronicarului 
Craiului Matiaş, earăşi unul din cei-ce 
s'a: despărţit de trunchiul naţiunei şi 
a devenit nu numai fala ţerii şi a cre- 
ştinătăţii, ci şi fala poporului... ma- 
ghiar. o 

Nici prin minte nu-mi trece însă 
să cert pe aceşti oameni ai trecutului, 
căci pe vremile lor aşă eră accepţia 
generală. Au fost fii ai timpului lor, 
cum nu puteau îi altfel. Doar «legea» 
de-i mai înflăcără pe unii, de limbă 
însă nu se preocupau. Limbile canoni- 
zate de biserică s'au instăpânit şi asu- 
pra vieţii de stat şi limbile naţionale au 
început să resufle deabeă când mişcă- 
rile de reformă bisericească au spart 
zidul gros al «limbilor sfinte», încercând 
să dee poporului în limba poporului 
scrisele sfinte. Şi pănă s'au putut ri- 
dică limbile naţionale din starea de 
umilinţă a trecut multă vreme. E o parte 
frumoasă şi extrem de interesantă a 
istoriei noastre această reînviere alim- 
bei româneşti în viaţa publică. 

Astăzi avem o limbă dulce ca fa- 
gurele de miere şi capabilă de a fixă 
toate nuanțele şi subtilităţile cugetării 
şi simţirii şi astăzi mă supără din cale 
afară când văd, că noi cei de astăzi, 
fiii altor vremi, nu ne ştim preţui limba 
ce o avem şi nu-i dăm importanţa ce-i 
revine. Nici astăzi nu-l văd pe Român
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ridicat la acea înălţime, pe care o pre- 
supun vorbele lui Bonfiniu. 

Limba nu e în viaţa unui popor 
numai un mijloc de comunicaţiune, cum 

se defineşte de obiceiu prin manualele: 
de şcoală, ci de-a dreptul purtătoarea 
simnțirei și cugelărei naționale. Ba şi mai 
mult. E chiar forța motrică a gândirei şi 
simţirei naţionale. . 

Orice negligeare a limbii naţionale, 
aduce cu sine şi negligearea cugetărei 
şi simţirei naţionale. Orice cultivare a 
limbilor străine în sarcina limbei na- 
ționale, invoalvă o înstrăinare a cugelării 
și simțirei naționale. 

Fără de a exageră şi fără dea 
bate clopotul în dungă, pot constată 
cu durere, că în privinţa aceasta e încă 
înfiorător tabloul ce-l oferă societatea 
românească, atât dincoace, cât şi din- 
colo de munţi. 

Cei din regat nu simt primejdia 
nici astăzi, dovadă poziţia izolată a 

d-lui N. Iorga în lupta de asanare ce 
a pornit-o contra cugetării şi simţirei 
străine, care înnăbuşe viaţa publică şi 
particulară a păturilor mai înnalte din 
societatea dominantă a regatului. 

La noi se simte primejdia. Se şi 
semnalează pe întreaga linie, dar par'- 

că-i mai multă declamare, decât lucrare. 
Cugetarea şi simţirea -străină aşă s'a 
încuibat la noi, încât chiar şi când fa: 

cem uz de lexiconul limbei româneşti, 
îmbrăcăm în vorbele româneşti cuge- 
tare şi simţire străină. 

Scuza noastră e şcoala străină. E 
scuză, dar nu-i scuză suficientă. Şi nu 
poate îi scuză, când în familiile noastre
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stăpânesc şi astăzi încă în parte limbi 
străine, cari întrodue în sufletul nostru 
veninul distrugător al cugetării şi sim- 
țirei străine. 

lan să privim în jurul nostru cu 
ochi treji. Să ne analizăm noi pe noi, 
lăsând fraza la o parte. Să ne între-- 
băm: Facem noi pentru limba noastră 
totul ce am putea face, dacă am voi 
serios să facem ? 

Ar aveă haz să se facă o statistică, 
că în familiile intelectualilor noştri cât 
se vorbeşte româneşte şi cât în alte 
limbi, cât se citeşte româneşte şi cât 
în alte limbi ? 

Ne-am îngrozi de cifrele statisticei, 
care ne-ar învederă cu câtă uşurinţă 
întroducem noi în cetatea noastră ca- 
lul troian al cugetării şi simţirii ştrăine. 

Chestiunea aceasta trebue să ne dee 
mult de gândit, mai mult decât păuă 
acum. Trebue să deschidem ochii, dar nu 
ca să ne speriăm, ci ca să ne punem pe 
lucru ca să salvăm ce maie de salvat. 
Și totul se poate încă salvă. Dar nu 
avem să declamăm, ci să lucrăm. Fie- 
care trebue să-şi jee partea în această 
lucrare. Poporul de rând şi-a făcut qa- 
toria şi şi-o va face şi mai departe. El 
ne-a păstrat graiul strămoşese şi ni-l 
va păstră şi mai departe. Dar şi noi 
intelectualii poporului trebue să ne fa- 
cem datoria, ca să nu se mai repete, 
nici chiar parţial ori sporadic, tristul 
fenomen secular, că înălțarea din popor e 
tolodată şi înstrăinare de popor. 

Noi în lucrarea noastră nu ne pu- 
tem bază pe şcoală şi mai ales nu pe 
şcoala, prin care trec intelectualii no-
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ştri, căci această şcoală nu numai nu 
e a noastră, ci e de-a dreptul ostilă 
faţă de noi. 

Noi îrebue să ne bazăm astăzi pe 
familie. Ceeace a fost vatra poporu- 
lui în- mod inconştient secoli de-a rân- 
dul, trebue să devină în mod conștieni. 
fiecare familie de intelectuali români. 
Fiecare familie cultă românească tre- 
bue să devină o fortăreață a cugetării 
şi simţirii româneşti. Şi aceasta nu se 
poate altfel, decât dacă limba româ- 
nească devine stăpână absolută în familie. 

Şi lucrul nu e aşă greu. 
Să cetim mult româneste: Să cetim 

lucruri bune româneşti. 
Astăzi avem o literatură frumoasă, 

scrisă în limbă curată şi sănătoasă ro- 
mânească. Avem o pleiadă întreagă de 
scriitori tineri, cari ar face cinste ori- 
cărei literaturi a popoarelor ce ne în- 
conjoară. 

Să îmbrăţişăm literatura aceasta. 
Să cetim şi recitim cărţile aceste bune, 
folositoare şi frumoase. Să învăţăm limbă 
adevărat românească. Curată şi sănătoasă. 
Să ne curățim cugetarea şi simţirea 
de străinismele, cari ne-au năpădit şi 
au pătruns pănă în cele mai ascunse 
cute ale sufletului nostru. 

Să grijim înainte de toate de copiii 
noștri, cari reprezentă viitorul nostru. 

Dacă şi suntem unii prea bătrâni 
dejă pentru a ne mai putea îndreptă, 
să grijim de copiii noştri, de generaţia 
tineră, ca să nu mai cadă în greșeala 
noastră şi să nu o perpetueze, căci 
ceeace la noi se mai poate consideră 
ca greşeală, devine la ei de-a dreptul 
păcat,
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Trebue să punem odată capăt 
procesului secular de înstrăinare, dacă voim 
să mai fim şi nu voim să luăm un pă- 
cat greu asupra sufletului nostru. 

Popoare nu se pot desființă prin 
legi şi măsuri poliţial-politice, dar se 
desfiinţează de sine prin cugetare şi 
simţire străină. Trebue să ne dăm 
seamă, că fără limbă naţională nu exi- 
stă nici cugetare şi simţire naţională. 
lar limba naţională e un organism viu, 
care trebue să trăiască şi să se perpe- 
tueze în sufletul fiecărui Român. Nu 
este deci destul să ne mândrim, că 
avem cărţi frumoase scrise româneşte, 
ci limba frumoasă a acestor cărţi tre- 
bue să trăiască vie în cugetarea şi 
simţirea noastră. 

Negreşit am făcut mari progrese 
faţă de trecut. Avem dejă multe fa- 
milii româneşti, cari sunt tot atâte for- 
tăreţe ale cugetării şi simţirii româneşti. 
Dar toate familiile noastre trebue să 
devină câte o fortăreață nebiruită. 

Atunci putem privi cu linişte în 
viitor. 

Dacă nici nu vom puteă deocam- 
dată înşiră la activul nostru biruinţe 
politice în frământările zilei, vom pu- 
teă înregistră o mare biruință națională : 
Toate încercările de a ne înstrăină de 
neam şi contopi în alt neam, s'au spart 
de stânca rezistenţei noastre, de forţa 
gigantică, care zace în cultivarea con- 
ştientă a cugetării şi simţirei naţionale, 
al căror mai puternic exponent e limba 
națională, 

__ Atunci un cronicar al viitorului va 
puteă cu mai multă dreptate scrie de-



spre noi, ceeace a sciis odinioară Bon- finiu despre străbunii noştri: «non 
tantum pro vitae, quantum pro linquae 
n colunitate certasse videantur». 

Lugoj la Ispas 1908. 

i
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«Prin sat aleargă paparude 
Şi se'nvârtesc în danţ vioae 
Iși scutur pletele lor ude 
Cântând descântece de ploae». 

Si. O. Iosif. 

IL. 

Mai acum doi ani, cam pe vremea 
aceasta, luând cafeaua de dimineaţa, 
am cetit într'o revistă germană tângu- 
irea unui călător, care revăzuse Ve. 
neţia după douăzeci ani. 

«Piere poezia vieţii!>, exclamă 
Neamţul în efuzia sa sentimentală, 
«utilitarismul stinge poezia» şi urmând 
înainte arată cum în faţa exigenţelor 
traiului zilelor noastre, devine viaţa 
tot mai sarbedă. Deabeă cătră sfârşi- 
tul articolului am putut înţelege noima 
tânguirilor: Pier gondolierii ! Liniştea 
de bisme a canalurilor Veneţiei a pierit. 
Unde mai înainte lunecau peste undele 
tăcute gondolele de atâte dragoste să- 
lăşluitoare, trece astăzi cu şuer strident 
bareasa de aburi, spintecând cu ropot 
urât apa şi tulburând undele. Azi- 
mâne piere şi ultimul gondolier şi cu 
el se stinge şi ultimă rază din poezia 
vieţii... 

Eram încă stăpânit de emoţiile 
lecturei, când în cale-mi spre birou, 
trecând peste piaţă, aud larmă la pri- 
mărie, unde în faţa porţilor închise se 
adunase niultă lume.
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Vedeam că s'a întâmplat ceva, dar 
nu puteam înţelege anume ce. Nişte 
babe erau foarte aferate, ear nişte der- 
bedei se stricau de ris. Alţii, conduşi 
de vecinica curiozitate, căutau să stră- 
bată cu. privirea prin crepăturile porţii 
să vadă ce se petrece înlăuntru. 

Tocmai eşise un gardist la poartă, 
căutând în conştiența gravităţii ofi- 
ciului seu, să alunge mulţimea curioasă, 
care se aglomerase în jurul primăriei. 

__ În calitatea mea de «tată al ora- 
şului», cum se zice pe nemţie membri- 
lor Reprezentanţei orăşeneşti, mi-am 
îndreptat şi eu paşii spre primărie. 

— Ce s'a întâmplat? 
-- Eacă nimic, au prins poliţaii ni- 

ște «paparuge». 
— Bine, ce-au făcut? Au furat? 
— Ba nu, dar una-i învălită nu- 

mai în boz și aşă a cântat şi jucat pe 
strada bisericei din partea nemţească. 
Domnii de acolo au strigat după po- 
liţai să le ducă la oraş, căci nu-i iertaţ 
să umble aşă fără «ţoale» pe stradă. 

Una din <pilărițele» (= precupeţe) 
care vociferă mai indignat în mijloeul 
grupului resvrătit. contra asprei măsuri 
poliţieneşti, se îndreaptă spre mine şi 
mă apostrofează, reculegându-şi toate 
forţele vocii răguşite: 

— Domnule, te rog, scapă-le 
dacă eşti Român şi domn la oraş. Sca- 
pă-le domnule, că ne bate Dumnezeu! 
Nu vezi d-ta ce foc a dat peste noi. 
Creapă pământul de atâta secetă. Vai 
păcatele noastre! Şi nu ne mai lasă 
nici paparugele! De unde să ploaie 
dacă ni-le închide. Scapă-le domnule, 
că-i bătaia lui Dumnezeu pe capul no- 
stru...
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Și baba mea da înainte potopul de 
vorbe, secundată de nu mai puţin gu- 
ralivele ei soaţe, cari toate blăstămau 
pe cei-ce s'au. pus să oprească papa- 
ruga când seceta e atât de cumplită. 

Sufletul mi-s'a  rescolit. E moţiile 
estetice ale lecturei mele de dimineaţa 
deodată s'au actualizat, luând proporţii 
enorme. 

Da! Drept are Neamţul meu: 
Piere poezia vieţii! Dacă din 
considerante ridicole de moralitate 
publică» se interzice jocul paparude- 
lor! Mângăerea şi nădejdea poporului 
în zilele grele de secetă, când vede 
cu ochii cum piere şi se usucă rodul 
muncei sale, singurul seu isvor de exi- 
stenţă... Dacă iscusiţii domni din frun- 
tea «moralității publice» nu cred în pa- 
parugă, treaba lor! Dar nu lipsească 
mulţimea mare, care crede, de această 
mângăere şi nădejde. Nu bruscheze 
sentimentul public fără rost. Inventeze 
mai întâiu aparatele de a adună nori 
şi vărsă ploi şi apoi apuce-se de re- 
glementatul« paparugei», dar nu iee po- 
porului ceea-ce nu pot înlocui. Nădejdea 
îl ţine pe om, nu sdruncine deci cui- 
bul acestei nădejdi, când apariţia pa- 
parugei în mijlocul poporului e salu- 
tată cu atâta credinţă şi dărnicie. 

«Moralitate publică ?>. Cu-i naiba 
i-a mai trăznit prin gând în cursul 
veacurilor, să vadă «moralitatea» peri- 
clicitată prin «<paparuge»! Nu discut 
conceptul de moralitate, dar lumea ve- 
che a fost, sufleteşte mai sănătoasă, de- 
cât lumea zilelor noastre, când, care 
cum se scoală, n'are altă treabă mai 
urgentă decât să ne petecească «mora- 
litatea» publică. 

„În sufletul meu se trezi toată po- 
ezia acelor vremi patriarhale,:pe
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cari le invoacă atât de sugestiv tinerul 
nostru poet St. O. Iosif în admira. 
bilul seu pastel: 

«E secetă... și de căldură 
Pe câmp porumbul se usucă, 
Mor vitele în bătătură,.. 
Şi norii vin ca să se ducă. 

Prin sat aleargă paparude 
Ţăranca apă le asvârle: 
Işi scutur pletele lor ude 
Și-s goale ca nişte șopârle. 

. . . 

Nu m'am mai putut răbdă. Am în- 
trat în curtea primăriei, hotărit să vin 
întru ajutor sermanelor «paparuge» 
ajunse pe mâna legii. 

Erau trei ţigance. Numai una eră 
dighisată ca paparugă. Aceasta, aco: 
perită cu bozi, tremură ca varga şi 
ochii ei rătăciau cu expresia unei spaime 
nedesluşite. La prima vedere puteai 
observă, că biata nu-i în stare să-şi 
dee seamă de situaţia în care se află. 
Eră smintită din fire. Celelalte două, 
în costumul obiciuuit al ţigancelor dela 
noi, cu lungi săculeţe subsuară şi cu 
lanţuri de scoici peste piept, ţipau ca 
din gura şearpelui, încât bieţii poliţişti 
n'aveau chip să le linişteascâ. 

Aşă se vede, că instinctul sănătos 
al celor două ţigance, le făceă să pre- 
simţească clar <măsurile moralizatoare», 
cari le aşteaptă în mâna poliţiei. Vre-o 
câteva ghionturi încassaseră dejă ca 
anticipaţiune. 

Căpitanul de poliție eră în con: 
cediu, vice-căpitanul lipsiă, aşă au ajuns, 
sermanele, pe mâna celor mai inferiori, 
cari în prea marele zel al oficiului, nu 
știau bine care paragrat să-l aplice,



deocamdată se frământau cu toţii să 
le «liniştească». Apariţia mea eră ulei 
pe foc în toate direcţiile. 

— «Ni's paparuge, domnule, mân- 
caţi-aşi sufletul, ni-s payaruge, că w'a 
dat Dumnezeu ploaie, sărut mustăcioara 
cea galbenă . ..»! 

— "Taci moi! strigă severul paznic 
al moralității publice, dar de unde să 
tacă sermanele. Eră urletul omului des- 
perat, care nu ştie ce îl aşteaptă, dar 
se teme de necunoscut. 

Am intervenit în favorul lor. Am 
căutat să capacitez «ochiul legii», că e 
un obiceiu străvechiu de o mie-două 
mii de ani, şi mai vechiu încă. E o 
parte întregitoare a credinţei poporului, 
mai ales că nu sunt pentru nimesupă- 
rătoare. Doar” toţi creştinii salută pa- 

parugele, le aşteaptă chiar şi le cins- 
tesc cu daruri. 

Aş! Întreaga mea oratorie forenză 
n'a avut nici un efect. 

-- «Moralitate ! ? — strigă pazni- 
cul moralei publice — apoi asta-i mo- 

ralitate !» - 

Zice şi trage la o parte crengile 
verzi de pe trupul tremurător al ţigan- 

cei smintite, de se vedeă pielea neagră 
dură şi scorţită de soare. 

— N'are nimic pe sine, nici măcar 

cămaşă. Numai crengi şi frunze. Apoi 

aşă se umblă pe strade într'un oraş cu 
magistrat regulat? Ha ? 

Şi se încruntă de nou asupra serma- 

nelor sacerdote ale cultului pământului. 

— Cu aceste două n'am nimic, că-s 

îmbrăcate ca lumea şi nu ştiu de ce 

zbiară ca eşite din fire, numai cu asta 

aici avem, care umblă în pielea goală, căci 

frunza şi creanga nu-i îmbrăcăminte . 

Apoi la acest punct mi-am pus de 

nou forţele oratorice în mişcare. De 

7
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astădată am încercat .să dovedesc că 
cea îmbrăcată în frunză e cel puţin 
aţât de bine îmbrăcată ca celelalte două, 
pe cari le consideră asprul «ochiu al 
legii» neexcepţionabile ca toaletă. În 
fine anumite părţi «decoltate» sunt de 

rigoare în costumul ţigănesc. Şi apoi 
Eva în rai încă n'a avut decât o frunză 
de zmochin şi a fost <hoffăhig», nu e 
treaba poliţiei să stabilească modele, 
căci la urma urmelor ar trebui să con- 
fişte toate jurnalele de modă şi să ares- 
teze damele la baluri ... etc. 

Tot am fost cu noroc. Sub condi- 
ţia că nu mai umblă ca <paparuge» le-a 
dat drumul nepedepsite, după ce le-a 
înjurat bine, subliniind câte-o vorbă mai 
importantă cu câte-un ghiont şi excor- 
tându-le pănă la capul oraşului ... 

Am fost mulţumit şi cu atâta. Săr- 
manele când au auzit, că li-se dă dru- 
mul dela poliţie şi-pot să se înnapoieze 
la corturile lor, au plecat ca din 
puşcă, eât ai bate în pălmi au dispă- 
rut din ochii lumei curioase. 
“O amărăciune oare-care a remas 

însă în sufletul meu. 
Aşă pe rând se sting toate obi- 

ceiurile strămoşeşti. Sufletul poporu- 
lui devine tot mai sărac. Tot mai ane- 

"voios va puteă purtă sărmanul popor 
greul vieţii. Şi e pagubă să-l lipsim de 
ceea-ce nu-i putem înlocui cu toată şti- 
inţa noastră. Şi eră şi frumos acest 
obiceiu. L'am apucat din copilărie. Ve- 
deam cu ochii câte nădejdi leagă po- 
porul în zilele secetei de ivirea papa- 
rudelor. 
“at O melancolie s'a coborât asupra su- 
fletului meu simţitor: 

„Piere poezia vieţii ! 

PER



  

  

  

II. 

Doi ani s'au împlinit dela scena 
povestită, care mi-a remas adânc im- 
primată în memorie. De multe ori m'am 
gândit la sermanele <«paparuge», ajunse 
pe mâna paznicilor «moralității publice». 
Credeam dejă că procedura sumară po- 
lițienească a pus capăt acestui vechiu 
obiceiu la noi, când mai zilele trecute 
(2 lunie st. n.) trecând după masă prin 
strada Timişorii, eată dau de «pa- 
paruge» vesele şi sprintene, cântând şi 
dansând. 

Veniau de cătră mătăsărie şi lu- 
mea le eşise în cale ca în vremile ve- 
chi. Nu numai Români, ci şi străini, 
chiar şi Ovrei le-au eşit în cale, stro- 
pindu-le cu apă şi dăruindu-le cu câte 
ceva. 

Eră doar earăşi primejdia secetei. 
Economii noştri şi toţi cei-ce trăesc 
după munca lor, aşteptau cu dor şi 
grijă picătura recoritoare din ceriuri 
care nu mai voiă să vină. Ici-colea se 
adunau nori pe cer, dar — după cum 
zice Iosif — «norii vin... ca să se ducă», 
se risipiau earăşi fără de a da pămân- 
tului crepat de focul soarelui mult ah- 
tiata picătură învioşătoare. 

Eră timpul suprem ca <paparuga» 
să porniască. Şi unde sosiă eră pri- 
mită cu dragoste şi cu.... credinţă. 

M'am oprit locului, aşteptând ve- 
selul convoiu, care veniă din poartă 
în poartă, când întinzând mâna după
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darul care alunecă în săculeţele de sub 
snoară, ce păreau fără fund, când fe- 
rindu-se de prea bogata rază de apă 
ce se revărsă asupra lor din câte-o 
poartă, unde oamenii dedeau cu belşug, 
ca să vină belşug. 

Ajunse în faţa mea, una pare a 
mă fi recunoscut, căci deodată m'am 
pomenit că toate trei m'au încunjurat, 
cântând mai cu inimă invocările de 
ploaie, întreţesute cu indispenzabila cer-- 
şitorie. 

Le-am dăruit şi eu cum am putut, 
dar sub condiţia să-mi cânte toate ver- 
surile câte le ştiu. Scosesem dejă car- 
netul spre a-mi însemnă versurile, ca 
dacă azi-mâne se stinge <paparuga» la 
noi, cel puţin versurile lor să ne re- 

„mână de pomină. 
A mers cam greu. Se adunase lu- 

mea ca la comedie. În fine n'am avut 
încătrău. Le-am adus la biroul meu 
din apropiere şi cu chiu şi vai le-am 
făcut să treacă pragul. Se temeau ser- 
manele, că ear vor păţi ceva. Dar per- 
spectiva unei retribuţii mai îmbelşugate 
le-a determinat în sfârşit să-mi urmeze, 
Eram o societate de tot comică, care 
ne-am potrivit aşă pe nimerite. 

Ca «paparugă» eră deghizată tot 
țiganca smintită (cnăroadă» cum îi zic 
soaţele ei) de acum doi ani. Dar nu 
mai eră îmbrăcată pe pielea goală în 
îrunziş, ci aveă peste piele o cămaşă... 
dar o cămaşă cu nenumărate spărturi 
şi rupturi. Va să zică tot s'a coufor- 
mat dorinței agerului <ochiu al legii», 
a îmbrăcat o cămaşă pe dedesupt. Nu se 
ține de competenţa mea a căută întru 
cât s'a salvat prin aceasta <moralita- 
tea» publică. | | 

Aşădară de astădată a avut biata 
păpărugă cămașă, în schimb însă cu 

i
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atât mai puţin boz. Numai pe cap aveă 0 cunună de boz, ale cărei cotoare o cuprindeau peste tâmple şi cele mai lungi se coborau peste părul din ceafă, restul părului eră liber pe umeri, având împletite în singuraticile şuviţe 
scoici şi căsulii de melci. Pieptul eră liber. Peste mijloc eră apoi legată cu crengi şi frunze, încât unele atârnau pănă jos. Negreșit nu mai eră înfăţi- 
şarea ei atât de caracteristică ca acum doi ani, când de sus pănă jos a fost cu mare măestrie îmbrăcată în boz. 

Ajunse la mine, şi-au început cân- tecul monoton, întrerupt de exclamă- 
rile «Hai, hai», cântate cam pe nas. Interesant e, că ele numai cântând ştiu text. Le-am pus să-mi spună numai 
vorbele, fără cântare, dar n'au fost în stare nici măcar un şir întreg să-mi 
spună. Cântând însă, curgeă vers după 
vers. 

Am însemnat următoarele : 

Paparugă-rugă, 
Ia ieşi de ne udă 

Cu găleata 
“Peste toată gloata. 

Ploaie, Doamne, ploaie 
Locu să se 'nmoaie, 
Să meargă ciuroaie 
Pe toate păraie. 

Unde-a-i dat cu plugu 
Să meargă ca vântu. 
Vântu-i vânturos 
Gazda-i sănătos. 

-Unde-ai dat cu sapa 
Să meargă ca d'apa. 
Cucuruzu-mi crească 
Locu să 'nverzească, 

Rodu 
Umple podu
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Secara 
Cât seara 
Spicu 
Cât voinicu 

Cucuruzele 
Cât grădinile 

Hai Dodoloaie-loaie 
Adă Doamne ploaie 
Să meargă ciuroaie, 
Patru ovuşoare! 
Patru zile ploaie, 
Da ploae curată, 
Că-i din cer lăsată. 
Paparugă-rugă, 
Ia ieşi de ne udă, 
Adă Doamne ploaie 
Câmpu să se'nmoaie, 
Bumbureu de-argint 
Varsă-l pe pământ, 
Cu uleiţă nouă, 
Că e plin de rouă. 
Oaiele lânoasă, 
Gazda-i sănătoasă. 

Dodoloaie-loaie, 
Doamne fă să ploaie, 
Trei zile să ploaie, 
Patru zile ploaie 
Unde-i valea seacă 
Mai mult să se facă, 
Undei valea lungă 
D'apă să se-ajungă, 
Unde-i valea linsă, 
Dă o ţără clisă?) 
Dă-ne o corună 3) 
Ploaie-o săptămână. 

 Ovușor, diminutivul dela ou. Inţelesul 

este că îi dă gazda patru ouă şi are să ploaie 

patru zile... 
2 Clisăzslănină, 
*) Moneţa:; o coroană.
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Dumnezeu să ploaie 
Să meargă ciuroaie 
Dă Doamne păraie 
Câmpu să se 'n moaie, 

Hai Dodoloaie-loaie, 
Doamne dă se ploaie 
Tot ploaie curată 
De din cer lăsată 

Păpărugă, rugă, - 
la ieşi şi ne udă, 

Cu găleata 
Peste toată ceata. 

Atât am putut prinde. Dar cred, 

că ecam totul ce ştiu paparugele de 

pe la noi. 

Ca să-mi completez notițele, le-am 

supus unui interogator mai amănunţit 

dar n'am prea putut obţineă respun- 

suri desluşite. Ele se consideră de lu- 

gojene şi se laudă că Bejan şi Bredi- 

cean li-i naș. Nu numai în Lugoj ci şi 

în tot ţinutul acesta umblă ele cu «pa- 

paruga». Cântecul lau învăţat dela bă- 

trâne, cari umblau în tinereţe cu pa- 

paruga. Mi-au spus că numai pe unao 

îmbracă în boz, că-i rar bozul (!) şi nu 
se prea găsește. . 

— «Nu se face bozu, Domnule» se 

văietau, ca să ilustreze vremile grele 

ce le-am ajuns. 

În fine Sa terminat audiţia muzi- 

cală. În poartă le aşteptă lumea cur- 

oasă ca să ştie ce autăcut la mine. Si 

înţelege că în mândria lor nu s'au de 

mis în detalii, respunz ând cam pest 

umăr: - 

- — «Eacă, am cântatla domnu no st». 

Şcena aceasta sa petrecut Marţi
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în 2 Iunie n. Numai una regret acum, 
că nu le-am dus la Dr. G. Dobrin ca 
să le fixeze cântecul în fonograful So- 
cietăţii noastre de teatru. 

Două zile mai târziu, Joi, în ziua 
de Ispas, eşisem la vie. Eră zi frumoasă 
caldă, de-abiă din când în când mişcă 
o boare lină frunzele. 

Cătră seară, când ne-am pus la 
cină în liber, deodată auzim un durduit 
îndepărtat şi un foşnet în frunze. Cât 
zici s'a întunecat tot firmamentul și 
s'a pornit o ploaie torențială par'că se 
vărsă cu ciubarele.Copiii şi nevasta mi-au 
ajuns acasă uzi, ca vai deei, de au tre- 
buit să se schimbe de sus pănă jos. 
Hainele le-ai putut stoarce, ca rufele 
când le speli la râu. 

Tot ploaie curată, 
De din cer lăsată. 

Dar nu ne-a părut rău. 
Ne-am bucurat, că ruga ferbinte a 

paparugelor a găsit ascultare şi s'a 
revărsat asupra pământului însetat 
ploaia binefăcătore, care de atunci în- 
coace s'a mai repeţit de vre-o câteva 
ori, alungând brezdele îngrijorării de 
pe fruntea economilor noştri şi înve- 
selind iarăşi natura cu verdele vioi al 
vegetaţiunei, ce nu duce lipsa hră- 
nitoarei ape. : 

Din recunoştinţă încerc în cele ur- 
mătoare să adun datele mie cunoseute 
şi să dau unele desluşiri despre această 
datină strămoşască generală pe tot cu- 
prinsul românismului din Dacia de odi- 
nioară şi cunoscută şi la Sârbi şi Greci. 

Poate se vor îndemnă şi alţii se 
însemne variantele acestei datine de 
prin alte părţi. Ar fi pagubă să piară 
fără urmă în colecţiile noastre foclorice. 

pt



  

    

  

III. 

Prima însemnare despre această 
veche datină românească o găsim în 
celebra «Descriptio Moldaviae», scrisă de 
Voda Dimitrie Cantemir la 1716. ” 

În o notă a capitolului | «De reli- 
gione Moldavorum» a părţii III «De 
staţu. ecclesiastico et literario Molda- 
viae» scrie Cantemir: 

«Papalugu» aestate cum segeti- 
bus ex ariditate imminere videtur 
periculum, villici Moldavorum puel- 
lam, quae decimum aetatis annum 
nondum expleverit, indusio ex arbo- 
rum aliarumque herbarum foliis con- 
texto vestiunt. Sequuntur eam omnes 
reliquae ejusdem aetatis puellae pu- 
erique, canticisque et saltibus totam 
viciniam peragrant, quibus, quo quo 
versus venerint, vetulae frigidam ca- 
piti infundere solent. Carmen hujus 
fere est sententiae: 

Papaluga ascende caelos 
Aperi portas, 
Demitte pluvias 
Ut crescat frumentum 
Triticum, milium ete» 1) 

Iosif Hodoș traduce în ediţia Aca- 
demiei române acest pasagiu în modul 
următor: 

«Papalugu: Vara, când pentru 
seceta mare e periclu că nu se vor 

') Pag. 142 din «Operele Principelui Dimi- 
trie Cantemir», tipărite de Societatea Acade- 
mică română. Tom. I Descriptio Moldaviae. — 
Bucureşti 1872, 
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face bucatele, ţăranii Moldoveni iau o 
fetiţă, care n'a ajuns încă etatea de 
zece ani și o îmbracă cu cămeşă de 
iruuze de arbori şi de alte plante şi 
aşă urmându-i celelalte copile şi băeţi 
de etatea ei, umblă cântând şi săltând 
pe la vecini şi ori încătrău ar merge, 
bătrânele le ies în cale şi le udă, tor- 
nându-le apă rece pe cap. Cântecul lor, - 
cu asta ocaziune este cam următorul: 

Papalugo, sui-te la ceriu, 
Şi deschide porţile 
Şi trimite ploile 
Ca să crească grânele 
Grânele-secarele | 
Şi meiul şi mălaiul ete.» 2) 

După Cantemir face amintire de 
această datină Sulzer în cartea sa ce- 
lebră, apărută la 1781, traducând ver- 
sul Papalugei în nemţeşte: 

„SBapaluga, jteige nad dem Dimmel 
Oejfne feine Sgiireu, 
Seubde bon obeu Segen berab 
Dab der Moggeu, Beigen 
Ditje u. Î. d. gut macțen“. 3) 

Sulzer, care admite romanitatea 
noastră şi ne contestă numai originea 
daco-română, considerându-ne drept 
un camestec de Romani traco-moesieni 
şi Slavi», zice — în modul autoritativ, 
care îl caracterizează — despre ori- 
ginea acestei datini: <Eu mam nimie în 
contra dacă se consideră Papaluga de 
o zeitate romană, ori dacică, fie chiar 
Ceres...» şi cu aceste consideră chestia 
de mântuită. 

Scrisele lui Sulzer au servit însă 
de temeiu lui D. H. Sanders, care a scos 

20. c. 'Tomul II. Bucureşti 1875 pag. 155. 

5) Pag. 321 tom. II din «Geschichte des 
Transalpinisehen Daciens» von Franz Loseph 
Sulzer, Viena 1781, - 
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la 1844 un studiu 4) despre datinile Gre- 
cilor moderni, la cari deasemenea se 
găseşte datina «Papalugei» sub denu- 
mirea « Pirpiruna», precum se găseşte şi 
la Sârbi, sub denumirea „Dodola". 

Cântecul grecesc, tradus de G. Dem. 
Teodorescu după Sanders, este urmă- 
torul : 

Umblă, umblă Pirpiruna 
Şi pe Dumnezeu îl roagă 

Dă-ne Doamne 
Dă o ploaie 
Dă o ploaie liniştită 
Să'ncolţească: 
Să rodească 

Şi lumea să'mbogăţească. 
Grâuleţul şi bumbacul 
Şi cu earba cea stropită: 
Lac de apă, lac de apă 
Şi de roduri tot grămadă: 

Să dea spicul baniţa 
Strugurele vedriţa. 

(G. Dem. Teodorescu, Poezii pop. pag. 211). 

Sanders explică vorba «Pirpiruna» 
din grecescul «Pir-piris» Ztinăr gătit 
frumos, din care alcătueşte apoi forma 
feminină «Pirpiruna», raportându-se la 
«găteala cu flori» a celor ce execută 
acest joc. 

Ne rezervăm a reveni mai târziu 
asupra acestor explicări, deşi înrudirea 
între numele românesc al «papalugei» 
şi cel grecesc este evidentă, precum e 
evidentă şi înrudirea «Dodoloaiei» ro- 
mâneşti — Qin cântecul reprodus în 
articolul premergător — cu «Dodola» 
Sârbilor. 

1) D. H. Sanders «Das Volksleben der Neu- 
griechen dargestelit und erklărt aus Liedern: 
844, pag. 110 şi 140, citate la G. Dem. Teodo- 
vescu «Poezii populare românec. 1885 pag. 208 
și Idem «Incercări crițice» 1874. pag. 124 —130 
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Primul la noi, care a încercat să 
explice numele «Papalugei» este neno- 
rocitul George Săulescu, bărbat genial 
dar stăpânit în aşă măsură de tenden- 
țele purizării limbei românești, încât 
s'a făcut vinovat chiar de falsificări, 
prin cari şi-a compromitat întreaga- sa 
lucrare. 

În manuscrisele lui Săulescu, pă- 
strate la «Academia română» se gă- 
seşte şi un cântec al «Papalugei» în- 
soțit de explicări. Reprodue după ra- 
portul fericitului S. FI. Marian cătră 
Academia română, despre acest ma- 
nuseris 5) următoarele şire ale lui Său- 
lescu : - 

«...divinitate, pe care o invoacă 
Românii din vechi la neplouare e /Pă- 
păluga. Ceremonialul, sau procesiunea 
păstrată în onoarea ei e cea urmă-. 
toare : 

«O fată, sau pentru puditis, băiat, se 
nudează depunând vestmintele sale şi 
remânând cu pielea. Se înhoabotă cu 
boji sau alte plante legate deusupra 
capului cu o glugă şi așă mascat um- 
blă pe la case. Când soseşte dinaintea 
uşei, femeia de casă iese şi toarnă asu- 
pra ei o cofă sau ulceală de apă. Atunci 
Păpăluga saltând zice: 

Lugă, lugă 
Păpălugă 
Eşi din a ta glugă, 
Suie 'n sus la rugă, 
Seceta să fugă. 
la cerului torţile 
Şi deschide porţile 
Şi revarsă ploile 
Cură ca şuvoaiele 

5) S. FI. Marian «Descântece poporane ro- 
mâne». Şuceava 1886. Pag. 301— 303, 
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Prin toate grădinile 
Crească-ne olivele (!) 
Una cu legumele 
Curechiul şi gulele. 

«Aceasta petrecându-se cu aşă nu- 
mita Păpălugă, i-se solvează un obol 
(pară) sau un ou», 

Săulescu explică apoi cuvântul 
Păpălugă în modul următor: 

«Cuvântul Păpălugă e compus din 
pupa = filia, fată şi luga = tristă 2 do- 
leanţă = fiică doleantă (adecă : jelitoare) 
dela elinul «p6ge» = tenebrae Z ob- 
scuritas, de aici lugus, lugum = negrit, 
înist şi lugeo — xi —'ctum — ere Z 
a lugi, u plânge, a boci, fiindcă aces- 
stă pupă eră simbolul întristării şi a 
lugirei (tânguirei) pentru neplouare şi 
prin urmare pentru ameninţarea foa- 
metei». 

Nu mai este trebuinţă a spune, 
că explicurea lui Săulescu aparţine 
domeniului fantaziei neîntrânate şi că 
textul cântecului însemnat de dânsul 
e adaptat, va să zică stricat, deşi nu 
încape îndoială că a avut un text po- 
pular înaintea ochilor. 

Caracteristic este că Laurian şi Jassin 
în proectul lor de dicţionar, nu întro- 
duc cuvântul «Papalugă» în Dicţionar, 
ci numai în glossar. 

Aici cetimt): 

«Paparuda : Femeie, mai ales şi 
de regulă, femeie ţiguncă; aceste femei 
în număr mai mare, îu fiecare an după 
Paşti, joacă, saltă, mai ales în April şi 

% A. T. Laurian şi |. C. Massim: «Glosa- 
riu,» care cuprinde vorbele din limba română, 
străine prin originea sau forma lor, cum şi 
cele de origine îndoioasă. Bucureşti 1871. Pa- 
gina 436. 
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Mai, încoronate cu frunze, la casele 
sătenilor şi sunt udate de ai casei cu 
apă cât de rece pe corpurile adornate 
cu frunze; după saltare paparudele 
primesc daruri dela ai casei, unde ele 
joacă». 

Primul şi singurul, după cât ştiu 
eu, care a studiat mai cu dinadinsul 
la noi datina Paparugei, este G. Dem. 
Teodorescu în scrierea sa «Încercări cri- 
tice asupra unor credinţe, datine şi 
moravuri ale poporului român», o se- 
rie de articoli, cari au apărut mai în- 
nainte în anii 1869--1874 în coloanele 
ziarului <Romanuli» şi în «Foaia so-. 
cietăţii Românismulii», reproduşi apoi 
la 1874 în volum separat”). 

Datina o descrie G. Dem. Teodo- 
scu în volumul amintit (pag. 128) în 
modul următor: 

«A treia Joi după Paşti e Papaluga 
sau -24ua Paparudelor. 

__ “Tinerele ţigane îşi împletesc -cu- 
nuni de bozi pe cap, se împestrițează 
cu panglici roşii, cu salbe de firfirici 
și merg să joace din casă în casă. O 
țigană mai în vârstă cântă din gură, 
p'o arie de danţ monotonă, pe note 
scurte, stacate, şi pe un tact repede, 
un şir de invocaţiuni, din cari extra- 
gem următoarele: 

Paparudă, rudă 
- Vino de te udă 

Ca să cadă ploile 
Cu găleţile 

Să dea porumburile 
Cât gardurile 

Şi să crească spicele 
Cât vrăbiile 

Să sporească grânele 

  

") Apărut la Petrescu-Conduratu. — Bu- 
cureşti. :
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Să umple pătulele. 
Paparuudele. 

«Apoi ca şi când s'ar adresă di- 
vinităţii, continuă: 

Să deschideţi cerurile 
Să pornească ploile 
Şi să fereşti holdele 
De toate mălurile; 
Să goneşti tăciunele, 
Din toate ogoarele. 

Paparudele. 

«După ritmul cântecului, două sau 
mai multe paparude joacă în mod săl- 
tător, bătând din palme, plesnind din 
degete, imitând sunetul castanetelor 
spaniole şi repetând alternativ excla- 
maţiunea: ha, ha! 

«În timpul acesta, stăpâna casei 
ia o cană cu lapte, dar mai cu seamă 
o găleată, o doniţă cu apă şi o aruncă 
pe dânsele, udându-le de sus pănă jos. 
Zărind-o paparudele, se prefac că iug, 
uneori fug în realitate, mai ales când 
2pa e rece. Însă în cele din urmă sunt 
ajunse şi tot nu scapă de botezul, de 
ploaia ce invoacă. 

Apoi după diferite urări de viaţă 
lungă şi fericită, primesc sau o monetă 
sau un găvan, o strachină de grâu, de 
mălaiu, de făină, de fasole, ori un ca- 
ier de lână, o rochie învechită etc. 

În acelaş mod purced din casă în 
casă şi aceleia, la care nu joacă Papa- 
ruda, există credinţa că nu-i merge 
bine în vara ce urmează». 

7



  

  

IV. 

Innainte de a-arătă mai detaliat 
părerile lui G. Dem. Teodorescu de- 
spre această datină, ţin — dupăce am 
început odată — să expun şi mai de- 
parte literatura noastră  foleloristică 
despre datina  Papalugei, după cât o 
cunosc eu. 

Mi-ar plăceă mult dacă ar veni 
altul sau alții să complecteze datele 
adunate de mine, după cât am putut 
cu mijloacele ce-mi stau la dispoziţie 
într'un orăşel de provincie avizat apro- 
ape numai la modesta mea bibliotecă, 
dar şi mai mult mi-ar plăceă dacă ace- 
ste nepretenţioase şire ale mele ar în- 
demnă şi pe alţii-să adune din gura 
poporului totul ce se raportează la 
aceste datini strămoşeşti, cari pier vă- 
zând cu ochii. Mai ales textele ar tre- 
bui fixate, aşă cum se găsesc, chiar şi 
la caz că la aparenţă nau senz. La 
nici un caz nu-i ertat culegătorului să 
«direagă», schimbe ori -limineze ceva, 
căci îndată îşi pierde tot preţul. Do- 
vadă nenorocitul caz al lui Săulescu. 

Dar să reiau firul. 
Curios e, că G. Dem. Teodorescu, 

care ne spune în «Încercări critice» — 
după cum am văzut — că ca treia Joi 
după Paşti e ziua Paparudelor», ne 
spune — fără de a reveni la această 
aserţiune — în «Poeziile populare ro- 
mâne», monumentalul op tipărit la 
1885, că:
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«Ziua hotărâtă pentru jocul Pa- 
parudelor e Marția celei a treia săptă- 
mâni de după Paşti. Prin extenziune 
se continuă pănă în luna lui lunie şi 
Iulie, pe timp de secetă». 

Aici e locul să amintesc şi ce 
spune în chestia aceasta mult regreta- 
tul nostru folclorist bănăţean Simeon 
Mangiuca în «Călindarul poporal ro- 
mân» la ziua de 31 Mărţişor (zi de 
Mercuri) 1882, (Călindarul tipărit la 
Braşov): 

«Paparuda (păpăruga, dodoloiu) 
aceasta se serbează totdeauna a ireia zi 
după Paști». Şi adaugă apoi în paran- 
teză: «lireşte şi peste vară când e 
secetă». 

Afară de textul, pe care l-am re- 
produs după «Încercări critice», mai 
aduce în «Poezii populare» G. Dem. 
Teodorescu un alt text de cântec al 
Paparudelor, pe care l-a cules într'un 
tuburbiu al Bucureştilor. lată acest 
sext: 

Paparudă, rudă, 
Vino de ne udă, 
Ca să 'nceapă ploaie 
Să curgă şiroaie 
Cu găleata, leata, 
Peste toată sloata.. 
Uede dă cu maiul 
Să crească mălaiul. 
Unde dă cu sapa 
Să curgă ca apa. 
Hai Catrino să sărim 

Paparudele, 
Că ştii iarna ce păţim 

Paparudele. 
Ca paserea prin copaci 

Paparudele, 
Ploaie multă ca să faci 

Paparudele.
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M. Gaster în merituoasa sa «Chre- 
stomathie Roumaine» tomul II, repro- 
duce ca specimen de cântec al Papa- 
rudelor textul din <Încercările critice» 
ale lui G. Dem. Teodorescu şi la glo- 
sar, explică datina aceasta în modul 
următor: 

«Paparuda : jeune fille couronnte 
de feuilies, sur laquelle on verse de 
Veau en temps de sâcheresse et on 
chante une formule pour amener la 
pluie».!) Pe românește: Copilă tineră 
cu cunună de îrunze, asupra căreia se 
varsă apă în timp de secetă şi se 
cântă o formulă pentru de a aduce 
ploaie. 

Interesante sunt cuvintele ce le 
spune cu raportare la această datină 
A. I. Odobescu în prefața ce o serie la 
«Încercările» lui G. Dem. 'Feodorescu. 

lată ce scrie A. I. Odobescu: 

«Aveam de gând a cercetă prin 
ce curioasă analogie de fapte, de idei 
și de imagine, vechiul zeu latin al plo- 
ilor. Jupiter pluvius, reprezintat pe co- 
lumna Antonină din Roma, sub chipul 
unui unchiaş cu straie lăţoase, se 
aduce aşă de mult cu lăieţele noastre 
Paparude, cari acoperite cu frunze de 
bozi şi muiate leorcă de doniţa veci- 
nelor, urează săltând şi ce! 'uind: 

Să cază pl: » 
Cu gleţile 

Să sporerscă grânele 
Să ample pătulele. 

«Aveam de gând... Dar ce folos 
a vorbi despre ':âte are omul de gând? 

:) M. Gaster «Chrestomatie Roumaine», 
Lipsca, 1891. Tom II, pag. 496.
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Timpul a trecut. Alte multe lucrări şi alte multe nelucrări, mau făcut să dau uitării aceste scumpe şi plăcute studii». 
Aşă a făcut Odobescu. Chiar şi G. Dem. Teodorescu. Şi toţi ai noştri. În tinereţe s'au interesat de aceste datini, au însemnat una alta și apoi, când ca bărbaţi maturi şi consumaţi puteau Spune un cuvânt mai cu temeiu... <au dat uitării aceste scumpe şi plăcute studii». - 

Ce voiu mai înşiră aici sunt toţ contribuiri de-ale tinerilor noştri, cari — admirând frumseţile datinelor noa- stre — au însemnat una-alta în fuga condeiului, ca să le dee apoi uitărei. 
Vasile Sala scrie în «Familia» din 1900, că pe la Beiuș și Vaşcău în Bi- hor «Paparudei» îi mai zice Băbărugie, în unele locuri Dadaloaie şi continuă: «când e secetă mare cutare fată ori fi. cior, ori şi mai mulţi, se îmbracă în crengi de arini, în aşă măsură de nu-i poate cunoaște nimeni, poate numai după glas, că cine ar îi, astfel umblă ei din uliţă în uliţă cântând, fiind acompaniaţi de mulţine nespusă de băeţi şi popor, ei cântă iacă aşă: 

Ploae, Doamne, ploae 
Ploiţă curată 
Dela Domnul daţă. 
Ploae:o din ciurel 
Ploae-o din ciubăr 
Ploae cu bulbuci 
Ce-i bună de prunci, 
Ploaie mâniră deasă 
Să fie măncasă 
Toată ţeara noastră. 

Dela săteni capăt. ouă, pâne, nuci, etc. Dupăce au gătat cu umbletul de pe strade, merg la o apă curgătoare,
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aprind paie pe apă, aruncă crucea dela 
mort pe apă. 

În cazuri când e seceta mare, se 
duce în apă o muiere binecuvântată 
cu 0 coasă ori secere şi taie "n dreapta 
şi stânga, rostind cuvintele: 

Nu tai apa, 
Ci tai legatul ploaiei 

Ca să ploaie pământul 
Să ni-l înmoaie 
Pământul să ne rodească 
Lumea să se veselească».2) 

Emil V. Degan scrie în «Familia» 
din 1904 «Din obiceiurile Românilor — 
comitatul Hunedoara» u: mătoarele: 

«Vara când izvoarele cerului sunt 
strâns zăvorite şi sfântul soare în voe 
bună stăpâneşte hotarele şi pârjoleşte 
verdeaţa pe unde-şi poartă calul, adecă 
în timp de secetă, pornesc păpărufele pe 
sate. 

Cinci fetiţe caută în cimiter o 
cruce veche de femee, o fură şi ţinând-o - 
câte două inse de capete, o duc la 
Mureş, 

A cincea fetiţă <Păpăruţa» le ur- 
mează la spate cu capul gol şi cu chi- 
cile (cosiţe) lăsate pe umeri. Pe cale se 
roagă aşă de frumos: | 

Slobozi, Doamne, pioile 
Să purceadă mole! 
De când Doamne n'a plouat 
Morile n'or t'aai umblat, 
Grânile ni-s'or uscat. 
Şi dă Doamne ploile, 
Nu le da cu ciurelu, 
Ci le dă cu ciubăru. 

Ajunse la râu, fetiţele dau dru- 

2 «Familia», anul XXXVI, pag. 55. «Cre- 
dințe. Eresuri. O'iceiuri». : -
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mul crucei şi în vreme ce aceea se 
pierde plutind pe unde, copilele prind 
să cânte în cor: : 

Doi cruce frumoasă 
Du-te sănătoasă 
Păn' la Dumnezeu. 
Şi nouă ne cere 
Ploae să ne dee 
Ciuruind cu ciuru 
Vărsând cu ciubăru. 
Rodu păn' la podu, 
Grâu pănă ?n brâu, 
Spicu cât cuţitu. 

Când crucea le piere din ochi, fe- 
tiţele se întorc în sat, La întâia salcă, 
ce le stă în cale, ele se opresc, rump | 
crengi cu frunze şi îmbracă cu ele 
«Păpăruţa», legând-o cu teiu de salcă 
pe la brâu. Între cântecele de sus, fe- 
tiţele cu «Păpăruţa» în frunte colindă 
casele de-a rândul. Gazda casei stro- 
peşte «Păpăruţa» cu apă şi le dă ea 
cinste un ou, două>.) 

Emilian  Wovacovici, învăţător în 
Răcăşdia (com. Caraş-Severin), â scos 
la 1902 o prețioasă colecţiune folelori- 
stică din Răcăşdia şi jur, care pănă 
acum prea puţin s'a luat în seamă. La 
pag. 170 a acestei colecţiuni ne spune, 
că pe timp de secetă «oameni, mueri, 
fete ori copii, cari voesc, unul sau mai 
mulţi, se desbracă în -pielea goală, îi 
leagă jur-împrejur, numai ochii îi lasă 
liberi, cu «boji», pentrucă aceasta-i 
plantă curată, apoi încunjură cu ei sa- 
tul prin toate străzile. Sătenii ies la ei 
cu cânţi, găleți, oale cu apă şi toarnă 
deasupra de Dodoloi. Acesta întorcându- 
se zice: 

  

5) «Familia», anul XL, pag. 511. «Păpă- 
ruţa». ,
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Toarnă găleata rasă, 
Să ploaie lumea toată. 

Cei cu Dodoloiul cântă: 

Hoi, hoi, Dodoloi 
Eşi afară păn” la noi 
Cu găleata plină 
Să ploaie ?n grădină. 
Cu găleata rasă 
Să ploaie lumea toată. 
Ploaie, Doamne, ploaie 
Brezdele să 'nmoaie 
Grâul să rodească 
Cucuruzele să crească. 
Hoi, hoi, Dodoloi 
Las' să moaie 
Las” să ploaie 
Las” să ciure cu ciurelu 
Las” să toarne cu ciubăru. 
Păpărugă-rugă 
la ieşi de ne udă 
Cu găleata dW'apă 
Peste lumea toată. 
Unde-i valea sacă 
Să se umple d'apă. 
Unde-i valea plină 
Mai multă să vină. 
Grâu, grâu, pănă 'n brâu 
Rod, rod, pănă *n poa. 

Când nu ploaie, i-se scoate crucea 
„celui mai de pe urmă mort şi s'aruncă 
pe râu, ca să ploaie. Acela a oprit, 
ploaia cu păcatele lui».4) 

pe 

*) «Colecţiune folcloristică română din 
Răcăşdia şi jur. Intocmită şi edată de Emilian 

„Novacovici»., Anul 1902. Oraviţa. Preţul 1 cor,



  

  

  

Datina aceasta străveche, ca şi 
multe altele, piere văzând cu ochii. 
Cea mai bună probă ne-o oferă ma- 
rele cunoscător al datinelor noastre T. 
Burada, care scrie în întroducerea la 
«O călătorie în Dobrugea», vorbind 
despre datinele poporului român: 

«Mai sunt încă Drăgaica și Păpă- 
luga, care şi la noi în Moldova au fost. 
din vechime, după cum ne spune prin- 
ţul Dimitrie Cantemir, dar cari astăzi 
au dispărul cu lotul din obiceiurile popo- 
rului».!) 

Tut aşă vedem că je cele aproape 
1300 pagini ale celor patru volume ale 
Doamnei Elena Poronea «Datinele şi 
credinţele poporului român», nu se ra- 
portă nici un comunicat la datina acea- 
sta?), deşi Doamna Voronca a cules 
preţiosul material tocmai pe acel teri- 
toriu (Moldova de sus şi Bucovina), 
unde a găsit cu două veacuri mai în- 
nainte principele Cantemir această da- 
iină. 

Th. D. Speranţia în marele seu stu- 
diu comparativ despre literatura po- 
pulară română?), aminteşte numai pe 
  

') Teodor T. Burada «O călătorie în Do- 
brugia». Iași, 1880. Pag. 24. 

) Elena Niculiţă-Voronea «Datinele şi 
credințele poporului român». 4 volume. Cer- 
năuţi, 1903. 

*) Th. D. Speranţia : Introducere în lite- 
ratura populară română.. Studiu comparativ. 
Bucureşti, 1904. Pag. 383 și 389.
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baza celor scrise de G. Dem. Teodo- 
rescu această datină, dimpreună cu în- 
-rudita datină «<Caloianul», subîmpărţind 
versurile Paparudelor la producţiile 
populare în versuri, poetice: drama- 
tice. Asupra originei acestei datine nu 
se extinde. | E 

Singur numai G. Dem. 7rodorescu 
a_ căutat în aici amintita sa. scriere 
«Încercări critice» să dee seamă de- 
spre originea acestei datini, la care se 
rapoarţă apoi în celebra sa colecţie 
de Poezii populare. Deşi au trecut de 
atunci mai bine de 30 ani, nime n'a 
pornit mai departe pe calea indicată. 
Şi e de înţeles, căci materialul care 
astăzi ne stă la dispoziţie, nu este sufi- 
cient pentru a ne formă o judecată 
completă şi definitivă despre originea 
acestei datini și corelaţiunea ei cu alte 
datini similare. Pentru a puteă pro- 
nunţă o asemenea judecată, trebue 
înnainte de toate adunat întreg mate- 
rialul, atât dela noi, cât şi dela po- 
poarele vecine, cu cari suntem şi am 
fost în contact. 

Teodorescu a fost dispus a de- 
duce Papaluga din <Papluvia», divini- 
tate a ploii, formată din «Pluvia» şi 
repeţirea silabei iniţiale «pa», cum se 
întâmplă aceasta mai des. Dar_ notele 
lui Sanders, care a găsit acest obiceiu 
şi la Grecii moderni (Pirpiruna) şi la 
Sârbi (Dodola), l-au pus pe gânduri 
şi deşi găseşte o corelaţiune între Pa- 
parudele noastre şi feriile latine Pallia 
(serbare romană a păstorilor cu scop 
de a feri turmele de boale) Populonia 
(divinitate a agricultorilor romani, pe 
care o invocau întru scutirea sămănă- 
turilor) şi Popfugia (o serbare tradiţio- 
nală la Romani), ba pe temeiul lui 
Ovidiu («Fastorum libri IV») caută să
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constate identitătea Paparudelor noa- 
stre cu < Robigalele» latine, totuşi nu cu- tează să considere această datină de 
origine romană, ci de tracică. Iată ce 
zice: 

«Cu toate astea datina Paparude- 
lor se găseşte şi la alte popoare din 
peninsula balcanică: prin urmare îm- brăţişăm opiniunea că e de origine tracică, 

«Despre comunitatea Paparudelor 
la naţiunile unde se păstrează, prin 
urmare despre unitatea originei şi de- spre transmiterea sa dela Traci, ne încredinţează 1) identitatea ideei ce se urmăreşte prin această aatină, aceia 
de a chemă protecţiunea divinității în favoarea cerealelor, de a le plouă, ca să poată creşte şi produce, şi 2) iden- titatea formaţiunei numirei sale prin repeţirea silabei iniţiale. Astfel la Sârbi Paparuda se numeşte «Dodola» — prin repeţirea silabei do — iar la Greci Pir- piruna, repeţindu-se iarăşi silaba ini- 
țială : pir.) 

Evident că pe G. Dem. Teodorescu l-au sedus scrisele lui Sanders. 
Negreşit ar merită să se cerceteze mai de aproape, dacă Grecii moderni 

şi Sârbii-au această datină parale! cu DOI, sau 0 au... dela noi Şi unii şi alţii. 
Atât este însă evident, că <Pirpiruna» 
Neogrecească este identică cu «Papa. 
luga» noastră, tocmai precum «<Dodola» sârbească este identică cu « Dodoloiul» şi «Dodoloaia» noastră. Aici ar fi nu- 
mai întrebarea, că noi am împrumutat «Păpăluga» noastră dela Greci, sau 
Grecii au luat «Pirpiruna» lor dela noi 

  

*) G. Dem. Teodorescu <Incercări critice asupra unor credinţe, datine şi moravuri ale poporului român». București, 1874. Pag. 129.
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şi tot aşă e întrebare de am luat noi Dodoloiul şi Dodoloaia dela Sârbi, ori au luat Sârbii «Dodola» lor dela noi. 
Fapt e, că nici la Sârbi şi nici la Greci nu este respândită datina ca la n0i şi fapt e, că la noi este respândită pe întreg cuprinsul Românismului, atâţ dincoace de Dunăre, cât şi dincolo de Dunăre, pe când cu Sârbii, ca şi cu Grecii, avem numai contact parţial, Toate semnele arată, că nu noi am împrumutat datina cu numele ei cu tot, ci dela noi s'a împrumutat. 
Nu ştiu dacă înseamnă « Dodola» ceva sârbeşte, dar Şi dacă se va puteă înjghebă vre-o etimologizare poporală, va aveă aceeaşi valoare ca Şi încerca- vea lui Sanders de a explică «Pirpi- runa»> din «pir» Şi «piris>, care este o etimologizare tot atât de aventurioasă ca şi a lui Săulescu, căci este iarăşi evident că <pirpir»-ul la Greci este ca şi «dodo» la Sârbi aceeaşi roduplicaţie îndoită ca şi «papa», «păpă» şi «băbă» - la noi. O reduplicaţie, care nu dove- deşte alta decât marea vechime a denu- mirei. Miezul vorbei -- după părerea mea — zace în «lugă, rugă, rună, ruţă, lonă, loaie» etc, care este absolut iden- tică la noi, cât şi în forma dela Sârbi şi Greci, cari se găsese însă şi la noi. 

Vedem doar cum variază denu- mirea la noi. 
În limbagiul literar s'a acceptat forma : Paparudă, care este de dat mai nou. 

Cantemir și după acesta: Suizer, Sanders, apoi Săulescu zic: Papalugă. 
Aici în Banat avem formele Papa. rugă, (care pare cea mai veche cuno. scută), apoi Dodoloiu,  Dodolotitu Şi  Dodo- loate.
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În Hunedoara : Păpărujă. 
În Bihor: Băbărugie şi Dadaloaie. 
Și vor mai fi şi alte variante ne- 

cunoscute încă, cari ar merită să se 
adune. Cele înşirate indică acelaşi sim- 
bure. 

Mai interesantă este însă forma la 
Macedoromâni. În basmele adunate şi 
editate de P. Papahagi, găsesc în po- 
vestea <Hilu mușat de-avinător» la 
pag. 494 vorba: Pirpiruna, ear în glo- 
sar ne spune Papahagi, că înseamnă. 
la acest loc paparudă 5 

Eată deci de unde au Grecii «Pir- 
piruna». Dela fraţii noştri de dincolo 
de Dunăre, pe cari îi înghit din greu, 
cu datini şi vorbe cu tot de vre-o câ- 
teva veacuri încoace. 

O probă deosebită a identităţii 
«pirpirunei» aromâne cu «paparuga» 
noastră este, că — după cum arată 
glosariul lui Papahagi — vorba aceasta 
înseamnă la Aromâni trei lucruri deo- 
sebite, ca şi la noi şi anume: 1) 
mac, 2) paparudă şi 3) fluture. 

La noi înseamnă de asemenea pă- 
păruga: 1) mac, 2) paparudă şi 3) in- 
sectul : coccinella septempunctata. - 

Vorbind S. FI. Marian în mono- 
grafia sa despre credinţele poporului 
român referitoare la insecte, zice des- 
pre coccinella, care are o sumedenie 
de denumiri la noi: 

“Păvărugă şi păpăruie se numește 
din acea cauză, fiindcă coloarea elitre- 
lor sale este roșiatică tocmai ca ŞI co- 
loarea acului roșu, după cum se numeşte 
planta aceasta în unele părţi locuite de 

5) P. Papahagi «Basme aromâne». Bucu- 
curești 1905. Pag. 494 și 679. 
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Români: paparună şi paparoane, lat. 
Papaver Rhoeas L.» 5) -- 

“Şi E. Novacovici din Răcăşdia arată 
în colecţia citată mai înainte, că «pă- 
păruga» e coccinella, (căreia i-se mai 
zice <mămăruţă», vaca Domnului, Mă- 
riuţă, etc. ete.) fiind deosebite credinţe 
legate de acest mie insect septem- 
punctat. 

Toate aceste mă întăresc în con- 
vingerea, că păpăruga este atât ca 
nume cât și ca datină astăzi specifie a 
noastră, e datină veche, străveche, pe 
care au împrumutat-o vecinii dela noi. 
E o datină mai veche decât latinitatea 
romană, aşă că n'avem să-i căutăm 
originea la Romani, ci şi datinele iden- 
tice şi corelative dela Romani avem să 
le deducem din un fond comun şi mai 
vechiu, dar nu tracic -— cum presupune 
G. Dem. Teodorescu — ci vechiu indo- 
german. _ 

Psihologia acestei datine zace doar 
aproape de mintea omului agricultor 
din stadiul primitiv, când rodul câm- 
pului cultivat nu depindea atât dela 
hărnicia omului cât dela bunăvoința ce- 
viului. Precum în mare parte e şi as- 
tăzi la noi. Dacă vine ploaie la vreme 
e an bun și rod berechet,-dacă nu vine 
ploaie la vreme, e foc, foamete şi to- 
penie. 

Mintea naivă a mediului primitiv 
antropocentrie a căutat în supărarea 
zeilor şi păcatele oamenilor “cauzele 
pedepsei cerești. Şi amăsurat menta- 
lităţii sale a căutat să «deslege» ploaia, 
după cum spune cântecul din Bihor. 

«Nu taiu apa 
Ci taiu legatul ploaiei». 

5. FL Marian: Insectele în limba, 
credinţele și obiceiurile Românilor. Bucureşti 
1903, pag. 108.
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În «paparugă» avem o remăşiţă 
din vechiul cult. Vedem doar că de 
paparude se deghisează sau copii ne- 
vinovaţi, sau femei în stare anormală 
(smintite, gravide etc.). Popoarele de 
pe un grad mai primitiv al culturei 
văd în cei smintiţi, epileptici etc. fiinţe 
stăpânite de duhuri, din care cauză au 
fost şi mai sunt şi astăzi în parte fo- 
losite ca medii potrivite pentru cultul 
mistic. Țiganca învălită în boz a zile- 
lor noastre este remăşiţa întunecată a 
preolesei din vechime, care într'o îmbrăcă- 
minte analogă păşiă și dansă în frun- 
tea procesiunilor vechi păgâne, prin 
care se invocă dela puterile cari ţin 
ploaia «legată» să deslege picăturile 
recoritoare şi hrănitoare, vărsându-le 
asupra pământului crepat de sete şi de 
arșiţa soarelui. 

<Şi dă Doamne ploile, 
Nu le da cu curelu 
Ci le dă cu ciubăru». 

Ca multe altele, noi Românii, am 
păstrat după mii de ani această datină 
a străbunilor noștri, care a dispărut 
de mult la fraţii noştri mai înaintați 
în cultură. 

Şi ar fi pagubă dacă oamenii no- 
ştri dela ţară, cari sunt în contact zil- 
nic cu poporul și pot mai uşor fixă 
textele şi obiceiurile, n'ar însemnă şi 
da publicităţii detaliile particulare ale 
acestei datini, — aşă cum se mai află 
în popor — pănă nu dispare cu totul. 
Imens material de studiu zace în acest 
material. Servească aceste şire ale mele 
ca indemn pentru toţi, cari sunt în mă- 
sură a contribui la cunoaşterea de- 
plină a datinelor noastre vechi. 

Lugoj, la Rusalii 1908.



Recetă pentru jurnaliști 
— Amintire — 

(Scrisă pentru numărul jubilar al 
«Gazetei Transilvaniei»).



  

  

  

Dedicaţie colegilor mei gazetari 
din ţările 

Coroanei Sfântului Ștefan. 

Se împlineşte sfertul de veac de 
atunci. Eră în toamna anului 1883. Fe- 
ricitul meu tată, care văzuse zile mai 

bune pe timpul când eră stenograf al 
dietei provinciale din Sibiiu,eră peatunci 

primpretore substituit în cercul preto- 
rial central al Sibiiului. Alte vremuri erau 
acele pe atunci şi în comitatul Sibiiului, 
Din cele şase cercuri pretoriale ale Si- 
biiului în fruntea a cinci erau şefi 
Români. Astăzi | aremi-se este în întreg 
comitatul un singur primpretore român. 

Fericitul meu tată aveă obiceiul a 

face dese preumblări pe promenada «de 
sub arini», care duce cătră dumbrava 
Sibiiului. Pentru mine, care întrasem 

atunci în clasele superioare ale liceului 
de stat din Sibiiu, eră mare fericire 

când mă luă cu sine tata la aceste 
preumblări, căci de obiceiu întâlniam 
pe această cale pe «bătrânii» noştri, cu 
cari eră tata bun cunoscut şi aşă ajun: 
geam şi eu, care mergeam alăturea 
«în legău» cu Măcelariu, Barițiu, Bologa 

etc. etc. cari tot «pe sub arini»> îşi fă- 

ceau preumblările, să mai trag cu ure- 
chea una-alta din cercul mai înalt de 

9
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idei, care preocupă pe acești fruntaşi 
ai neamului pe acele vremuri, când 
păreă că se varsă nouă viaţă în oasele 
trudite ale neamului românesc. 

Mai bucuros ascultam vorbele bă- 
trânului George Barițiu, cre scotea 
pe acea vreme în Sibiiu «Observatorul», 
la care colaboră şi tata. | 

Nestorul presei noastre povesteă 
cu mare predilecție lucruri din tinereţe. 
Bag seama aşă e rostul bătrânilor. "Mi 
aduc şi astăzi plastie aminte cum po- 
vesteă suferinţele sale din 1849, când 
reiugiându-se din Sibiiu a fost în urma 
intrigilor săseşti arestat de Ruşi la 
Câmpina și târât în lanţuri pănă la 
Cernăuţi, unde l-au scăpat luceterii de 
atunci ai Bucovinei, fraţii Hurmuzachi, 
pe a căror moşie dela Cernauca — 
parlamentul bejenarilor din toate ţările 
locuite de Români — a petrecut pănă 
după restabilirea ordinei în Ardeal. 

Înghiţiam cu sete fie-care vorbă 
îmbogăţindu-mi fantazia cu material 
nepreţuit, care mi-a rămas pentru 
întreaga mea viaţă un scump tezaur. 

Re'ntorși dela una din aceste pre- 
umblări şi ajungând în piaţa mică a 
Sibiiului, la despărţire aruncă bătrânul 
Barițiu o privire asupră- mi, plină de 
nemărginită bunătate, care îl cavac- 
teriză. 

— «Hi, şi cum îţi merge cu 
şcoala ?! Înveţi bine ?» — zise bătrânul, 
ca să mă învrednicească şi pe mine cu 
o vorbă. 

Nu ştiu ce voiu- fi răspuns, dar
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fericitul meu tată, care îmi controlă 
toate lecţiile şi îmi ştiă mai bine toate 
păsurile, a început să povestească cum 
îmi merge cu studiile, unde e bine şi 
unde ar trebui să fie mai bine, cu 

preocupaţia părintelui, care vede 
totdeauna în copiii sei ceva mai bnn 

decât în alţii. 
— «Şi ce vreai să te faci?» conti- 

nuă en blândeţe bătrânul întrebările 
sale binevoitoaue. 

Încă înainte de a puteă răspunde 
tatăl meu, care frământă în creerii sei 
mari planuri privitoare la viitorul meu, 
am răspuns eu cu hotăriîre 

— «Redactor»! 

Nici astăzi nu-mi pot da seamă 
sub care sugestie am ajuns să nimerose 
atunei, când eram în a cincea clasă 

gimnazială, cariera mea de astăzi, de 
care — bine înţeles — pe acea vreme 
nici nu puteă fi vorba în serios.. 

Tata a rămas surprins de răspun- 
sul meu. Dar mai surprins am fost eu 
însu-mi. 

A urmat o pauză. Tata păreă ase 
împrietini cu răspunsul meu, pe care-l 

consideră ca o deosebită atenţiune faţă 
de bătrânul Barițiu, la care ştiă cu câtă 

admiraţie privesc. 

Bătrânul Barițiu a început să dee 
din cap. 

«Dragul mou, a fi iedactore lucru 
greu, foarte greu. Nu-i destul să şti 
scrie şi să ai idei și sentimente. Nu! 
Trebue să te şti şi păzi când scrii. 
Eată eu scriu aproape o jumătate de
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veac. Şi şti cum scriu?! La fie-care 

-vorbă ce. o scriu ţin înaintea ochilor 

codul penal şi îmi închipui că la spa- 

tele mele stă jandarmul! În vremurile 

de astăzi numai aşă poate scrie un 

redactor român. Cine nu scrie aşă, 

cine nu are necontenit paragraful legii 

în faţă şi jandarmul în spate, când. 

“serie, acela, dragul meu, mai mult 

strică decât direge cu scrisele sale»... 
Pauză. | 
Şi apoi întinzându-mi cu bunătate 

mâna la despărţire zise: 

— «Dar poate că tu dragul meu, 

să ajungi zile mai bune». 
«Să dea Dumnezeu !» răspunse tata 

şi ne-am despărţit. - 

Vorbele bătrânului mi-s'au întipărit 

în suflet ca tăiate în granit. 

După zece ani, — bătrânul Barițiu 

murise, — eată-mă pe neaşteptate... 

redactor. 
Curtea cu juraţi dela Cluj con- 

damnase în August 1893 întreaga re- 

dacţie a «Tribunei», dela director pănă 

la corector pentru o informaţie, al 

cărei stăpân nu s'a putut găsi. Învitat 

telegrafic de bătrânul .president. Dr. 

loan Raţiu, am părăsit în aceeaşi zi 

catedra de profesor şi am devenit condu- 

cător interimal al <Tribunei» din Sibiiu. 

La 1894 apoi fondasem la Timişoara 

«Dreptatea». Şi pănă la toamnă ajun- 

sesem recordul de 72 (zi şeptezeci şi 

două) procese de presă. 

Eram încă om tânăr, plin de 

ideale şi plin de temperament. Ce-mi 

băteam eu capul cu $$-ii codului penal
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şi cu jandarmii. Dam înainte după 
vorba bătrânului Glodariu, Dumnezeu 
să-l ierte, care ne ziceă că dacă te înjură 

Ungurul de «<urişten» apoi răspunde-i 
înjurându-l de <ur-ur-urişten». 

Am şi plătit voinicia cu doi ani 
temniţă, 2000 cor. amendă în bani apoi 

spese enorme și cu... nimicirea foii, de 

care se legaseră speranţe așă mari. 
La recoarea temniţei dela Vaţ, 

_ajuns la linişte şila răgaz, mi-a apărut 
apoi naintea ochilor sufleteşti figura 
blândă cu acei ochi plini de nemăregi- 
nită bunătate a bătrânului George 

- Barițiu. Şi tot mai desluşit auziam : «la 
fiecare vorbă...»- «ţin naintea ochilor 
codul penal şi îmi închipuiesc că la 
spatele meu stă jandarmul...» 

Eu eram acum cu jandarmul 
faţă şi cu paragraful “codului penal 
spinare. 

Şi m'am cuminţit încetul cu înce- 
tul... mai ales după ce am văzut marea 
devastare, atâta muncă perdută, atâtea 
iluzii sparte, atâtea decepţii... 

Nu ştiu care din noi va ajunge 
zilele mai bune... 

Dar pănă trăim în «vremile de 
astăzi», cred că aduc cel mai potrivit 
prinos memoriei lui George Barițiu, 

fondatorului «Gazetei Transilvaniei» 
când scriind pentru numărul jubilar 
această reminiscență, mie atât de sfântă, 
o dedic colegilor mei gazetari din ţările 
coroanei Sfântului Stefan. 

Poate le va prinde şi lor bine! 

Lugoj, 1/14 Martie 1908, 

n î 

în



2itimul vlăstar. 
= Premiera cu care s'a deschis stagiunea 

Teatrului naţional din București. = 

— Ri Septembre v. 1908. — 

—. Dare de seamă —



  

  

Dat fiind, ca noi să fim de tot ne- 

suficient informaţi despre viaţa artis- 

tică din regatul Romăniei, a fost curat 

întâmplare că mam nimerit la Bu- 

cureşti tocmai în ziua deschiderei sta- 
giunei la "Teatrul naţional. 

Afişe mari anunțau pe stradele ca- 

pitalei Romăniei acest eveniment, Se 

puteă să lipsesc eu, dacă întâmplarea 

m'a adus într'un ceas atât de noroeos 

la Bucureşti, dela prima reprezentaţie, 

care anunţă premiera unei piese cu su- 

jet dela noi? Mai ales eă sunt aproape 

zece ani de când n'am mai azistat la 

o reprezentaţie românească întrun te- 

atru ca lumea, cu actori de profesie. 

Seara la cassă n'a mai fost loc. Bi- 

letele se vinduseră cu o săptămână 
înaiute. Zadarnic am căutat să explic 

domnului dela casă că sunt Român de 

dincolo ete. şi că primesc ori şi ce loc 

fie chiar şi pe galerie. Nu-i şi pace. 

Să te înneci la mal! Să fii în seara 
deschiderei stagiunei- în Bucureşti şi 

să uu poţi asistă. Era teribil. În des- 
peraţia mea îmi venise ideea mântui- 

toare. .Cetisem pe afiş că reprezentărei 

premerge un concert dirigeat de mă- 

iestrul Kiriak. Fără multă bătae de 

cap, deşi era dejă ora începerei con- 

certului, am găsit întrarea pe scenă şi 

- mam dus de-adreptul la măestrul, pe 

care-l cunoşteam de pe timpul când a 

trecut pe la noi cu falnicul seu cor.
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l'am găsit şi i-am spus năcazul. M'a 
înţeles îndată, şi ma prezentat direc- 
toriilui teatrului dlui P. Eliad, care. - 
a avut bunăvoința a-mi oferi un loc în 
orhestră. 

Am primit cu bucurie şi astăzi îi 
sunt recunoscător. 

Vârât între muzicanţii orhestrei 
ministeriului instrucţiunii publice, îm- 
bulziţi şi ei în acel loc strâmt, destinat 
pe alte vremuri orchestrei, n'am putut - 
aveă parte de concert, decât cu ochii, 
căci urechile îmi zuruiau de instru- 
mentele între cari eram strivit. Prive- 
liştea însă eră solemnă şi încântătoare. 

S'a cântat imnul regal ascultat de 
întreg publicul în picioare, apoi imnul 
Romăniei de Castaldi, dirigeat de 
însuşi compositorul, seninul resunet al 
Ardealului de Vidu al nostru cu acom- 
paniare de orhestră de Castaldi (lu- 
cru nou) şi în fine «Deşteaptă-te Ro- 
mâne». . 

Judecând după furtuna de aplauze, 
ivebue că a cântat foarte bine corul 
societăţii «Carmen». Imnul regal şi 
«Deşteaptă-te» au fost chiar bisate. 

A urmat apoi premiera: «Ulti- 
mul vlăstar», dramă în trei acte, 
de dl N. Pandelea, o piesă asupra 
valorii căreia circulează versiuni foarte 
divergente. A fost prezentată cu ani 
mai nainte la teatrul naţional, dar dl 
Davila a respins-o. Noul director, dl 
Eliad condus de dorul a încurajă pie- 
sele originale şi cu sujet din viaţa noa- 
stră, a admis-0. Negreşit că intenţiunea 
dlui Eliad de a reformă repertoriul te- 
atrului național merită toată lauda şi 
recunoştinţa, dar rămâne chestie dis- 
cutabilă dacă a fost norocos în alege-
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rea piesei, cu care a încercat să înau- 
gureze «era nouă» şi dacă n'ar fi fă- 
cut mai bine să urmeze exemplul ante- 
cesorului seu faţă de această piesă, 
tocmai pentru a nu compromită direc- 
ţia nouă pe care o aşteaptă întreaga 
suflare naţional-românească dela noul 
„lirector al teatrului. 

Fiind vorba de o piesă originală 
românească cu sujet dela noi, voiu în- 

-cercă în cele următoare să dau seamă 
cetitorilor mei despre impresiunile mele 
după prima și singura reprezentaţie la 
care am avut norocul a asistă. 

Acţiunea se petrece în Iunie 1877 
la Câmpeni în Munţii apuseni ai 
Ardealului. 

Conţinutul piesei este următorul: 

Augustin Şoiman, cel mai din 
uemă fiu al preotului Axente Şoi- 
man-şi în acelaş timp singurul repre- 
zenţant al unei străvechi familii arde- 
lene care numără Voevozi printre stră- 
moşii ei, locueşte în Bucureşti sin- 
our, numai cu bătrâna sa mătuşă, Pe- 
laghia. Aici trăeşte ca întrun fel 
de exil: cu patru ani mai înainte, pe 
când eră student, făcuse o manifestaţie 
la mormântul lui Iancu din Jebea. 
Dat in judecată, fusese, osândit la 
cânţi-va ani de închisoare ; spre a-l scăpă 
de această umilinţă, care se resfrângeă 
şi asupra familiei, tatăl seu, bătrânul 
Axente, îl silise să fugă peste munţi. 
De patru ani e în Bucureşti; aici însă 
dorul de acasă îl roade în suflet, iar 
de altă parte neputinţa de a se întoarce 
în Câmpeni, deoare-ce jandarmii Var 
arestă şi Var trimite să-şi facă pedeapsa, 
îi face viaţa şi mai amară. În acest timp 
izbucneşte războiul între Români şi 
Turci. Studeniii se mişcă, garibaldienii
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se oferă să lupte pentru libertatea Ro- 
măniei. Augustin e cuprins de entu- 

ziasmul general şi se angajează ca vo- 

luntar în armata românească, în gra- 
dul seu de locotenent. 

TPoemai în acest timp însă bătrânul 

preot, care simte că i-se apropie ceasul 

cel din urmă, îl chiâămă la dânsul în 

Câmpeni. De patru ani, încă înainte 

de procesul lui, Augustin e logodit cu 

Livia; Axente vreă acuma să-i cunune, 

ca să poată muri liniştit asupra viitoru- 

lui Şoimanilor. Augustin va aveă urmaşi 

cari vor duce mai departe numele fa- 

miliei. . 

“Abiă sosit însă în Câmpeni, jan- 
darmii au şi prins de veste de venirea 

Jui şi cuută să-l aresteze. Toate planurile 

bătrânului sunt, din această cauză, stri- 

cate: pentru moment Augustin se as- 

cunde ; va trebui însă să plece chiar în 

noaptea aceasta, spre a scăpă de urmă- 

rive. O schimbare mare se petrece atunci 

în sufletul bătrânului preot: mai îna- 

inte eră deprins cu singurătatea lui de 

sihastru, dorul după feciorul unice şi-l 

mai puteă potoli. Acuma însă, după ce 

l-a văzut, nu se mai poate despărţi de 

dânsul şi fiindeă Augustin nu poate ră- 

mâneă în ţară, se hotăreşte să plece cu 

dânsul peste hotar. Dar tuemai hotări- 

vea aceasta pune pe Augustin în cel 

mai greu impas, el nu vrea ca tatăl seu 

să afle că se duce la răsboi şi, plecând 

cu dânsul, îi va fi peste putinţă să-i 

ascundă acest lucru. Caută deci să abată 

pe Axente dela planul seu, bătrânul ră- 

mâne însă neclintit. Augustin stărue, 

tatăl seu devine bănuitor. În sfârşit 
îtotul se descopere. Bătrânul preot cearcă 

csă-l oprească; îl roagă, îi porunceşte, 

înzadar: Augustin . îi arată că-i este, 
cu neputinţă să mai dea îndărăt acuma
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trebue cu orice preţ să-şi respecte ani- 
gajamentul de soldat. Atunci sermanul 
bătrân, orbit de simţământul strajnicei 
sale datorii, recurge la o măsură dis- 
perată, care însă îşi greşeşte efectul şi 
aduce cele mai mari nenorociri asupra 
lor. 

Bătrânul preot închide pe fiul seu 
de nou în ascunzătoarea, undenu lau 
găsit jandarmii şi merge acum şi de- 
nunţă însuşi jandarmilor unde se a- 
flă Augustin. Jandarmii vin şi îl ares- 
tează pe tinărul. Moţii însă, cari cobo- 
riseră din munţi la ştirea că le-a sosii, 
iubitul lor Augustin, văzându-l arestat- 
se aruncă asupra jandarmilor, îi desar, 
mează şi leagă cot Ja cot. Ear Augus- 
tin însoţit de. credinciosul seu Nicoară 
se aruncă pe cai şi pleacă, 

„Bătrânul aude de aceasta şi deşi 
frânt din cauza luptei sufleteşti şi a 
bătrâneţelor, îşi reculege puterile şi 
merge însuşi să deslege | pe jandarmii 
rămaşi în paza unui singur fecior. 

Jandarmii liberaţi pornesc la goană 
după cei fugiţi, îi ajung şi trag loc. 
Adrian cade mort. 

Piesa se închiee cu scena, că Mo- 
ţii aduc cadavrul lui Adrian, asupra că- 
ruia se aruncă desperata lui logodnică 
Livia, ear bătrânul Axente înnebuneşte 
şi în "nebunia sa cunună pe cei doi, cari 
zac la picioarele lui. 

Acesta e pe scurt conţinutul piesei. 

Eroul piesei, precum se. vede şi. 
din aceasta, nu este «ultimul vlăstar» 
adecă Augustin, ci tatăl lui, bătrânul 
preot Axente Şoiman, care voind 
să asigure reproducerea şi perpetuarea 
legitimă a neamului Şoimanilor, acce- 
Jerează însuşi stingerea - acestui neam. 

Conflictul tragic este lupta dintre su-
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birea pentu națiune şi dubirea peniru vița pro- 
prie, „ 

Criticii, cari consideră pe Axente, 
ea antinaţional — eum am cetit în unele 
dări de seamă ale foilor bucureştene, 
după reprezentaţie — sunt în rătăcire. 
Axente, — după concepţia dlui Pandelea 
— este naţional, foarte naţional şi toc- 
mai în interesul naţiunei, care are tre- 
buinţă de conducători devotuţi, ţine ca 
neamul Şoimanilor să nu se stingă. În 
situaţia dată, consideră de mai impor- 
tani pentru naţia românească, ca nea: 
mul Şoimanilor — conducătorii fireşti 
ai Moților — să nu se stingă,” decât ca 
ultimul vlăstar să se stingă pe câmpul 
de luptă pentru independenţa Romăniei. 
Are Romănia destui fii, eari să înte- 
meeze independenţa, nu-i trebuinţă ca 
Şoimanii să-și sacrifice ultimul vlăstar. 
Acesta e rezonamentul bătrânului. Va 
să zică nu lipsa de sentimente patri- 
otice şi naţionale este motorul situaţiei 
iragice, ci din contra iubirea de na- 
țiune. Bătrânul crede, că -în situaţia 
gravă a Ardealului, Românii Munţilor 
apuseni nu se pot lipsi de conducerea 
Şoimanilor. 

Şi orija bătrânului e întemeiată 
psihologiceşte. El a avut 8 copii, 3 fete 
şi 5 ficlori. 

La 1848 a fost prefect al Români- 
lor, când-bătrânul seu tată i-a lăsat cu 
limbă de moarte să grijască ca neamul . 
Şoimanilor să nu se stingă. Axente a 
ris atunci de grija bătrânului seu tată. 
Aveă doar 5 ficiori, unul ca unul şi 
preuteasa eră în viaţă! 

În revoluţia din 1848/9 i-au pierit 
toate trei fetele în luptă şi un fecior. 
Al doilea fecior i-a perit în Italia, al 
treilea pe câmpiile Bohemiei, apărând 
țţeara şi pe împărat.



— 13 — 

Al patrulea, fără ştirea tatălui seu, 
s'a înrolat la 1870 în legiunea străină 
a Francezilor, cari erau în luptă contra 
Germanilor şi a pierit pe câmpul de 
onoare. 

Aşă i-a rămas numai Augus- 
tin, pe care îl păzeşte ca lumina ochi- 
lor, şi pe care, de teamă,ca să nu-l otră- 
viască în temniţă, îl trece peste munţi. 
Criza tragică se începe, când -atlă bă- 
trânul, că Adrian s'a înrolat ca volun- 
tar în armata română, care stă gata să 
treacă Dunărea. 

Presimţind stingerea neamului Şoi- 
manilor, caută să împedece cu orice 
preţ întrarea -sub steag a lui Adrian şi 
preferă chiar temniţa, din care mai 
poate scăpă, — deși neam de Şoiman 
încă n'a stat în temniță — decât să-l ştie 
dus la moarte sigură pe câmpiile bul- 
găreşti. 

Conflictul dramatic este deci dat. 
Şi nu încape îndoială, că acest con- 
flict ar puteă formă simburele unei bune 
drame, deşi acest conflict este lipsit la 
noi de orice realitate, căci de-o parte 
noi avem familii româneşti cu con- * 
ştienţa continuității de 5--6 vea- 
curi — condiţie esenţială a conflictu- 
lui tragic -- şi de altă parte în Munţii 
apuseni, ca proprietate camerală, n'au 
fost. nici când Voevozi români. 

Pentru problema sa n'a -găsit deci 
autorul un mediu potrivit şi tocmai aici 
zace cauza de ce face conflictul o im- 
presiune atât de stranie şi este atât de 
greu de înţeles, încât unii consideră pe 
Axente de-adreptul ca nepatriotic şi na- 
național. 

Greşala cea mai mare a piesei este 
însă, că autorul nu s'a putut ridică la 
înălţimea concepţiei sale tragice.
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Când se începe piesa este dejă 
lupta dată în sufletul lui Axente, aşă; 
că ceea-ce ar aveă să constitue pro- 
blema piesei este dejă_ lucru încheiat, 
când se începe piesa. Pe scenă nu ve. 
dem altceva, decâ că batrânul voeşte de 
o parte să-l însoare și de altă parte să-l 
împedece cu ori ce prâţ pe fiul seu dela 
participarea în războiul pentru inde- 
pendenţă. Numai din dialoguri “înţele- 
gem lupta sufletească prin care a 
trecut bătrânul. i . 

Altă greşeală mare a piesei este 
lirismul, care stăpânește dela înce- 
put pănă la sfârşit şi cu cât progre- 
sează acțiunea — dacă se mai poate 
vorbi de aşă ceva —' tot mai mult loe 
ocupă efusiunile lirice, aşă câ lipseşte cu totul mersul dramatie indispensabil. - 

Mai departe e greşeală, că singura 
persoană, care face ceva e bătrânul 
Axente. Toate celelalte persoane sunt pasive. Ba rolul «domnilor». şi al <jan- darmilor» e deadreptul ridicol. “Tot 
aşă sunt şi Moţii, cu Singura excepţie 
a lui Nicoară. în care svâcneşte pu- țină inimă, ceilalți sunt statişti de sorta cea mai infimă.. 

Puţină viaţă este în Pelaghia, 
sora lui Axente, celelalte persoane cu Augustin şi Livia în frunte, sunt simple declamaţii, nimic alta. 

Piesa, ca lucrare dramatică este declarat, nesucceasă. Dar n'are să ne prindă mirare. Autorul, un tinăr pro- fesor, a scris-o încă pe timpul când eră elev de liceu. Pentru vârsta în care a scris-o îi face negreşit onoare. 
Dar piesă pentru inaugurarea unei noui direcţii nu poate fi la nici uu caz, Aşteptăm însă dela autor — după ce se va mai desvoltă — lucruri mai bune. 
Este schinteie în dl Pandelea,



— 145 = 

dovadă concepţia şi dacă va da în- 
nainte cu studiu serios, va fi şi pu- 
tere. | 

Limba este însă frumoasă. 

Reprodue aici un specimen. Efu- 
siunea lirică a bătrânului Axente, când 
aflând eă fiul seu -a scăpat din mânile 
jandarmilor, priveşte din fereastră du- 
pă el, cum trece dealul: 

«Se duce! Nici capul nu şi] mai în- 
toarce spre casa strămoşilor lui. Opreş- 
te-te Augustine! Vai Dumnezeule, pen- 
tru ce-mi iai puterile tocmai acuma? 
Feciorul meu pleacă, se duce la pierzare 
şi nimeni nu'l opreşte, nimeni! Iar eu 
nu mai am putere s'alerg după el! Nu- 
mai voi, munţilor, îl mui puteţi abate 
din cale. Voi, care aţi resunat odinioară 
de cântecul tulnicului seu, prăvăliţi acum 
stânci în drumul lui, deschideţi prăpă- 
stii înaintea pașilor sei. —— Brazilor, 
sub a căror cetină se adăposteă pe 
vreme de furtună şi din ale căror crengi 
îşi făceă suliță şi săbii, răsturnaţi-vă 
înaintea lui, faceţi zid nestrăbătut din 
trupurile voastre, înţepaţi”l cu vârtul 
âcelor voastre şi faceţi” să se întoarcă 
înapoi. Şi tu, Arieşule, în ale cărui va- 
luri s'a scăldat în copilărie şi s'a jucat 
cu păstrăvii tei, umflăţi apele revărsate 
peste maluri şi adâncește-ţi vadurile, 
Dă glas de mânie apelor tale, spăimân- 
tă-l cu mugetul. teu și fă-l să se oprea- 
scă din mers. lar tu Negrule, care i-ai 
fost dăruit dela naşterea ta, ai fost 
hrănit de mâna lui şi nimeni altul nu 
te-a încălecat afară de dânsul, fă-te 
năsdrăvan, Negrule, şi îndeamnă-l să 
se întoarcă acasă, împotriveşte-te frâu 
lui şi nuw'l duce mai departe». 

Adâncă impresie face actul prim. 
Se ating coarde, cari pun în vibrare 

10
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orice suflet simţitor românese. E vorba 
de suferinţele noastre. Sunt: pasage, 
cari mişcă pănă la lacrimi. 

Pe bătrânul Axente l-a jucat ma- 
rele nostru artist Nottara, fără de a 
puteă însă creeă unitatea caracterului 
lui Axente, de o parte eroismul des: 
cendentului de Voevozi, a fostului pre- 
fect din 1848/9, împărechiat cu blânde- 
ţea de preot, de altă parte şovăirea 
care trece pănă la tradare. Dar vina 
nu e a lui Nottara, ci a piesei. 

Multă silinţă şi-a dat d-l Dimi- 
triade, bun artist, de a face” ceva 
din palidul rol al lui Augustin, dar 
n'a putut reuşi. Tot aşă-şi d-şoara 
Voiculescu ca Livia. D-na Deme- 
triade a făcut bine pe Pelaghia. Rol 
secundar a avut şi d-l Z. Bârsan, 
fără de a-i da prilej ca să arete ce 
poate, 

Scena a fost neîndemânatic aran- 
jată. Alteum arată camera unui preot 
fruntaş qin Munţii :apuseni. Probă cât 
de puţin ne cunoaştem încă. Dar aceste 
sunt lucruri cari se pot uşor direge. 

Lugoj, 4/17 Octombrie 1908. 

Erată. Pe paginele 141 şi 143 este a se - 
celți pretutindeni Augustin în loc de Adrian. 
scris din greşeală,
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Apus de soare. 

In castelul dela Birchiş, după lungi 

şi grele suferinţe, s'a stins încetul cu 

încetul, o viaţă, a cărei deplină mărime 

deabiă de aici înnainte o vom puteă 

cuprinde. 

De mult am fost pregătiţi la acest 

desnodământ fatal şi totuşi ne isbeşte 

crunta ştire, încât. deabiă putem să 

prindem din chaosul de sentimente 

unele idei clare pentru a arătă în. ace- 

ste momente, măcar şi în liniamente fu- 

gitive şi spălăcite, cine a fost cel ce a 

apus la Birchiş şi cât de mare este 

pierderea ce o îndurăm. 

Morbul lui derivă încă dela 1899, 

dela instalarea de Metropolit, zece ani a 

“dus lupta cu germenii ucigători de 

viaţă, pănă ce în fine s'a stins. cu de- 

săvârşire lumina spiritului din corpul 

extrem de debilitat. 

În decursul acestor zece ani a fost 

luni dearâudul legat de pat, pănă ce 

se reculegeă pentru scurte intervale, ca 

apoi din nou să cadă la pat. Aşă a dus-o. 

Dar spiritul lui mare eră viu. 

Dejă cu ani mai înnainte mi-a zis: 

_— În mine numai spiritul mai tră- 
eşte, corpul meu s'a prăpădit dejă. 

Dar spiritul a viețuit pănă în ulti-
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mul moment cu claritatea şi puterea ce 

l-a caracterizat în decursul întregei 

sale vieţi. 

Dela începutul lui Qctombre, anul 

trecut, a fost fără întrerupere legât de 

pat. Zi pe zi scădeau puterile fizice, 

speranţa unei reculegeri dispăruse cu 

totul. 
Dar spiritul seu mare lucră în- 

nainte. 

În Novembre, mă chemase la sine, 

ca să-mi dicteze celebrele respunsuri 

la interviewul cerut de publicistul din 

Romănia, |. Rusu-Abrudeanul, respun- 

suri de o claritate şi pătrundere feno- 

menală, cari au făcut la locurile com- 

petente adâncă impresie. 

Din. Februarie încoace apoi slăbind 

mereu, a trebuit să sisteze ori-ce lu- 

erare.. Nu mai citeă şi cu mare anevoie 

mai puteă să subscrie câte ceva. Cu 

toate aceste purtă grijă de toate. 

Patru zile înnainte de moarte dase 

ordin să fiu chemat la patul lui, căci 

mai aveă ceva de dispus relativ-ia pu- 

blicarea corespondenţei cu profesorul 

din Pelpin Dr. Savicky în jurul discu- 

siunei despre raportul între ştiinţă şi 

religiune. 

Marţi în 30 Martie am eşit la Birchiş, 

Găsisem totul pregătit pentru ce mai 

aveă de gând să facă. Contrar obice- 

iului seu însă... dormiă. Noaptea pre- 

mergătoare nu dormise aproape nimie 

din cauza junghiurilor şi înnecurilor 

de tusă, Acum dormiă. Nam voit să-i. 

turbur somnul.
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Pe la orele 1 şi jum. se trezise şi 

deşi nu luase nici 0 mâncare în acea 

zi, dispuse, ca imediat să fiu întrodus 

la dânsul. : 
Am întrat. 

Gu zimbet binevoitor mă primi şi 

îndată îmi arătă locul unde să stau şi 

lucrul, de care să mă apuc. 

Eu nu mă puteam reculege din 

impresia ce mi-o făcuse, Eră dejă al- 

tul. În jurul feţei, galbine ca ceara, o 

barbă albă, lungă şi rotundă, ca a 

patriarhilor din icoane, părul lung alb- 

albuţ, numai ochii luciau plini de viaţă, 

încolo păreă dejă mort. 

Cu sfială am luat loc. 

Vocea-i deabiă se mai putea auzi, 

iar dupăce rostiă câteva cuvinte, lucră 

agitat pieptul, care nu mai puteă 

prinde aerul de tvebuinţă. 

Am început să roferez, dar îndată 

la început am simţit, că deşi spiritul 

lui mare cuprinde tot Lee citeam şi 

spuneam, dar graiul lui nu mai ajunge 

să spună ce aveă de spus. 

Am prescurtat totul, ca să nu-l 

obosesc şi el n'a protestat. 

După o jumătate de oră am pus 

lucrul la o parte şi aşă a rămas. Eră 

o înţelegere tacită intre noi, că nu 

mai merge. 

Am voit să mă retrag. Dar nu 

“ma lăsat. Am stat lângă dânsul pănă 

la ora 4 şi jumătate. - 

Am povestit de toate. Despre ulti- 

mele momente ale fericitului Coriolan. 

Brediceanu, despre alegeroa dela Ora-
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viţa, despre alegerile sinodale. Ascultă 

cu interes şi ici-coleă îşi făceă obser- 
“vaţii scurte. 

Pe la ora 4 şi jumătate ceruse să 
i-se aducă credeuţionalul de deputat | 
sinodal, pe care-l primise cu posta - în 
ziua premergătoare şi dându-mi-l, îmi 

zise să-l prezentez eu la Sinod şi să 
„spun, că e aţât de greu bolnav, încât 
nu mai poate luă parte... pp 

Tremurând am luat eredenţionalul, 
pe care tot eu am avut fericirea a i-l 
trimite cu două zile în urmă. 

Apoi a dispus să fie dus cu patul 
din salon, unde se află, în dormitor. 

Îmi . întinse mâna şi îşi luă ziua 

bună dela mine... pentru totdeauna. 
Stam ca împietrit. Inima-mi par'că 

încercă să palpiteze şi nu putea. Vo- 
iam să zic ceva, dar nu găsiam nici 
vorbă şi nici idee... Stam locului. 

Incă odată îmi zise «adio» şi îmi 
făcă semn cu mâna să mă svetrag. Se 

vede, că îi eră grea scena despărţirei. 
Simţiă că n'o să ne mai vedem nici 

odată... dupăce în ultimii 15 ani ai 

vieţii sale am fost atât de mult împre- 
ună, distingându-mă cu înalta sa în- 

credere în toate momentele, când aveă 

să spună ceva în publicitate. 
M'am retras, dar involuntar mă 

oprii după gardina uşei... 

Servitorii au ridicat patul şi l-au 
“trecut în dormitor. Bătrânul mă zărise 
însă la uşă şi pănă ce a fost dus, n'a 
luat ochii schinteietori de pe mine, iar 

cu mâna mi-a făcut semnul ultimului... 
adio.
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Stam uluit. Am ieşit apoi singur 
în pare, unde n'a năpădit plânsul. 

Apus de soare!... 
%* 

Alesanădru de Mocsonyi, cel mai 
distins vlăstav al familiei Moesonyi -— 
familie de origină macedo-română, re- 
fugiată din Moscopole pe la sfârşitul 
veacului XVII în Ungaria şi devenită 

- nobilă la sfârşitul veacului al XVIII-lea 
— s'a născut la 4 Novembrie 1841 în 
Pesta, ca fiu al lui Mihail de Mocsonyi 
(f 1890) şi al Ecaterinei Mocsonyi de 
Fo&ân ($ 1878), venerabilă matroană, 

care şi-a crescut copiii, Alexundru şi 
Eugen, (n. 1844, + 1901) cu mare în- 
grijire în spiritul naţional românesc 
al tradiţiei familiave. 

Studiile liceale le-a făcut Alesan- 
dru la piarişti în Pesta, studiile juri- 
dice le-a început tot în Pesta, unde a 

urmat cursurile un an, apoi la Viena, 
unde a stat 3 ani și le-a terminat la 
Graz, luând acolo doctoratul în ştiin- 
ţele - juridice. Ar fi preferit studiile fi- 
lozofice, simțind în sine atragere ire- 
zistibilă pentru filozofie, dar de-o parte 
moda de atunci, de altă parte împre- 
jurarea — pe care mi-o povestiă cu 
mult haz — că prezentându-se la renu. 
mitul profesor de filosofie Zimmermann 
şi descoperindu-i, că preferă studiile 
filozofice, i-a respuus acesta: «E mai 
bine să remâi la drepturi», l-au deter- 
minat să continue şi închee studiile 
juridice. 

A remas „însă întreaga sa viaţă
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credincios filozofiei, care i-a fost nu . 
numai studiul cel mai predilect, ci şi 
ocupaţiunea sa principală. A studiat şi 
cugetat mult, pănă ce a ajuns să-şi cre- 
eze un sistem propriu filozofie, din 
care Însă cunoaştem numai foarte pu-! 
țin -— tezele desvoltate în singuraticele 
sale lucrări — căci sistemul seu pro- 
priu nu a ajuns să-l pună pe hârtie. 

Marţi, înnainte de a ne despărţi, 
într'o pauză a conversaţiei, privind 
lung la mine, u zis: 

Şi sistemul meu ? 

Priviam mişcat, fără dea respunde, 
căci în acele momente îmi eră mai 
mult de viaţa pe care o vedeam stin- 
gându-se înnainte de vreme, car bă- 
trânul oftă adânc şi zise şoptind: 

-— Pagubă, dâr n'am ce face! 

Întregul seu sistem, îutru cât am 
ajuns să prind câteva din bogatele sale 
expuneri, diferă esenţial dela filozofia 
zilelor noastre, întru cât consideră în- 
ireaga cugetare filozofică a timpului 
mai nou, mai ales dela Kant încoace, 
drept o deraliare fatală dela bazele 
sănătoase şi sigure date de ' Aristotel, 
la care ţineă foarte mult. In deosebi 

«pe Kant, a cărui genialitate nu o tră- 
ge la îndoială, îl consideră ca o ne- 
norocire pentru cugetarea filozofică, 
căci nici cei mai geniali cugetători ai 
zilelor noastre nu s'au putut încă des- 
bără de aberaţiunile lui Kant. 

Despre aceste însă cred, că voi 
mai aveă: prilej a vorbi mai pe larg.
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Alesandru îndată după termiuarea 
studiilor sale, a întrat în politică. 

La 1865, când nu eră încă de 24 
ani, a fost candidat de deputat la Ritt- 
berg, conta marelui proprietar Wirk- 
ner (al cărui tată eră cons. guv. în 
Viena). Presiunea pentru contra-candi- 
datul lui Alesandru a fost atât de 
mare, încât prezidentul alegerei văzând 
că Alesandru e în majoritate, a în- - 
scenat o bătaie, ca să aibe cuvânt a 
sistă procedura, fără de a-l aclamă pe 
Alesandru ca ales. 

Făcându-se a doua alegere, a în- 
vins apoi Alesandru cu majoritate co- 
vârşitoare de -voturi. Alegerea a fost 
însă protestată pe cuvânt, că w'a îm- 
plinit încă 24 ani. Pănă să între însă 
comisia dietală în desbatereu protestu- 
lui, trecuse 4 Novembrie şi Alesandru 
Moesonyi, împlinind etatea legală, a 
fost verificat. Discursurile electorale 
ale lui Alesandru Mocsonyi se află în 
arhiva familiei, pănă acum însă n'am 
reuşit să dau de ele. | 

La 11 Decembrie 1866 a rostit A.. 
M. primul discurs în dietă un discurs 
scurt — o improvizație cum ziceă 
care insă a indicat contărurile viitoa- 
rei sale activităţi, 

Eră la ordinea zilei desbaterea 
“adresei cătră Majestate, in care se zi- 
ceă între altele: «redă deci, Mujestate, 
nainte de toate naţiunei ma ghiare 
libertatea constituţională». 

Dep. Stratemirovici care luase po- 
ziţie contra acestui pasagiu, sprijinit
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fiind. de Gojdu (care propuneă ca 
«națiunea maghiară» să se înlocuiască 
cu' «patria noastră») şi I. Popovici- 
Desseanu, a fost combătut de renega- 
tul Stefanides, 

Întru sprijinirea moţiunei Strate- 

miroviei-Gojdu, a luat cuvântul A. M. 
întroducând discursul seu cu urmâ- 
toarea declaraţie: 

«Rezervându-mi dreptul. să vor- 
besce aici româneşte, în limba 

mea maternă, folosese de astădată 

limba maghiară numai din  otive de 
oportunitate». 

Curajul tinerului deputat român a 
iritat pe precursorii şoviniştilor de as- 
tăzi, cari i-au strigat tot felul de in- 
sulte. 

Făcându-se linişte, şi-a urmat apoi 
A. M. discursul, arătând că în Unga- 

ria, unde trăese mai multe naţiuni la 
olaltă, este necorect a folosi pentru 
complexul acestor naţiuni numele ge- 
netie al unei naţiuni aflătoare în mi- 
noritate. - 

Națiunea maghiară» nu poate în- 
semnă altceva în acest pasagiu, decât 

„că sau numai naţivnea maghiară se 
adresează cătră Monarh în adresa pro- 
pusă, sau că întreaga populaţiune a 
Ungariei aparţine naţiunei maghiare. 
Dupăce însă ambele aceste înțelesuri 
jionese starea faptică, nu se poate. ac 

ceptă terminul propus. 

Între altele a zis din cuvânt în cu- 

vânt:
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«Dacă primul înţeles este cel deci- 

zător, atunci celelalte naţiuni, find fără 

drept exehise, nu pot. primi adresa 

“tocmai din acest motiv. Dacă luăm al 

doilea înţeles, dat find că acesta, deşi 

numai nominal, cuprinde o maghiari- 

iare, naţiunile nu pot înseşi sancţionă- 

acest atac, prin acceptarea adresei. Eu 

cred, că nu poate fi considerată ca ne- 

modestă cererea unei naţiuni dea fi 

denumită pe numele seu, cu atât mai 

puţiu poate fi considerată ca nemodestă 

acea naţiuiie, care nu cere aceasta, ci 

numai să nu fie denumită cu nume 

străin! 

După declaraţiile aceste a urmat 

mare sgomot, întreruperi, proteste, că 

Maghiarul nu e străin în ţeara sa ele. 

Alesandru Moesonyi şi-a continuat 

însă discursul pănă la sfârşit. 

„Acesta i-a fost primul debut par- 

lamentar. 

Jeşind dela şedinţă, îl bate contele 

Iuliu Andrâssy (tată! actualului ministru 

al internelor) pe umăr, zicând: 

_ Prin discursul ten de astăzi ai 

meritat la Viena un ordin. 

__ Admit — respunse Alesandru 

Moesonyi — numai că nu eu, ci tu vei 

câpătă ordinul: 

Mai târziu, câna contele Luliu An- 

drâssy (spânzurat la 1849 «în efigie») 

a primit primul ordin dela Maj. Sa, 

l-a întimpinat A. M. cu vorbele: 

— Gratulez la ordinul, pe care eu 

l-am meritat şi tu l-ai căpătat.
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Tot pe vremea desbaterei adresei 
a doua erau exmişi din partea depu- 
taţilor naţionali Anton Mocsonyi de 
Foen şi Vichentie Babeş să poarte tra- 
tative cu Fr. Deâk, ear Ales. Mocsonyi 
cu contele. |. Andrâssy, ca în adresă să se 
accentueze expres egala îndreplăţire:a 
naţiunilor, cari împreună constitue Un- 
garia. 

„Gu ocazia aceasta a zis odată An- 
drâssy lui Alesandru Mocsonyi: 

— Nu umblaţi du,ă lucruri fără 
rost, căci pentru fiecare «lot» de con- 

concesiune de drept publie, ne dă 
Viena naţionalităţile cu «funtul».*) 

Iar Alesandru  Mocsonyi a răs- 
puns: - 

-- Viena promite multe, dar ţine 
puţine. 

*) Măsură veche, uzitată în Ungaria îna- 
inte de întroducerea sistemului decimal. Un 
funt = 32 loţi. -



II. 

În decursul anului 1868, s'a des- 

voltat atât în dietă cât şi afară de 

dietă marea luptă pentru garantarea 

prin legi a egalei îndreptăţiri a popoa- 

relor Ungariei. Deşi cel mai tiner între 

deputaţii aliaţi de naţionalitate română 

şi sârbă, a ajuns Alesandru Mocsonji 

în fruntea acestei lupte. 
Atât prietenii cât şi duşmanii i-au: 

recunoscut  înnaltele calități intelec- 

tuale şi morale, aşă că stegariul marei 

campanii din 1868 a fost Alesandru 

Mocsonyi. 
- La ordinea zilei erau chestiuni mari, 

cari ne priviau de aproape: despărţirea 

ierarhică de Sârbi, creearea constitu- 

țiunei bisericeşti: şi egala îndreptăţire 

naţională. Aceste chestiuni mari au 

absorbit întreaga luare a minte a tine- 

rului stegar, care a muncit enorm în 

acest an, studiind cu temeiu toate 

chestiile şi susținând lupta în şi afară 

de parlament. | 
E cu neputinţă a da un tablou fidel 

în cursul acestei schiţe fugitive, scrise 

ocazional, în aceste zile ale doliului 

general, fără de a avea toate docu- 

mentele necesare la îndemână. Mă re- 

restring deci a schiţă numai momentele 

mai importante. 
În 16 Aprile 1868 s'au întrunt frun- 

taşii români la Timişoara pentru a luă 

poziţie contra proectului subcomisiunii
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dietale relativ la situaţia chestiei de 

naţionalităţi şi totodată a stabili prin- 

cipiile conducătoare pentru o soluţie 

justă, aducându-se în deplină armonie . 

interesele de viaţă naţională a tuturor. 

„popoarelor ţerii cu interesele de inte- 

gritate teritorială şi unitate administra- 

tivă a ţerii. 

Memorandul acesta s'a dat celei 

mai largi publicităţi. Între altele s'a 
publicat în marele ziar al acelor vremi. 
«Politik», făcând adevărată senzaţie. - 

Acest memorand l-a prezentat Ales. 

Moesonyi în formă de petiție dietei în 

şedinţa din 20 Aprile 1868, întroducân- 
du-se cu un discurs, în care cereă să 

se declare de: urgentă soluţiunea che- 
stiunei de naţionalităţi, pe baza prin- 

_cipiilor depuse În proectul deputaţilor 
naţionali români şi sârbi, iar petiția 

dela Timişoara (subscrisă de 300 cetă- 
ţeni) să o transpună -nu comisiunei 

pentru petiţiuni, ci comisiunei exmise 

anume pentru aranjarea chestiei de na- 

ționalităţi. - 

În luna Mai se începe desbaterea 

proectului relativ la despărţirea ier- 

arhică a bisericei românești şi sârbeşti 

gr. or. 
Întrun scurt discurs vorbit în şe- 

dinţa din 6 Mai, a cerut A. Moesonji, 
să se renunţe la denumirea «<greco»- 

oriental, ci să se zică simplu biserica 

resăriteană naţională română și 

naţională sârbă. 
Tot la acest obiect a luat cuvântul 

în şedinţa următoare, la 7 Mai, discu- 

tândcă nue vorba de «înfiinţarea» unei 

metropolii. gr. or. române, ci de «re-
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activarea», susţinând pe baza mate: 
rialului istoric, ce-i stă pe acele vremi 
la dispoziţie, că metropolia română 
orientală nu este ceva nou, ci a existat 
dejă pănă lu finea veacului al XVII-lea. 

»Ţin să subliniez aceasta — zice — 
ca nu cumva din manca textuare a 
legii, să tragă cineva concluzii incom- 

patibile cu dreptul bisericei, în înţelesul 
ca şi când orişicine — care stă afară 
de sinul bisericei — ar aveă dreptul 
de a înfiinţă metropolii.» 

Fiind dejă desbaterea pe articoli, a 
luat în aceeaşi şedinţă a doua-oară cu- 
vântul la Ş-ul 3, care conţine un adaus 
nu numai superfluu, dar şi îngrijitor, 
privitor la măsura dreptului de supremă 
ivspecţie a guvernului asupra vieţii 
autonome bisericeşti.. Evenimentele zi- 

lelor de astăzi verifică pe deplin în- 
grijirile, cari transpiră din acest discurs 
al lui Al. Mocsonyi. 

Un scurt discurs, relativ la modul 

votării asupra moţiunilor prezentate, a 
rostit în şedinţa: următoare din 8 Mai. 

Înnainte de a se întră în ordinea 
zilei a şedinţei din 22 Iunie 1868 a luat 
cuvântul Alesandru Mocsonyi, pentru 

a relevă procedura * volnică a prim- 

comitelui din comitatul Crasna, care ia 

alegerea de al- doilea vice-comite al 
acelui comitat, nu a pus în candidare 
pe candidatul opoziţiei, deşi candidarea 

acestuia s'a cerut din mai multe părţi 
şi ar fi zorespuns uzului legal. (Aceasta 

eră nainte de creearea legii municipale.) 

Fruntaşii opoziţionali ai comitatului, 
după ce apelul dat ministrului de in- 
terne a remas fără rezultatul dorit, au 

11
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făcut e petiție cătră dietă, pe care a 
prezentat-o A. M. dietei cu prilejul 
acestui discurs. 

În şedinţa din 17 Iulie a interpelat 
dep. Ilie Măcelariu pe ministrul de 
justiţie în cheștia tragerii în judecată 
a fruntaşilor, cari la 3:15 Mai 1868 au 
făcut şi subscris la Blaj cunoscutul 
«pronunciament» în contra unirei Tran- 
silvaniei cu Ungaria. 

Ministrul B. Horvâth  respunde 
imediat şi zice între altele, că dovada 

tendenţelor de împăciuire ale guver- 
nului este tocmai că «tolerează» în 
funcţii publice indivizi, cari fac decla- 
raţii îndreptate contra unităţii statu- 
lui (alusiune la deputatul Măcelariu, 
care eră consilier la guvernul din Ar- 
deal). Măcelariu, care neştiind bine un- 
gureşte şi prin urmare trebuiă să se 
pregătiască înnainte pentru respuns, a 
declarat numai atât, că îşi rezervă 

dreptul a respunde la vorbele mini- 
strului. - i 

Alesandru. Moesonyi a sărit însă 
îndată în ajutorul colegului seu, strâns 

cu uşa din cauza necunoştinţei de limbă 
şi obţinând dreptul de a vorbi — la 
interpelaţie are de obiceiu numai inter- 
pelantul şi cel interpelat drept de a 
vorbi — a respins energie insinuările 
ministrului. 

Între altele a spus. cuvintele, de 
mare actualitate şi aztăzi : 

»Nu pot acceptă supoziţia, că pacea 
naţională ar fi pendentă numai dela lă- 
sarea în funcţii a unor anumiţi indivizi. 

«Eu mai mult paşi bucură, dacă
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guvernul ar da probe de iubire de 
dreptate faţă de naţionalităţi şi că do- 
reşte să împace pe naţionalităţi, dar 
aceste le voiu vedeă numai, când gu- 

vernul va căută să garanteze prin lege 
drepturile inpreseriptibile ale popoa- 
relor nemaghiare din Ungaria. În 
chestia aceasta nu poate îi vorba de 
indivizi.» 

Acţiunea şi-a avut rezultatul, în- 
trucât Maj. Sa Regele, la propunerea 
ministrului, a sistat procedura crimi- 

nală pusă în curgere contra subserii- 
torilor <«pronunciamentului». Alte vre- 
muri erau acele! 

Întwaceea s'a pregătit Alesandru 
Moesonyi pentru cea mai decisivă luptă, 
ce aveă să se dee în dietă: inarticu- 
larea egalei îndreptăţiri a naţionalită- 
ţilor. - 

În scopul studiului a făcut călă- 
torii în Belgia şi Helveţia, adunând 
un bogat material de studiu, care se 
află depus în arhiva familiei, 

Detaliu interesant este, că în Hel- 

veţia s'a prezentat la secretariul con- 
siliului federal (Bundes-Rath) cerând 
să-i pună la dispoziţie toate legile și 
regulamentele organice privitoare la 
egala îndreptăţire a naționalităților din 
Helveţia. 

Secretariul consiliului federal nu 
înţelegeă ce voeşte dela el Mocsonyi, 
căci — de fapt — în Helveţia, proto- 
tipul egalei îndreptăţiri naţionale, nu 
există nici o singură lege relativ la 

egala îndreptăţire a naționalităților. 
Atât de firesc este acolo dreptul fie- 
-cărei naţiuni, încât n'a fost de tre-
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buinţă a îngrădi acele drepturi fireşti 
şi de sine înţelese, prin legi organice. 

Explicându-se A. M. mai de aproape 
i-a recomandat secretariul consiliului 
federai să meargă la librărie şi să cum- 
pere toate legile Helveţiei, căci acolo 
va găsi tot ce doreşte. 

__ _Aşă a şi făcut, Din corpul legilor 
helveţiene şi-a făcut Al. Mocsonyi un 
bogat. extras, pe care aveă de gând 
să-l utiliseze în decursul desbaterei 
speciale asupra egalei îndreptăţiri. In 
urma celebrului cexodus» al deputaţi- 
lor noştri, la desbaterea specială a pro- 
ectului lui Deâk, primit ca bază a des- 
baterii, n'a mai ajuns Alesandru Mo- 

csonyi să utiliseze bogatele sale schiţe, 
cari de asemenea trebue să se gă- 
sească în arhiva familiei. 

Pe lângă activitatea în secţii, după 
întoarcerea lui -acasă din voiagiul de 
studiu, a desvoltat Alesandru Mocesonyi 
o extinsă activitate în publicistică, cău- 

tând a pregăti spiritele pentru o justă 
soluţie a chestiei de naţionalităţi. 

A scris articâli clasici în «Reform», 

renumitul organ al lui Schuselka, 
cu care trăiă în termeni prieteneşti, în 
«Zukunft», «Politik» şi alte organe mari 
de pe acele vremuri. | 

Pe aceşti articoli i-a adunat cel 
mai mare admirator al lui Alesandru, 

fratele seu mai tiner, Eugen (+ 1901) 
şi de mult am umblatsă dau de această 
colecţie, dar pănă acum nu am reuşit. 

Partea mai mare a acestor articoli 
s'a reprodus în foile româneşti ale 
acelor vremi, unde însă sunt greu de 
găsit, căci cei mai mulţi articoli au 
apărut fără semnătură
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Dejă în anul 1867 a început Ales. 
Moesonyi să pregătiască spiritele pe 
cale publicistică pentru o soluţie justă 
şi mulţumitoare a conflictului naţional, 
care se află atunci — după transacţia 
cu Austria — în planul prim al pre- 
ocupaţiunilor bărbaţilor politici mai 
serioşi atât dincoace, cât şi dincolo de 

Laitha. 

Aşă a publicat A. Mocsonyi în nr. 
155 şi 166 ai ziarului vienez «Zukunft» 
din 1867 doi articoli importanţi, în cari 
a depus principiile fundamentale ale 
soluţiunei juste a chestiei de naţionali- 
tăţi în cadrele integrităţii politice şi 
teritoriale a Ungariei, recunoscându-se 
prin legi fundamentale egalitatea de 
drept a popoareloi ţerii ca indivi- 
dualităţi naţionale şi coneludând 

în arondarea administrativă a ţerii în 
circumscripţii după naționa- 
litate. 

Articolii din chestiune analizează 
în mod obiectiv atât celebrul proiect 
al subcomisiei, exmise din sinul comi- 
siei dietale pentru naţionalităţi, cât şi 
elaboratul clubului naţional al Româ- 
nilor şi Sârbilor, 

Cu agerimea, care caracterizează 

toate enunţiaţiunile politice ale lui, do- 
vedeşte A. Mocsonyi, că proectul sub- 
comisiei, mânecând din falsa concepţie 
a fiinţei şi dreptului naţional şi favo- 
rizând în mod unilateral interesele 
naţionale ale Maghiarilor, poate violă 
drepturile şi interesele naţionale ale 
nemaghiarilor, dar la nici un caz nu 
le poate apără; pe când elaboratul
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clubului naţional, condus de ideea ne- 

tulburată, de genuinul princip al ega- 

lităţii, nu numai că formează baza 

etică a statului şi a libertăţii indivi- 

duale, ci este apt a oferi cel mai mare 

posibil scut legal intereselor tuturor 

naţiunilor, fără de a jigni unele prin 

altele, 

Aceşti articoli au produs adevă- 

rată senzaţie în cercurile politice şi 

organul ministerial «Magyarorszâg» a 

grăbit a combate în nr. 127 şi 128 din 

acelaş an, expunerile lui Mocsonyi. 
Din aceasta s'a desvoltat o pole- 

mică foarte interesantă şi din cale 

afară instructivă, nu numai pentru acele: 

vremuri, ci şi pentru... zilele noastre. 

La cei doi articoli din «Magyar- 

orszâg» a răspuns: Mocsonyi în patru 

articoli, apăruţi în nr. 202, 204, 205 şi 

206 ai ziarului «Zukunft» din Viena. 

E cu neputinţă a face în cadrul 

acestei schiţe un-extras ca lumea din 

această polemică, în care fiecare vorbă 

îşi are locul seu precis şi importanţa 

sa. Voi spicui însă unele, cari îmi par 

interesante pentru zilele noastre. 

Aşă d.e. <Magyarorszâg» îndată 

la început declară emfatie, că «națiunea 

politică maghiară nu a decăzut nici 

odată la nivelul unei politici de limbă 

maghiară» (tocmai ceeace se face as- 

tăzi fără perdea!) şi ca probă se ra- 

portă de oparte la veritabilul patriotism 

al Huniadeştilor, Zrinyieştilor, Bethle- 

neştilor, Bocskayeştilor, cari n'au fost 

apostolii şi martirii intereselor ma-
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ghiare de limbă, ci s'au nizuit a eluptă 

libertatea întregei naţiuni politice un- 

gare (adecă: totalităţii naţiunilor din 

'Ungaria); iar de altă parte se raportă 

la istoria Ungariei şi îndeosebi la le- 

gile din 1848. 

Mocsonyi respunde: 

«Nu înţelegem în ce raport de re- 

ciprocitate are să stee patriotismul 

adevărat, recunoscut de toţi, al Hunia- 

deșştilor, Zrinyieştilor ete. cu acuza 

noastră contra acelor reprezentanţi ai 

naţiunei maghiare, cari tocmai în con- 

trazicere cu Huniadeşti, Zrinyieşti etc. 

dau expresiune patriotismului lor în o 

politică maghiar-naţională ex- 

clusivistă; cel mult că cM--g» vo- 

eşte să ne mai întărească în convin- 

gerea, că în Ungaria într'adevăr numai 

aceia pot fi consideraţi ca patrioţi ade- 

văraţi, cari nu voesce — în sensul 

proiectului subcomisiei — să asigure 

interesele . naţional-maghiare prin legi 

imperative, iar cele ale naţiunilor 

nemaghiare numai prin legi faculta- 

tive, ci voesce — în sensul proiectului 

deputaţilor români şi sârbi — să ofere 

tuturor naţiunilor, fără deosebire, ace- 

leaşi condiţii legale pentru existenţa şi 

desvoltarea lor. Tot atât de puţin în- 

țelegem, când face aici «M-—g» amin- 

tire de «națiunea politică ungară», pe 

care nu a atacat-o nimeni şi care nu 

ar trebui să fie avizată la apărare». 

Raportarea la istoria Ungariei şi 

legile din 1848 o combate Mocsonyi, 

citând legile III din 1836, VI din 1840,
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II din 1844, V,83şi XVI 2 e. din 184, 
cari toate datorese geneza lor sutinării 
particulariste a intereselor maghiare 
naţionale în sarcina celorlalte naţiuni 
a ţerii, cari corstitue majoritatea. 

Admirabilă este apoi acea parte a 
articolilor, în cari dovedeşte că aron- 

darea administrativă a ţerii în circum- 

scripţii după naţionalităţi, nu numai 
nu este în contrazicere cu principiul 
unităţii teritoriale şi politice a ţerii, ci 
este de-a dreptul un postulat al exis- 
tenţei şi desvoltărei moderne a Unga- 
riei ca stat de drept. 

__ Articolii aceştia ai lui Moesonyi, 
la cari n'a mai respuns <«M--g» cu 
nici o vorbă, formează platforma în- 
tregei campanii a deputaţilor noştri în 
cursul anului 1868, ultimul an al pe- 
riodului dietal început la 1865. 

“Pentru aceleaşi principii a luptat 
Al. Moesonyi şi în secţiile comisiei die- 
tale, cari se frământau cu pregătirea 
unui proiect de lege relativ la egala 
îndreptăţire a naționalităților. 

Din  desbaterile secţiilor am să 
“povestesc aici un incident caracteristie. 

Ales. Mocsonyi eră în aceeaşi sec- 
ţie cu Coloman Tisza, pe atunci încă 
mare opoziţional. Prezident al secţiei 
eră Gorovă, iar Pulszky şedeă alăturea 

cu Mocsonyi. 

Coloman Tisza se cpintiă să do- 
vedească, că poziţia prineipială a ela- 
boratului deputaţilor români şi sârbi 
nu este acceptabilă, pentrucă contra: 
zice intereselor de integritate a ţerii,
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dărăburina-o în corpuri separate na- 
ționale, cari în mod firesc trebue să 
ducă la totala aisoluţie a Ungariei. 

Ales. Mocsonyi l-a combătut pe 
Tisza punct de punct, arătând că prin- 
cipiile depuse în elaboratul deputaţilor 
naţionali români şi sârbi nu numai nu 
periclitează integritatea Ungariei, ci 
prin absoluta garantare a păcii naţio- 
nale între popoarele ţerii, oferă o te- 
melie sigură Ungariei viitoare cu re- 
gim Qemoeratie. Din contra, punetul 
de vedere strâmt al lui Coloman Tisza, 

care contrazice tuturor conceptelor de- 
mocratice, duce Ungaria la disoluția 
torţată. 

Strâns cu uşa şi ne mai având în 
cătrău, zice 'Lisza: 

— E pagubă de vremea ce o pier- 
dem cu asemenea discusiuni. 

— Eu cred — respunde Alesandru 
Moesonyi — că pentru existenţa Unga- 
riei nu este chestiune mai importantă 
decât aceasta şi prin urmare nu poate fi 
aici vorbă de pierdere de vreme. lar dacă 
e tocmai vorba de pierdere de vreme, 
apoi aceasta nu se poate ruportă decât 
la “Tisza, care combate userţii, pe cari 
nimeni. nu le-a susţinut şi reprezentat 
aici. . 

Pulszky, care — cum am spus -— 
şedeă lângă Mocsonyi şi eră duşman . 

al lui 'Țisza, exclamă încântat la adresa 

Iui Mocsonyi: 

— Bravo, bravo! Aşa e! 

Eşind din şedinţă, îl ajunge Pulszky 
pe Mocsonyi şi îi zice: 

— Ai vorbit foarte frumos şi l-ai
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înfundat pe Tisza după merit. Numai 
pagubă că te întrepui pentru o chestie 
pierdută. Şi e pagubă că îţi strici ca- 
riera cu asemenea chestii. Un om prac- 
tie nu dă astăzi nimic pe aceste! (Adecă 
pe: naţionalitate, confesiune, onoare 
etc.) - 

Mocsonyi respunde: 
—- Oameni cari nu dau nimic pe 

acestea, sunt în ochii mei oameni fără 

caracter ! 

Pulszky. a respuns scurt, dând din 
umeri: 

— Chestie de apreciare! 

Peri dul legislatoric eră dejă pe. 
sfârşite, când cu chiu cu vai îşi ter- 
mină comisiunea dietală raportul în 
chestia naționalităților. 

Se înţelege lupta lui Aiesandru de 
Mocsonyi şi a soţilor sei a fost în za- 
dar, căci secţiile nu au luat în consi- 
derare elaboratul clubului deputaţilor 
români şi sârbi. 

În şedinţa din 11 Novembre 1868,: 
enumerând presidentul dietei agendele 
ce mai reclamă soluţiune, nu face 
amintire cu nici un cuvânt de chestia 
naţională, deşi dejă dieta din 1861 
luase angajament solemn a duce la 
soluţie echitabilă această chestie şi 
deşi noua dietă aleasă la 1865 a exmis 
o comisie specială tocmai penru gă- 
sirea unei soluţiuni. 

Încă în aceeași şedinţă a luat cu- 
vântul Alesandru Moesonyi şi consta- 
tând cu părere de rău, că presidentul 
între agendele mai importante ce sunt 
de rezolvat, nu a amintit cea mai ar- 
zătoare şi -mai importantă chestie, che- 
stia naţională, face propunerea, ca ală-
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turea cu chestia croată şi bugetul, cari 

mai erau de rezolvit, 'să se pună la 

ordinea zilei şi chestia naţională. 

Presidentul se scuză, că n'a putut 

aminti chestia naţională, din motiv că 

comisiunea centrală încă n'a terminat 

desbaterea asupra proectelor şi pro- 

mite că îndatăce va termină această 

comisie, va pune chestia naţională la 

ordinea zilei, care se va puteă des- 

bate în dietă îu intervalele dintre ce- 
_lelalte obiecte de importanţă. 

Păşirea energică a lui Alesandru 
Mocsonyi şi-a avut în parte resultatul 

dorit. 
Dejă ziua următoare, la 12 Nov. 

1868 a anunţat presidentul nainte de a 

se întră în ordinea zilei, că comisia 

centrală şi-a prezentat raportul în che- 

stia naţională, semnat de C. Kerkâpolyi 

şi P. Nyâry. 

Imediat după acest comunicat, do- 

rind ca şi elaboratul deputaţilor ro- 

mâni şi sârbi, care. n'a întrunit în nici 

o secţie majoritatea, să fie luat alăturea 

cu proectul majorităţii în desbatere,luând 

cuvântul Alesandru Mocsonyi a decla- 

rat, că pe basa dreptului de iniţiativă 

ce revine fiecărui deputat dietal, de- 

pune elaboratul deputaţilor români şi 

sârbi pe biroul dietei, ca propunerea 

sa proprie, cu cererea de a fi tipărit şi 

distribuit între deputaţi. 

Cererea se admite. 

Astfel a ajuns Alesandru Moesonyi 
referentul proeciului minorităţii la des- 

baterea legii de naţionalităţi. 

Deosebirea între cele două proecte 

este — bine îuţeles -. esenţială dejă 

la Ş-ul prim. 
Proectul majorităţii ziceă : 

«Toţi cetăţenii Ungariei formează
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sub raport politic o naţiune, singură şi 
indivizibilă, al cărei membru egal în- 
dreptăţii este fiecare cetăţean, de ori- 
şicare naţionalitate», 

Iar proectul minorităţii zicea: . 
«Următoarele popoare istorice ale 

Ungariei, şi anume: Maghiarii, Românii, 
Sârbii, Slovacii, Rutenii şi Germanii, 
se recunosc. de naţiuni ale ţerii 
egal îndreptăţite, garantându-li-se egala 
îndreptăţire politică a limbei şi naţio- : 
nalităţii prin lege fundamentală, între 
limitele integrităţii teritoriale şi unităţii 

„politice a ţerii. Fiecare naţiune are 
dreptul a-şi întrebuinţă Steagul seu 
național, ca expresiune externă a na- 
ționalităţii, cu ocaziunea serbărilor pu- 
blice politice, dar totdeauna pe lângă 
steagul Coroanei ungare». - 

Dejă din aceşti doi paragrafi in- 
troductivi se vede cât colo marele con- 
trast între cele două puncte de vedere 
ale proectului majorităţii şi minorităţii 
comisiunei. 

- În şedinţa din 24 Novembre s'a şi 
început desbaterea dietală asupra che- 
stiei de naţionalităţi, dar cu o... sur- 
prindere, - . 

Anume Francise Deâk, ne fiind 
mulţumit nici cu proectul majorităţii, 
dar bine înţeles nici cu cel al minori- 
tăţii, uzând şi el de dreptul iniţiativei, 

-a prezentat în această şedinţă un proect 
separat, care se începe cu următoarea 
întroducere: 

<Dupăce toţi cetăţenii Ungariei, 
tocmai în conformitate eu principiile 
fundamentale ale constituţiunei, con- 
stitue în -privinţă politică o singură 
naţiune: națiunea ungară unitară in- 
divizibilă, al cărei membru egal îndrep- 
tăţit este fiecare cetăţean al patriei de 
orişicare naţionalitate;
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«dupăce mai departe această egală 
îndreptăţire se rapoartă numai la uzul 
oficial al diferitelor limbi folosite în 
ţeară şi prin urmare numai întru atâta 
poate fi considerată sub dispoziţii spe- 
ciale, întrucât o reclamă aceasta uni- 
tatea ţerii, posibilitatea practică a gu- 
vernării şi a admivistraţiunei publice 
şi cerinţele punctualităţii judicaturei: 

«<remânând sub toate celelalte ra- 
porturi neatinsă completa egală îndrep- 
tăţire a cetăţenilor, vor servi de normă 
relativ la uzul oficial al celorlalte limbi, 
următoarele dispoziţii» ete. 

Va să zică desbaterea chestiei na- 
ționale s'a început deodată cu trei 
proecte de lege. 

Tot în şedinţa aceasta (24 Nov.) 
a rostit Alesandru Moesonyi marele 
seu discurs, în care motivează punctul 
de vedere al proectului minorităţii. 

În mod clar dovedeşte Moesonyi în 
acest discurs, că naționalitatea este o 
persoană juridică, al cărei prin- 
cipal şi mai de seamă interes este: 
susţinerea existenţei proprii. 

În continuarea discursului seu ana- 
lisează apoi motivele ideei naţionale, 
stabilind două cauze externe: suvera- 
nitatea poporului şi egalitatea, şi două 
cauze interne: civilizaţia şi democraţia, 
concludând că fiecare naţiune este ne- 
înlocuibilă, providenţială, așă că nizu- 
inţele îndreptate spre realizarea ideei 
naţionale formează deadreptul o dato- 
rință morală. Ear statul, fără de a 
veni în conflict cu propria sa idee: 
fundamentală, nu poate denegă recu- 
noaşterea naţionalităţii ca subiect de 
drept în stat. 

După aceste trece la condiţiile ace- 
stei recunoaşteri, arată că proiectul
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majorităţii este tocmai negaţiunea sco- 
pului ce vrea să urmăriască, căci con- 
clude în supremaţia legală a naţiunei 
maghiare, ceeace înseamnă în mod fi- 
rese negaţiunea egalei îndreptăţiri na- 
ționale. 

Moesonyi îşi închee discursul cu 
un citat din renumitul studiu al baro- 
nului EOtvâs (atunci ministru al cul- 
telor) care conclude, că ideile domi- 
nante (în cazul de faţă: naționalitatea) 
pot fi oprimate prin mijloacele mate- 
riale ale puterii de stat, dar nici când 
într'adevăr învinse. 

Discursul lui  Mocsonyi a făcut 
adâncă impresie. Chiar şi ministrul 
E6tvos l-a felicitat. In desbaterea ce a 
urmat, nu i-s'a putut face altă critică, 
decât că e prea... doctrinar. 

În şedinţa din 28 Novembrie, uzând 
de dreptul cuvântului final ca propu- 
nător; a zis Mocesonyi între altele: 

<Eu nu ştiu întru cât am fost doc- 
«trinar şi nici nu voesce să întru în 
«discutarea acestei chestiuni, dar aşă 
«cred, că: procedăm mai mult, atât în 
«interesul poporului cât şi al ţerii, 
«dacă — fie măcar şi pe baza doctri- 
«narismului — statornicim prin lege 
«principiul egalei  îndreptăţiri, decât 
«dacă — poate şi din alt motiv şi nu- 
«mai de a ne feri la aparenţă de doc- 
<trinarism — nimicim egala îndreptă- 
«ţire, după cum o face aceasta proiec- 
«tul majorităţii». 

Combate apoi cu o putere nimici- 
toare de argumente toate obiecţiunile, 
ce s'au făcut proiectului minorităţii şi 
închee cu vorbele: 

«Chestia naţională s'a asemănat de 
«multe ori cu nodul gordian. Dumnezeu
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«să ne ferească, să nu se ivească un 
<al doilea Alexandru, care să-l taie în 
«două... cu sabia». 

Trecându-se la vot, se respinge 
unanim proiectul majorităţii, de ase- 
menea se respinge proiectul minorităţii, 
reprezentat prin Mocsonyi, cu 267 vo- 
turi contra 24, ear proiectul prezentat 
de Deâk se primeşte ca baza desbaterii 
speciale. 

În acest moment a urmat renumi- 
tul «exod» al deputaţilor naţionali ro- 
mâni şi sârbi, cari au părăsit demon- 
strativ sala de desbateri. 

In şedinţa următoare, ţinută la 29 
Novembrie 1868, a explicat apoi Ales. 
Mocsonyi într'o scurtă declaraţie, mo- 
tivele cexodului> deputaţilor români şi 
sârbi. 

«Principiul fundamental cuprins în 
proiectul lui Fr. Deak, primit de dietă 
ca bază a desbaterii speciale — a zis 
A. Moesonyi între altele — e în con- 
trazicere evidentă cu cea mai intimă 
convingere a mea şi a soţilor mei de 
principii şi după ce în decursul des- 
baterii speciale nu se mai poate schimbă 
principiul fundamental prin singuratice 
modificări, sunt silit — conform con- 
vingerei mele — să declar cu cea mai 
proiundă părere de rău, eă atât eu 
cât şi soţii mei de principii, nu putem 
împăcă cu conştiinţa noastră marea 
respundere ce am luă asupra noastră, 
dacă am participă la desbaterea acestei 
chestiuni, din care cauză îmi iau voia 
a declară, că noi nu vom contribui la 
creearea acestei legi şi prin urmare nu 
vom luă parte la discusiunea specială», 

Declaraţia aceasta a făcut senzaţie. 
Doar legea de naţionalităţi eră să se 
facă tocmai pentru a... împăcă naţio-
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nalităţile şi dieta nu sa aşteptat la 
această întorsătură. Contimporanii spun 
că pentru moment a stăpânit mare ză- 
păceală în şedinţă, neștiind acum de- 
putaţii din majoritate ce să facă; să 
mai continue desbaterea. ori... să lase 
balţă totul. 

A mai luat cuvântul fruntaşul sârb - 
Svetozar Miletici, care alăturându-se 
la declaraţia lui Mocsonyi, a ţinut să 

- mai constate marea decepţie a depu- 
taţilor naționaliști, cari au venit după 
catastrofa dela KOniggrătz cu mare 
încredere la Pesta și se înapoiază acum 
la vetrele lor cuprinşi de neîncredere. 

N'a lipsit nici renegatul Ivacsko- 
vies Gyârgy, care prinzând ocazia spre 
a se insinuă în sus, a tras la îndoială 
dreptul deputaţilor naţionalişti a vorbi 
în numele popoarelor nemaghiare ale 
ţevii. Tot aşă a făcut şi deputatul Si-- 
meon Pap, <Românul de paradă» al 
acelor vremuri. 

Zăpăcelii a pus capăt Fr. Deâk, 
declarând că neparticiparea unor de- 

putaţi la desbaterea unui proect de 
lege, v'are să influinţere desbaterea, 
de aceea declaraţiile făcute se vor în- 
troduce în ziarul dietei, ca toate vor- 
birile rostite în decursul desbaterii, în 

procesul verbal al şedinţei n'are însă 
să se facă nici o amintire despre între- 
gul incident. 

După aceste a întrat dieta în des- 
baterea specială şi în aceeaşi şedinţă 
a dat gata desbaterea - specială a pro- 
iectului de lege, din care s'a ales acea 
lege de naţionalităţi, a cărei ordonanţă 
de punere în practică încă n'a văzut 
lumina zilei pănă astăzi. 

Am fixat acest moment din viaţa : 
şi activitatea parlamentară a lui A. de
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Moesonyi la acest loe, pentrucă consti- 

tue totodată un datistoric în evo- 

luţia ehestiei naţionale a Ungariei. Cu 

acest dat se închee lungul şir de pro: 

misii ce s'au făcut în privinţa soluţiei 

juste a chestiei de naţionalităţi şi se 

incepe jocul cu «legea de naţionalităţi», 

care a fost făcută numai pentru ochii 

lumei. 

Această schiţare fugitivă a impoi- 

tantelor evenimente ale anului 1868 nu 

o pot încheiă fără de a mai adăugă 

vre-o câteva amănunte, tot în fuga con- 

deiului. | 

Nainte de toate ţin să ating aici 

atitudinea lui Moesonyi în chestia uni- 

unei TransilvanieicuUngaria, 

care deasemenea aparţine istoriei ace- 

stui an. 

Se ştie, că în vederea desbaterii 

chestiunei uniunei cu Ungaria, veni- 

seră şi deputaţi români ardeleni la 

dieta din Pesta, bine înţeles, cu rezerve 

de drept public. - 

La început se ţinuseră deputaţii 

noştri ardeleni la distanţă faţă de depu- 

taţii naţionali români din Ungaria pro- 

priu zisă. Ei considerau chestia uniunei 

drept o afacere specială a lor. Mai 

erau şi alte considerante, cari îi țineau 

pe ardeleni la o parte, dar nu voesce 

aici să mă extind asupra acestora, căci 

prea departe a-şi deviă dela obiectul 

acestor note biografice nepretenţioase. 

Ţin să constat numai că poziţia 

“deputaţilor români ardeleni, oricât de 

tari se simţiau acasă, eră în mediul 

străin al Pestei de tot dificilă. 

Lui Ales. Mocsonyi îi revine me- 

vitul procedării solidare a hRo- 

“mânilor şi peste. tot al naţionaliştilor 

ungureni, cu Ardelenii, cari la început 

12
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_consideraseră — în urma firei lucrului 
— de exehisă o procedare unitară.. 

Ales. Moesonyi a compus celebrul 
proiect de rezoluţiune în chestiunea 
«uniunei» prezentat de E. Măcelariu, 
ca proiectul tuturor deputaţilor naţio- 
nalişti, în şedinţa din 24 Novembrie 
1868, subseris afară de ardeleni, Mă- 
celariu, Tincu, Petcu, Tulbaş, [. şi V. 
Balomiri, Hodoş, Borlea şi Medan (|. 
Puşcariu, care încă îl subserisese şi-a 
şters semnaturi, la insistența... mai 
înnaltă) și de deputaţii ungureni Anton, 
George şi Ales. Mocsonyi, V. Babeș, 
Vlad, Roman ete., ba chiar şi naţio- 
nalistul sârb Dr. Svetozar Miletici şi 
de naţionalistul rutean Adolf Dobr- 
zansky, astfel că meritul primului 
manifest al solidarităţii popoa- 
relor nemaghiare, care solidaritate s'a 
pronunţat mai târziu şi în programele: 
politice-naţionale ale singuraticelor po- 
poare aliate, revine în plină măsură - 
lui Ales. de Mocsonyi. Accentuez acea- 
sta aici pentrucă miopia politică a în- 
şinuat cu trei decenii mai târziu lui A. 
Moesonyi, că e duşman ai alianţei na- 
ţionalităţilor. - 

Dar rezoluţia aceasta atât prin 
concluzia la care ajunge, cât şi prin 
considerantele ei, este importantă şi 
pe motivul, că aici este depusă mai 
limpede și mai preciz poziţia partidului 
nâţional faţă de uniunea Transilvaniei 
cu Ungaria, poziţie care nu s'a păstrat 
ulterior intactă, ceeace a dat prilej la 
multe confuzii, cari dăinuese pănă 
astăzi... 

Alt adaus la istoria acestui an este, 
că conferenţa fruntaşilor bănăţeni, care 
a avut loe la Timişoara Joi după Paşti, 
la 416 Aprile 1868, din care s'a trimis
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acea petiţiune la dieta din Pesta, des- 
pre care am vorbit dejă, a fost convo- 
cată de Alesandru Mocsonyi. Convo- 
cătoriul a apărut în fruntea Nrului 36 
al « Albinei», ce apăreă po acea vreme 
la Viena. 

Şi ca să se vadă, că acele vremi 
mau fost zile de aur, ţin să constatez 
pe baza unui articol din «Albina» (Nr, 
34), că posta acelor vremi -- de sigur 
nu din întâmplare — s'a îngrijit ca 
Nrul «Albinei» cu convocătoriul, expe- 
diat în Sâmbăta de nainte de, Paști să 
nu sosiască în comitatul Timişului pănă 
Mercuri după Paşti, aşă că cei mai 
mulţi să nu poată fi informaţi de cu 
vreme spre a puteă luă parte la con- 
ferenţă. 

Adunarea însă totuşi a reuşit, iar 
petiția în formă de memorand, com- 
pusă de Alesandru Mocsonyi şi pre: 
zentată tot de dânsul dietei, s'a pu- 
blicat în organele mai de seamă ale 
Monarhiei şi a format — precum am 
amintit dejă — platforma  desbaterii 
jurnalistice a chestiei de naţionalităţi. 

În fine încă un incident din des- 
baterile secţiilor dietale în acest an, 
povestit de «Albina». 

Eră în preajma feriilor Paştilor, 
când se desbăteă în secţiile dietei, între 
altele, proectul de lege relativ la pu- 
blicarea legilor. 

În secţia a şeptea, în care eră şi 
Alesandru Moesonyi, luase Pulszky po- 
ziţie hotărîtă contra publicării legilor 
în altă limbă, decât cea maghiară. În 
discursul seu, în care atacă modifică. 
rile propuse de deputaţii românii, s'a 
raportat la experienţele ce le-a câştigat 
în Franţa şi Englitera. 

Alesandru Mocsonyi i-a respuns lui 
Pulszky următoarele:
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emigranţi, reîntorşi acasă, nu au 
adus cu sine decât abuzuri din Franţa 
lui Napoleon şi Englitera boerilor, iar 
de legile cele bune şi drepte ale feri- 
citelor popoare din Belgia şi Helviţia 
nu vor să ştie nimic.» - 

«Emigrantul» Pulszky, atins unde 
l-a durut mai mult, n'a mai respuns 
lui Mocsonyi nimic. 

Dar de aceea s'au mai întâlniţ pe 
arena publică de multeori. 

La 10 Decembrie 1868 s'a închis 
sesiunea şi disolvat dieta. 

Din  mesagiul regal reproducem 
următorul pasagiu, caracterisție pen- 
tru modul cum au văzut oamenii gu- 
vernului de pe acele vremi, starea lu- 
cerurilor : 

«Egala îndreptăţire, de care s'au 
bucurat dejă pănă acum cetățenii sta- 
tului de diferită naţionalitate, atât în 
privinţă poliţică cât şi cetăţenească, 
a-ţi extins-o şi asupra uzului limbei lor, 
asigurând prin lege cerinţele acele ale 
lor, cari nu stau în contrazicere cu 
condiţiunile administraţiunei pubiice şi 
ale jurisdicţiunei. Sperăm că credin- 
cioşii noştri, cari nu se ţin de limba 
maghiară, vor află deplină liniştire în 
conștienţa, că constituţiunea asigură, 
de o potrivă, fiecărui cetăţean: liber. 
tatea şi desvoltarealimbei sale 
materne.» 

În «Scrisoarea deschisă cătră mulţi» 
adresată obştei române după disolvarea 
dietei, zice Al. Mocsonyi despre această 
lege următoarele: 

„____ «Legea votată în -cauza naționali- 
tăţilor este negaţiunea directă a 
acelor principii, câri .- bazându-se pe 
drepturile inalienabile ale națiunilor,
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pe ideea egalei îndreptăţiri şi pe con- 
cretele relaţiuni etnice ale ţerii — sunt 
formulate în proiectul de lege subşter- 
nut dietei de cătră deputaţii naţionali, 
pe care proiect da lege şi D-Voastră, 
prin adresele amintite mai sus, bine: 
voind a ne onoră cu preţuita-Vă încre- 
dere, le a-ţi declarat de program al 
D-Voastră. 

«Legea votată în cauza naţionali- 
tăţilor, negând existenţa legală a na- 
țiunilor nemaghiare, negând sântul 
principiu al egalei îndreptăţiri naţionale, 
recunoaşte existenţa numai a unei na- 
țiuni politice, a naţiunei maghiare, şi 
asigurând naţiunei maghiare o supre- 
maţie, întemeiată nu pe însuşirile fap- 
tice ale ei, ci rezimată pe clauzule le- 
gali, invoalvă pentru celelalte naţiuni o 
subjugare prin lege, va să zicăo 
“imposibilitate morală. Această imposi- 
bilitate morală a fost, care împinse pe 
deputaţii naţionali în acea situaţie ano- 
mală de a nu participă chiar la adu- 
cerea legei celei mai adânc tăietoare 
în interesele noastre vitale, neputând 
dânşii împăcă cu onoarea naţiunilor 
nemaghiare acea imposibilitate morală 

- şi cu conştiinţa lor acea responzabili- 
tate grea. 

«Legea aceasta este dar făculă fără conlu- 
crarea deputaților naţionali, în contra voinței lor 
și în contra înlereselor vitale ale națiunilor ne- 
maghiare. » i - 

Această enunciaţiune a lui Mocsonyi 
a remas pănă în zilele noastre princi- 
piul conducător al partidului naţional 
român în chestia mult lăudatei legi de 
naţionalităţi, care nu s'a pus nici când 
în practică şi nici nu s'a putut pune 
şi de care lege s'au folosit diferitele 
guverne şi partide şoviniste ale ţerii 
numai în scopul a scoaţe ochii străi-
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nătăţii, invocând legea ca probă că 
Ungaria, ca nici o altă ţeară, este un 
adevărat Eldorado pentru naţionalităţi. 

Moesonyi în această mare scrisoare, 
care a format aşă zicând platforma în- 
chegării partidului naţional român par- 
lamentar se extinde asupra tuturor che- 
stiilor de actualitate după încheerea 
renumitei sesiuni dietale 1865/8 şi... 
este de mare actualitate şi astăzi, căci 
şi astăzi găsim în această scrisoare 
principiile conducătoare pentru toate 
chestiile ce ne agită în viaţa publică. 

Regret că din cauza prea marei 
sale extenziuni nu o pot reproduce la 
acest loc în întregime,.căci numai aşă 
poate fi înţeleasă în toate detaliile sale, 
nu mă pot însă reţineă de a mai re- 
produce aici unele pasagii, cari de o 
parte caracterizază situaţia politică de 
atunci a Românilor, iar de altă parte 
ne explică nu numai motivele pe cari 
şi-a dat atunei atâta silinţă Mocsonyi 
de a da viaţă reală partidului na- 
ţional român, ci şi motivele cari 
mai târziu l-au îndemnat pe Moesonyi 
să părăsească arena parlamentară şi 

"să treacă în lunga expectanţă, pe care 
apoi a întrerupt-o pentru vre-o câţiva 
ani. la 1888, nu atât din îndemn propriu, 
cât mai mult la intervenţia altui factor, 
la care a ţinut foarte mult până în ul- 
timul ceas al vieţii sale. 

Românii din cele două diete din 
preajma restabilirei constituţiunei nau 
format un partid naţional-român pro- 
priu zis, ci erau resfiraţi prin diferitele 
partide ungureşti ale acelor vremuri, 
— visul de astăzi al lui Andrâssy — 
rezervându-şi numai aşă zisa «mână 
liberă» în chestia de naţionalităţi. Ne- 
greşit o stare de tot păgubitoare pen- 
țru politica naţională.
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De aici. rezultă tendenţa lui Mo- 

esonyi în preajma câmpaniei electorale 

dela începutul anului 1869, de a închegă 

politica naţională a Românilor în ca- 

drele unui partid naţional politic bine 

definit, cu program apt de a-l înnălţă 

la rangul unui factor politic în dietă. 

Sub raportul acestui curs de idei 

serie Mocsonyi în scrisoarea sa urmă- 

toarele: 

«Dacă împrejurările nefavorabile, 

cari — începând dela aplicarea mij- 

loacelor artificiale din partea guvernu- 

lui ungurese la alegerile din 1865 în 

contra candidaţilor naţionali şi pănă 

la ştergerea formală a legilor din 1863, 

sancţionate pentru Transilvania — n'au 

lipsit a contribui foarte mult la tristele 

noastre experienţe, ele au fost în cea 

mai mare parte neatârnătoare de noi şi 

pria urmare neînlăturabile prin atitu- 

dinea şi activitatea deputaţilor  naţio- 

nali; două din ele totuşi arti 

putut fi delăturate: una, partici- 

parea deputaţilor români din Transil- 

vania la dieta din Pesta, carea n'a 

putut remâneă fără înfluenţă atât 

asupra activităţii partidei naţionale 

din Transilvania, cât şi asupra dietei 

din Pesta ; alta, credinţa politică a de- 

putaţilor naţionali, că cauza noastră 

naţională nu stă în strânsă legătură 

cu celelalte chestiuni de legislaţiune, şi 

prin urmare, că ea poate să fie 

eluptată şi de sine, indepen: 

dent de celelalte chestiuni. 

_ «Consecința întâia a credinţei ace- 

steia fi mărginirea solidarităţii între 

membrii clubului naţional la unica şi 

propria chestiune de naţionalitate şi 

prin urmare totodată împărţirea pute- 

pilor noastre, şi alteum puţine, între
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diferitele partide politice, ce se aflau 
în dietă. 

«Consecința a doua fă exchiderea 
posibilităţii pentru partidul naţional, 
de a-şi câştigă valoarea unui factor 
politic, cvalificat de a influință cuvsul 
deciziunilor legislative cu deplina con- 
ştiinţă a intereselor proprii naţionale 
şi conform importanţei sale morale şi 
numerice. 

«Ca şi pomul de pe fructele sale 
aşă fi această credință a deputaţilor 
naţionali mai târziu recunoscută prin 
cea mai mare parte din ei, ca contrară 
intereselor naţionale şi făci loc acelei 
convingeri probate, prin experienţe, că 
constituirea partidului politic nu- 
țional trebue să fie baza, pentru 
că este conditio sine qua non a oricărei 
lupte naţionale. . 

«Parte pentrucă unii au fost prea 
tare angajaţi cu una sau alta din par- 
tidele din dietă, parte pentrucă alţii 
doară n'au fost pătrunşi de lipsa ne- 
încunjurabilă a unui atare partid na- 
țional, numai majoritatea, iar nu 
totalitatea deputaţilor naţionali au luat 
parte la constituirea partidei politico- 
naţionale democratice». 

«Acest pas în esenţa sa curat na- 
țional a pus fundamentul cel mai solid 
pentru o politică corectă nu numai a 
deputaţilor în dietă, ci a întregei pa- 
tide naţionale în ţeară. Un mure pus 
înnainte, care, fireşte, nu va sehimbă. 
trecutul, dar de sigur va nimici efectele 
lui dăunoase». 

Ne oprim aici cu citatul, căci voim 
anume să constatăm, că această seri- 
soare s'a dat publicităţii la 15/27 Ia- 
nuarie 1869, va să zică in preajma 
«conferenței frăţești publice« a inteli-



  

— 185 — 

genţei naţionale române din Ungaria. 

şi Bănat, convocată în vederea alege- 

rilor dietale pe 26 Ian. v.. (7 Febr. n.) 

la” Timişoara, de unchiul lui Alesandru 

Moesonyi, de mult regretatul Antoniu 

Moesonyi de Foen, conferenţă, la care 

apoi a revenit lui Alesandru Mocsonyi 

rolul conducător. - 

Din această «Scrisoare cătră mulţi», 

pe care o închee Mocsonyi cu clasicele 

cuvinte: 

«numai o națiune, cure ştie 
a se luptă, pentru libertatea sa, 
o merită, dar o va şi posedă, în- 
treasă» 

ţin să mai reproduc partea relativă la 
activitatea parlamentară, pen- 

trucă este 6 chestie, care în luptele noa- 

stre politice este în mare parte legată 
de numele lui Mocsonyi. 

Iată ce seriă Ales. de Mocsonyi 

cătră poporul românesc în preajma ale- 
gerilor dietale din 1869: 

«Întw'un stat cu regim parlamentar, 
între mijloacele legale pentri luptele 
politice, dreptul de alegere ul cetă- 
fenilor este țără îndoială cel mai 

important, iar când e vorba de ale- 

geri, alegerile membrilor pentru corpul 
legislativ stau în linia primă. 

«Dacă considerăm, că legea de 

presă, astăzi în vigoare în Ungaria, 

nu corespunde spiritului adevărat al 

constituţionalismului modern ; dacă con- 

siderăm aplicarea ei cea încă mai pu- 

ţin corespunzătoare recerinţelor unei 

garanţii reale pentru libertatea opini- 

unilor; dacă considerăm, că libertatea 

de întrunire şi de asociaţiune, 

acest drept firesc al cetăţenilor, recu- 

noscut în toate ţerile, cari pretind a se 

numi constituţionale, nefiind la noi nici
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astăzi încă regulată prin o lege specială, 
în mâna puterei executive e degradată 
dela înălţimea dreptului la un grad de 
favor sau graţie excepţională; dacă 
luăm în consideraţiune toate acestea, 
pe cari n'am lipsă a le dovedi, căci suut 
dovedite prin legi şi prin faptele orga- 
nelor guvernamentale, discutate şi con- 
statate şi în corpul legislativ; dacă 
privim statul actual al  comitate- 
lor,*) cu comitetele lor aşă numite 
reprezentative, cari însă compuse încă. 
în 1861, fără orice alegere din par- 
tea poporului, numai după placul şi 
voia liberă a comiţilor supremi de 
atunci, şi reînviate în anul 1867, ne 
înfăţişează o disproporţiune numerică 
între membrii. nemaghiari şi maghiari 
sau maghiaroni, o disproporţiune atât 
de bătătoare la ochi, încât în comitatele 
cu poporaţiuni nemaghiare îndoite, în- 
treite, ba şi înzecite, faţă cu minorită- 
țile disparente maghiare, membrii ma- 
ghiari sau maghiaroni în reprezentan- 
țele acelora şi comiteţe fac majorităţi 
îndoite, întreite sau şi mai precumpă- 
nitoare; dacă piivim că statul actual 
a] comitatelor — în contrazicere directă 
cu idea fundamentală a unei autonomii 

„ adevărate şi destinate a asigură drep- 
turile şi libertăţile cetăţenilor în contra 
abuzurilor posibile din partea puterei 
executive -- “este chiar instituţiunea 
cea mai aptă de a nimici în simburele 
seu, chiar în numele constituţionalis- 
mului şi legalităţei, orice mişcare libe- 
rală-naţională; dacă toate. acestea le 
luăm în consideraţiune precum trebue 
  

*) Consideranta aceasta se rapoartă la stă- 
rile de nainte de 1870, pănă a nu se crecă ac- 
tuala lege municipală, dar «mutatis mutandis» 
se poate aplică şi la zilele noastre. 

Dr. V. Br.
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să le luăm, căci dânsele toate sunt tri- 
ste realităţi, tapte pozitive, cu cari ţre- 
bue să ne facem socoteala: atunci pu- 
tem, ba suntem constrinşi să zicem, că 
faţă de împrejurările de astăzi, pentru 
naţiunile nemaghiare, între mijloacele 
legale pentru luptele politice dreptul 
de alegere este nu numai cel mui 
însemnut, ci chiar unicul. 

«Dacă mai departe luăm în consi- 
deraţiune defectele legei electorale, 
dacă considerăm că împărţirea şi 
arondarea cercurilor electo- 
ra le, defigerea locului de alegere, com- 
punerea  comisiunei centrale şi a 
comisiunilor electorale (tot momente 
de cea mai mare influință pentru 
rezultatul alegerilor) sunt  dreptu- 
rile şi agendele atinselor comitete co- 
mitatense ; dacă considerăm în ce mod 
se foloseşte actualminte de drepturile 
acestea fiţă cu naţiunile nemaghiare 
elementul maghiar sau maghiaron pre- 
valent în comitețtele comitatense, atuuci 
presupunând chiar că funcţionarii e€o- 
mitatenşi, deşi aleşi prin aceste comi- 
fete, vor p.icepe mai bine decât ante- 
cesorii lor din anul 1865 profunda stimă 
ce dânşii datoresc liberei exercieri a 
dreptului de alegere, atunci zic trebue 
să recunoaştem şi să constatăm, deşi 
nu fără întristare, că şi dreptul le 
dlegere, acest unic mijloc al naţiunilor 
nemaghiare în lupta lor politică, 4 
este în mânile lor decât o urmă 
tâmpită, ba chiar frântă, 

Şi aşă cu o armă frântă în mână 
avem să luptăm pentru interesul nostru 
cel mai sfânt, pentru existenţa 
noastră naţională. De unde iarăşi 
urmează de sine, că avem să luptăm 
cu cea mai mare înţelepeiune, 
energie, virtute. Dar chiar și în



— 188 — 

această mare şi încordată luptă, în care 
pentrucă simţim şi pricepem cu toţii 
comuniunea de interes cu surorile na- 
țiuni nemaghiare din patrie, şi aşă pă- 
şim şi luptăm în strânsa şi loiala soli- 
daritate cu ele, — să nu uităm to- 
tuşi nici în cel mai mare foc al luptei 
că interesele de viaţă ale individualităţei 
naţiunei noastre române, în analiza lor 
finală genuină, nu numai nu sunt con- 
trare aceloraşi interese ale naţiunei 
maghiare, ci ele se condiţionează unele 
pe altele. De unde asemenea urmează, 
că lupta noastră nu este propriu 0 
luptă în contra naţiunei maghiare, 
că adecă nu pe aceasta avem so com- 
batem, ci nebun să combatem din 
resputeri acele partide politice din 
sinul ei, cari atacându-ne existenţa şi 
onoarea naţională în numele națiu- 
Hei muuShiare, se poate că ele core- 
spund în moment simţemintelor multor 
Maghiari, dar de sigur nu reprezintă, 
nu pot să reprezinte adevăratele 
interese nici ale națiunei maghiare 
nici ale patriei comune. Identifica- 
rea naţiunei maghiare cu aceste partide 
politice poate că ar fi de folos pentru 
acei indivizi, cari îşi caută şi găsesc 
patriotizmul lor mai bine remunerat 
prin nutrirea de ură în națiunea ma- 
ghiară contra celorlalte naţiuni, dar 
să-mi credeţi, acea identificare din par- 
tea noastră w'ar puteă fi decât prea 
stricăcioasă atât pentru cauza na- 
țională, cât şi pentru p a- 
trie. 

«O pricepere clară a intereselor 
noastre, o judecată sănătoasă despre 
împrejurări și entuziazmarea comună. 
pentru libertate şi naţionalitate, aceste 
caracteristice însuşiri ale poporului ro- 
mân, ne pot insuflă cele mai îndrep-
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tăţite speranţe chiar şi faţă de toate dificultăţile, mai sus amintite. 
«Nu ştiu, dacă rezultatele alegeri- lor vor corespunde sau nu așteptărilor noastre îndreptăţite: dar aţâta ştiu de sigur, că în cazul dacă nu vor co- respunde, vina nici decum nu va fi la popor. | 
«Însă, d-lor, arma de care âm vor- bit, este nu numai frântă, ci totodată cur două ascuțişuri, care, rău aplicată, uşor vulnerează chiar şi pe acela, care se foloseşte de dânsa. 

«Puterile noastre sunt foarte puţine: dar adese puterile şi cele mai mari remân fără rezultat din cauză că apli- carea lor a fost sfăşiată ; pănă ce de altă parte şi cu puteri mici se pot câştigă rezultate mari, dacă ele, bine concentrate, au lucraţ toate în. tr'aceeaşi direcţiune, spre una şi aceeași ţintă ; dar iarăşi rezultatele acestea, deşi mari, vor fi totodată şi bune numai atunci, dacă a -fost bună direcţiunea în care am făcut să lucreze puterile noastre». 
«Regimul constituţional este după - esenţa sa intimă astfel o luptă neîn- treruptă alor multe mii de interese divergente — cari, prezentându-se acuşi toate deodată, acuşi unele după altele pe scena vieţii politice, dispun mulţ puţin de puterile existente în popor, — încât chiar şi în statele, unde _regi- mul constituţional este încă încărcat cu multe defecte absolutistice, lupta va fi în adevăr cu mulţ mai puţin naturală, învingerea momentană a intereselor neîndreptăţite o victorie artificială — dar ea, acea luptă, va începe îndată, căci zace în esenţa constituţionalismu- lui, prin urmare este deinconju- rabilă şi va încetă numai cu în.
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cetarearegimului constituţio- 
nal, ori cu satisfacerea postu- 
latelor îndreptiăţite. 

«Lupta aceasta, care, se înţelege 
de sine, nu poate fi decât legală, 
departe de a fi o umbră a constituționa- 
lismului, tocmai e aceea ce dă consti- 
tuţionalismului valoarea sa cea mare.» 

«Ajunge o privire repede în viua 
mişcare politică a vieţii noastre con- 
stituţionale, -pentru a ne înfăţişă o 
dramă atât de bizară, încât pănă ce 
partide politice, nu numai cu existenţa 
naţională garantată, ci chiar cu o su- 
premaţie naţională inartieulată, lăţită 
peste toată ţara şi bine organizată, 
susţin între sine o luptă sistematică 
pentru nişte diferinţe, ce se reduc nu- 
mai la o măsură mai mare sau mai 
mică de garanţie de drept public; — 
pănă atunci naţiunile nemashiare, 
pentru cari-asţăzi nu e vorba de mai 
puţin, decât chiardeexistonţa lor 
naţională, cari pelângă aceasta for- 
mează majoritatea ţerii şi al căror 
popor e însufleţit de simţul cel mai 
curat de naţionalitate, cu puţine excep-” 
țiuni înbucurătoare, întreprind, ne- 
orsanizate, fără plan şi sistem o 
luptă, ale cărei rezultate de prevăzut, 
dacă ea se va continuă tot astfel, abiă 
vor corespunde aşteptărilor şi ostene- 
lelor. Ba, ca tabloul tragice să ne fie 
complet, trebue să vedem, cum capa- 
cităţile noastre cele mai bune află încă 
şi astăzi de compatibil cu marele no- 
stru interes naţional, a nu denegă spri- 
jinul lor — deşi nu în chestiunea de 
naţionalitate, dar în celelalte chestiuni 
politice — uneia sau alteia dintre par- 
tidele politice străine, a se angajă cu 
una sau alta dintre acelea, cari partide 
deşi între sine contrare neîmpăcabile
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în toată privinţa, faţă cu pretenziunile 
legitime ale naționalităților sunt însu- 
fleţite tot de acelaşi spirit şi formează 
o falangă compactă, când e vorba dea 
denegă acestora recunoaşterea legală 
a drepturilor lor inalienabile. Desba- 
terea chestiunei de naţionalitate a tre- 
buit să nimicească Şi cele din urmă 
rămăşiţe de îndoială în astă privinţă. 

«Duioasă constatare aceasta, la care 
fireşte, de vrem să fim juşti n'avem să uităm acele sute de dificultăţi, cari ni-se opun ; dar şi mai puţin ne e ertat să uităm pericolele cele multe, cari 
atacă serios existenţa şi onoarea noa- 
stră naţională. 

«Nu critic, ci amintesc numai fapte, deşi atât de triste, încât, dacă se va 
continuă tot așă, urmările necesare vor fi de sigur şi mai deplorabile de- cât experinţele noastre din trecut». 

n preajma  <conferenţei frăţeşti 
publice», convocată — după cum am 

-Spus -- pe 26 Ian. v.(7 Feber. n.) a mai scris Ales. Mocsonyi un important ar- ticol relativ la pasivitatea Româ- nilor ardeleni. 
Articolul acesta publicat în distinsa revistă a lui Fr. Schuselka, ce apăreă. la Viena. «Die Reform» a fost reprodus de organele naţionale «Albina» şi «<Ga- 

zeta Transilvaniei». Actualitatea arti. colului eră din cale afară mare, nu numai în vederea adunării dela Timi- şoara, ci şi în vederea celei convocate de Elia Măcelariu la. Miercu ria pe 10/22 Februarie 1869, care aveă anume în program pus sub nr. 2): «de a sta- bili un mod de procedare solidar în privinţa alegerilor viitoare şi a dietei 
din Pesta.» 

Opiniuneâ publică eră din cale 
afară agitată. Deputaţii ardeleni şi-au
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recunoscut greşeala, ce au făcut-o par- 
ticipând la lucrările dietei din Pesta şi 
acum se reclamă pe întreaga linie tre- 
cerea în pasivitate faţă de dieta din 
Pesta. Din fruntaşii români cavalerul 
Puşcariu, care eră înnalt funcţionar în 
ministeriul unguresc, milită în coloanele 
«Telegrafului Român» şi «Federaţiunei» 
pentru activitatea Ardelenilor. în dieta 
din Pesta. Iar fruntaşii politicei ma- 
ghiare Deâk, Irânyi ete. militau tot 
asemenea pentru venirea Ardelenilor 
la Pesta, punându-le în vedere că ul- 
terior se vor luă în dreaptă cumpănă 
gravamenele Românilor ardeleni. 

În toiul acestor frământări şi-a 

scris Ales. de Mocsonyi articolul înti- 
tulat « Pasivitatea legală « Rhomâ- 
nilor din Transilvania». Fiind acest 
articol aproape cu totul dat uitării, ţin 

să-l reproduce aici în întregime (după-ce 
mam la îndemână originalul din «Re- 
form») după traducerea apărută în 
n-rul 9 al «Albinei», ce apăreă pe acea 
vreme încă la Viena. Iată articolul: 

«Manifestaţiunile naţionale ale Ro- 
mânilor de a nu participă la alegerile 
pentru dieta din Pesta, cari manifesta- - 

ţiuni se repeţesc mai în toate locurile 

în Transilvania, sunt tot atâtea pro- 

teste în contra acelei teorii, contrare 

principiilor moderne ale dreptului de 

stat, după care dieta din Pesta a ere- 

zut, că nişte concluze istorice ale unei 

corporaţiuni feudalistice ar dă şi un 

destul titlu de drept, spre a puteă rea- 

liză în formă mai plăcută de legalitate... 
tendenţele morboase ale unei 

supremaţii naţionale. 
«Manifestaţiunile aceste din partea 

poporului român. transilvănian sunt 

însă totodată şi tot atâtea aprobaţiuni 

ale acelui proiect de rezoluţiune al de- 
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putaţilor naţionali, pe care dieta, poate 
-şi sedusă prin coincidența momentană 
de jurstări favorabile, l-a respins şi a 
cărui idee fundamentală culminează 
într'aceea, că: Deşi o legătură mai 
strânsă între ţerile surori e un postu- 
lat învederat al intereselor bineprice- 
pute ale ambelor ţeri, totuşi o garanţă 
adevărată a tuturor intereselor nu poate 
să zacă nici când în concluzele uni- 
laterale ale unni factor numai, ci 
de o potrivă în conlucrarea şi celuilalt 
factor, pănă acum exchis, adecă al: 
poporului român; va să zică chestiu- 
nea uniunei nu poate fi bine şi definitiv deslesată numai prin - 
dieta din Pesta, ci şi prin conlu- 
crarea unei diete transilvănene, în 
care poporul român trebue să fie 
reprezentat pe baze democratice şi 
conform valorii sale adevărate. 

«Dacă nu se poate contestă, că ne- 
cesitatea politică a unei atari legături 
mai strânse între Ungaria şi Transil- 
vania, nu poate să zacă nicicâna în 
orice fel de concluze feudalistice, ci ea 
poate să zacă numai în comuniunea de 
interese a naţiunilor interesate: atunci 
de altă parte nici îndreptăţirea acestei. 
pretenziuni politice a naţiunei române 
nu poate fi combătută 'cu seriozitate. 

«Procedura dietei din Pesta faţă 
de Românii din Transilvania a trebuit 
să dovedească pănă la evidenţă şi 
partea practică a importanţei acestui 
postulat. i 

«Dieta, prin întroducerea formei 
celei mai dure de guvernament, adecă 
prin puterea discreţionară a 
unui ministeriu neresponzabil faţă de 
poporul român, a trebuit să lumineze 
pe deplin națiunea română despre va- 

_ 13
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loarea adevărată a fuziunei acum dăjă 
completate. 

«Ba mai mult, dieta pentru a de- 
trage poporului român şi cel din urmă 
mijloc. legal de a-şi puteă apără even- 
tual în cea mai de aproape dietă în- 
dreptăţitele sale pretenziuni prin o re- 
prezentanţă corespunzătoare importan- 
ţei sale — pănă întru atâta şi-a datpe 
faţă tendenţele sale suprema- 
tistice, încât ea, chiar şi cu neres- 
pectarea expresului postulat al acelei 
teorii de legalitate, pe care însaşi se - 
razimă, a susţinut pentru Transilvania 
și pe viitor neschimbată legea electo- 
rală provizorie cu baze feudale. 

«Cum se poate potrivi această 
susţinere a unei atari legi electorale cu 
principiile dreptului, democraţiei, ba 
chiar şi cu exigenţile politice? — este 
o întrebare la care las să dee respuns 
tot insul singur; atâta este. cert, că 
după această lege electorală, majori- 
tatea absolută şi foarte precumpeni- 
toare a ţerii — națiunea română — ar 
fi reprezentată prin o minoritate dispa- 
rentă, pănă ce minoritățile neromâne - 
ar fi reprezentate prin o majoritate im- 
pozantă. E 

«Prin această dispoziţiune dieta a 
arătat chiar incapacitatea sa dea scuti 
interesele poporului român; tot prin 
ea însă dieta totodată şi-a pier- 
dut pe deplin încrederea la 
popor. 

«Să ne mirăm deci, dacă o neîn- 
credere adâncă a cuprins astăzi pepo- 
porul român întreg, când acesta, despo- 
iat de toate mijloacele constit ţionale 
genuine şi eficace, îşi caută refugiul 
la manifestaţiuni naţionale, cari sunt 
primele începuturi ale pasivităţii
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legale, ale acestui extrem mijloc le- gal în lupta politică ?! 
«Putem să deplângem din inimă acest conflict trist, putem să fim îngri- jiți serios pentru urmările lui, când considerăm că pasivitatea legală este pururea una din simptoamele cele mai periculoase în viaţa de stat; dar nici un om cu cuget drept nu va puteă acuză pentru aceasta națiunea română, căci ea împlineşte o datorinţă mo- rală, o împlineşte aceasta în numele dreptului etern, în interesul libertăţii. 
«Intre asemenea - împrejurări uşor pricepem, că în diferitele tabere poli- tice ale naţiunei mâghiare se ridică voci pentru a desfătui poporul român dela acest pas extrera. 
«Când di Irânyi declară în «M. 

U.» că <plânsorile şi asupririle Româ- nilor de dincolo de Dealul mare îi sunt cunoscute» şi ne pune în vedere posi- bilitatea, că doară cea mai de aproape dietă va satisface îndreptăţitele lor pre- tenziuni, dacă Francise Deâk într'o scrisoare privată, pe care o publică contele N. Bethlen exprimă între altele: «că ce este încă de fâcut, are să se facă pe cale frăţiască — sine ira et 
odio — în conţelegere cu fraţii noştri», 
dacă <Hazânk» organul stângei cen- trale, îşi ridică vocea în acelaşi scop: sunt convins, că națiunea română, in- 
spirată chiar şi în astfel de împrejurări critice de spiritul cel mai împăciuitor, 
va primicu interes aceste ma- nifestaţiuni. De altă parte tot ase- 
menea sunt convins,că d-nii Irânyi,Deâk 
şi cei dela cHazânk»-vor concede, că în- 
crederea poporului român, scăzută 
prin fapte mult ponderante, se poate 
restabili iarăși numai prin fapte 
de asemenea mult cumpenitoare.
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«Aceasta, fireşte, nu exchide posi- 
bilitatea, că unii particulari vor eșşi 

din torentele general; dar aceştia de 

sigur nu vor alteră întru.nimic spiritul 
comun al naţiunei române, şi din par- 

te-mi aşi dori numai, ca nimeni să nu 

se expună primejdiilor amăgirei de sine. 
«Iar ce priveşte însinuaţiunea d-lui 

conte N. Bethlen, ca şi cum la aceste 

manifestaţiuni în Transilvania s'ar îi 

trimisun «mot d'ordre> din Bucu- 
reşti şi ca şi cum acelea ar fi îndrep- 
tațe contra întegrităţii coroanei Stului 
Ştefan, această însinuaţiune stă în con- 
trast neplăcut cu explicările de mai sus 

ale connaţionalilor sei şi pare a îi mai 

mult cvalificată dea nutri neîncrederea 
decât de a contribui la dorita mulco- 
mire.» | „- 

Acesta e articolul lui Mocsonyi, în 
chestia pasivităţii Ardelenilor, pe care 
am ţinut să-lreproduc aici în întregime, 
pentrucă reoglindeşte mai clar decât 
orice comentâr poziţia lui Mocsonyi în 

chestia uniunei, încă nainte de cear 

fi pronunţat pasivitatea celebra confe- 
renţă convocată de E. Măcelariu la 

Miercuria, de lângă Sibiiu, în otelul de 

atunci al familiei Măcelariu, astăzi... 

şcoală confesională luterană săsească. 

Şi cu fixarea acestor poziţii prin- 

cipiale, temelia întregei activităţi poli- 

tice a lui Moesonyi, încheiu acest prim 

capitol din viaţa şi activitatea politică 
a lui Moesonyi, bine înţeles, fără de a 

aveă pretenţia a da un tablou complet 
despre ce a gândit şi făcut Ales. Mo- 
esonyi, ci numai pentru a puteă scoate 
mai desluşit “la iveală nizuinţele lui 

Ales. Mocsonyi din evoca următoare, - 

- cari findeau nu numai a chemă la viaţă 

un partid politic naţional românesc, ei 

şi a-i da acestui partid un conţinut.
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străbătut în toate detaliile sale de cu- 
getarea adevărată politică, 
iără de care sunt zadarnice toate sbu- 
ciumările noastre de a ne înnălţă la 
rangul şi rolul unui factor politie în 
țeară. ” 

osii



III. 

În spaţioasa sală a redutei orăşe- 
neşti (pe atunci încă «cetăţeneşti») a 
Timişorei s'a întrunit la 26 Ianuarie 
(7 Febr. n.) «conferenţa frățească pu- 
blică», - convocată de Antoniu Mo- 
csonyi de Foen, căreia însă, conform 
procesului verbal redactat din această 
adunare, i-s'a zis dejă «conferenţă 
naţională». : 

Conferenţei â premers o consfătuire 
intimă în casele familiei Mocsonyi, unde 
s'au stabilit detaliile conferenţei şi mo- 
dul constituirei. La această consfătuire 
s'a dețis a se proclamă prezident al 
conferenţei Constantin Radulescu, 
iar un loc de notar să se ofere fraţilor 
Sârbi, cari încă veniseră la adunare. 

Precis la orele 11 s'a deschis apoi 
conferenţa, fiind de faţă floarea inte- 
lectualilor noştri din Bănat şi Ungaria, 
propriu zisă, a acelor vremi. Familia 
Moesonyi eră în mod impozant repre- 
zentată prin 6 membri şi anume prin 
Anton şi George (unchii lui Alesandru), 
Zeno şi Victor (verii lui Alesandru) 
aparţinători liniei «de Foen», apoi 
Alesandru şi fratele seu Eugeniu, apar- 
finători liniei «de Moesonyi», trecuţi 
acum cu toţii la cele de veci. 

Unul, singur din membrii valoroşi 
ai acestei familii a lipsit dela această 
adunare: Andreiu Moesonyi ce Foen, 
fostul «comisar suprem districtual» al 
Bănatului din 1849-— 1859, conducătorul 
luptelor noastre pe timpul absolutis- 
mului şi pe pragul restabilirei consti-
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tiuţionalismului, care prezentase la 1860 
celebrul memorand relativ la reorgani- 
zarea Monarhiei pe baza autono- 
miei naţionale. Ales deputat al 
“Lugojului la 1861, dejă atunci a re- 
nunțat la mandat propagând «pasivi- 
tatea», iar la 1869, când se întrunise 
conferenţa din Timişoara, s'a retras cu 
totul din viaţa politică, nefiind de acord 
cu fraţii şi nepoţii sei în privinţa ati- 
tudinei ce eră de urmat. 

În eremitagiul seu dela Fooni a 
petrecut Andrei, pe când fruntașii Bă- 
natului şi-au dat silinţa a chemă în Timi- 
şoara la viaţă: partidul propriu naţional 
român. Ţinând Andrei pănă la moarte 
(1880) cu tenacitate la principiul <auto- 
nomiei naționale», constitue acest mo- 
ment un dat important în evoluţia idei- 
lor politice la Români. Contrastul între 
Andrei şi nepotul seu Alesandru, care 
tindeă faţă de intransigenţa rigidă a 
unchiului seu, la creearea condiţiilor 
unui «modus vivendi», a devenit pa- 
tent şi dela acest moment încolo li-sau 
despărţit căile pentru totdeauna. 

Ambii au avut aceeași soarte, căci 
după cinci ani, nereuşind cu politica sa, 
s'a retras şi Alesandru de pe arena poli- 
tică, dar în vederile lor politice nu s'au 
mai întâlnit, căci şi în retragerea sa a 
ținut Alesandru la politica căutării unui 
«modus vivendi», bine înţeles, între 
condiţii morale şi fără abandonarea 
bazei principiale naţionale. Subliniez 
aceasta, pentrucă de aici derivă elasi- 
ficarea politicei reprezentate prin Ale- 
sandru ca politică «moderată» în 
opoziţie cu Andrei, care pănă la moarte 
a remas cel mai genuin reprezentant 
al cintransigenţei». 

Toate aceste însă sub raportul isto. 
ric al evoluţiunei ideilor politice la noi,
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căci astăzi... s'au schimbat valorile. 
Astăzi politica zisă «moderată» este 
de-a dreptul echivalentul eufemistie âl 
trădării de neam şi se deosebeşte de 
politica «moderată» a lui Alesanâru 
Mocesonyi ca cerul de pământ. 

După aceasta digresiune, care 
mi-a părut aici de actualitate şi la .loc, 
“căci mulţi de-ai noştri nu sunt astăzi în 
curat cu <moderaţiunea» lui Al. Mocso- 
nyi, care adesea păreă <iredentism», să 
revin la importanta conferenţă din 26 
Ia iuarie (7 Febr.) 1869. 

A fost o adunare impozantă, cum 
“poate n'a mai văzut Timişoara, care 
pe acele vremi eră centrul pulzaţiunei 
politice naţionale a Românilor din 
Bânat,. 

“<Ziarul particular despre conte- 
renţa naţională ţinută în Timişoara în 
26 Ianuarie, 17 Februarie 1869» întro- 
duce raportul*) cu următoarele cuvinte: 
«La apelul D-Sale D-lui Antoniu 

Moesonyi, publicat prin «Albina» şi 
după ea mai în toate foile noastre şi 
străine din patrie, s'a adunat din mai 
foate părţile Banatului şi Unsariei un 
număr de inteligenţi Români atât de 
însemnat, cum abia s'a mai văzuţ la 
olaltă în această capitală :provineială, 
dâr totodată s'a înfăţişat şi o mulţime de 
bărbaţi sârbi de toată plasa din Timiş, 
Baciu şi Torontal cu renumitul lor condu. 
cător Dr. Svetozar Miletici, acesta 
ca reprezentant al comitetului naţional 
central din Neoplanta, capitala Sârbi- 
lor. Părţile Aradului şi Lugojului şi 
ale Oraviţei au fost reprezentate nu 
numai prin delegaţi din comitetele na- 
ționale de acolo, ci şi prin un frumos 
număr de bărbaţi de frunte; iar păr- 

*) Publicat în «Albina» Nr. 12 din 2/14 
Fabruarie 169,
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țile dela Tisa şi Dunăre, anume St. 
Nicolaul-mare, Comloşiul şi confiniile 
militari ne trimiseră contingente ca 
nicicând altă dată. In fine spre sur- 
prinderea cea mai măgulitoare se pre- 
zentară mai mulţi raportori speciali pen- 
tru ziarele din Pesta, Viena, Praga ŞI a.». 

Rapoartele ziaristice ale acelor 
vremi evaluează numărul fruntaşilor 
întruniţi la această conferenţă între 
500— 600. 

Anton  Moesonyi deschide confe- 
renţa, salută pe cei prezenţi şi în deo- 
sebi pe Sârbi şi expunând scopul con- 
vocării, învită pe cei prezenţi să se 
constitue. 

“Se aclamă prezident Constantin 
Radulescu, advocat şi inginer din 
Lugoj, «chinejul nostru» de pie me- 
morie. lar notari ai conferenţei se 
aclamă renumitul advocat Stănescu 
din Arad şi literatul sârb Dolga din 
Timişoara. Raportor al conferenţei ad- 
vocatul şi proprietarul dela Jebel Victor 
Pop. 

După constituire ia cuvântul Dr. 
Svetozar Miletici şi «fiindcă nare 
norocirea a fi învăţat româneşte», vor- 
beşte- sârbeşte, saluțând adunarea 
în numele Sârbilor, iar advoeatul 
Stănescu mulţumeşte lui Anton 
Mocsonyi pentru convocarea conferen- 
ței şi propunând ca despre această 
conferență să se redacteze un proces 
verbal, propune a se întroduce la pro- 
cesul verbal această mulţumită, precum 
şi peste tot <recunoştinţă tuturor mem- 

„brilor ilustrei familii de Mocsonyi pen- 
tru trecut şi încredere pentru viitor, 
cu rtugarea, ca dânşii sau câte unul 
dintr'ânşii şi de aici încolo, de câteori 
va cere trebuinţa, să-și ridice vocea 

-şi să adune şi sfătniască şi conducă
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inteligența poporului în lupta pentru 
naţionalitate». Propunerea se primeşte 
cu însufleţire. 

Luând cuvântul raportorul V. Po p 
motivează şi propune vot de încredere 
deputaţilor naţionali din dieta expi- 
rată, mai departe propune ca «fiindcă 
cauza naționalităților nu e- deslegată 
după lipsa şi dorința — şi aşă dară 
spre mulțumirea --— naționalităților şi 
anume a Românilor, cari de prin toate 
părţile au poftit deslegarea ei pe te- 
meiul proiectului de lege lucrat de de- 
putaţii români şi sârbi: deci adunarea 
să dechiare acel proiect de al seu 
şi să-l susţină şi apere şi mai departa 
pe cale legală cu toate mijloacele». 

Conferenţa primeşte unanim acea- 
stă propunere. 

Acum u luat cuvântul Ales. de 
Mocsonyi. Reprodue rezumatul ace- 
stui important discurs, după «Ziarul 
particular» mai sus amintit: 

«D-l Dr. Ales. Moesonyi mânecând 
din acest concluz, crede că dacă confe- 
renţa a acceptat proectul deputaţilor 
români şi sârbi în cauza de naţionali- 
tate și voeşte a-l susţine şi apără ca 
pe a-l seu şi în viitor, trebue să ne gân- 
dim la mijloacele legali, cu cari să lup- 
tăm pentru realizarea lui, dela care 
realizare depinde existenţa şi onoarea 
noastră naţională. 

«În viaţa constituţională lupta pen- 
tru idei, pentru reforme şi drepţuri se 
mijloceşte prin partide politice,for- 
mate spre acest scop; deci fiindcă — după 
cum cu durere ne-am convins — dintre 
partidele politice, ce pănă acum există 
în ţeară, nici una nu s'a putut câştigă 
pentru proectul nostru în cauza naţio- 
nalităţilor şi aşădară nici cu una nu 
ne putem însoți pentru a luptă în
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această direcţiune, propune înființarea unei 
partide naţionale de sine stătătoare, ai cărei 
membri adecă să nu fie angageaţi cu nici 
o altă partidă politică, din cele dejă exi- 
stente; iar pentru cazul de primire a 
acestei propuneri, desfăşoară necesitatea 
de un program politie, pe al cărui temeiu 
ar fi a se constitui şi a lucră acea par- 
tidă naţională». 

Propunerea aceasta importantă a 
lui Alesandru Moesonyi — dela care 
se datează o nouă fază în luptele noa- 
stre politice — se primâşte unanim şi 
fără contrazicere. 

Enunciându-se din prezidiu primi: 
rea propunerei lui Ales. Mocsonyi, 
de a organiză un partid propriu na- 
țional român cu program separat, ia 
Alesandru Moesonyi de nou cuvântul 
prezentând şi motivând un proect de 
program politic, alcătuit din  şepte 
puncte. 

Proectul de program este urmă- 
torul: 

I. Solidaritate cu naţiunile patriei 
de asemenea interes. - 

II. In chestiunea naționalităților 
ținerea la yroectul de lege al deputa- 
ților români şi sârbi din dieta trecută. 

III. In chestia Transilvaniei ţinerea 
la cunoscutul proect de rezoluţiune al 
deputaţilor români. 

IV. Fiindcă după experienţele de 
pănă acum n'a putut a nu fi observat 
un fel de nex intern între articolul de 
lege XII. din 1867 (=dualismul) şi în- 
tre negaţiunea egalităţii de drept pen. 
tru naţiunile nemaghiare: din cauza 
aceasta este datorința partidei naţio- 
nale a privi acest articol şi din acest. 

“punct de vedere şi a-l combate cu toat: 
mijloacele legale, N
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V. Spriginirea programului naţio- 
nal al Croaților în privinţa autonomiei 
ţerii lor. 

VI. Regularea municipiilor pe baza 
cea mai largă a democraţiei şi auto- 
nomiei. Ă | 

| VII. Adoptarea principiilor libera- 
lismului şi democraţiei în toate sferele 
organismului. vieţii publice. 

Primele două şi ultimele două 
puncte de program, propuse de Ales. 
Mocsonyi, s'au primit, întocmai şi fără 
desbatere. | 

Cu atât mai agitată a fost însă 
desbaterea în jurul celorlalte trei puncte 
de program, cari erau în declaraţă 0po- 
ziţie cu interesele politicei deâkiste, 
care aveă aderenţi şi între Românii 
adunaţi la Timişoara, ba judecând 
după unele voci de presă ale acelei 
vremi, pare chiar probabil, că politiea 
de guvernament de atunci şi-a trimis 
anume oameni cu instrucţii speciale 
la adunarea dela Timişoara. | 

Ales. Moesonyi a avuto luptă'grea 
de susţinut pănă a reuşit să străbată 
cu aceste puncte de program, aşă cum 
le-a propus. | ae 

La punctul relativ la autonomia 
Transilvaniei, .care susține -aceă 
rezoluţiune, pe care au prezentat-o de- 
putaţii români şi sârbi naţionali prin 
Elie Măcelariu în şedinţa dietei din 
24 Nov. 1868, a luat mai întâiu cuvân- 
tul advocatul At. Raţiu, propunând 
ca conferenţa să exmită o comisie care 
să «iee la cumpăneală». acest punet de 
program şi să facă conferenţei un: ra- 
port «motivat». a 

Atât advocatul Stanescu cât şi 
protopopul sârbesc T a bakovici (care 
vorbeă bine româneşte) au combătut
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pe At. Raţiu, militând cu hotărire pen- 
tru punctul de program, aşă cum l-a 
prezentat Ales. Moesonyi. 

Atunci a isbucnit luliu Grozescu 
cerând «să lăsăm pe Ardeleni în treaba 
lor, să nu-i băgăm în programul nostru, 
ceeace ei — după purtarea lor în tim- 
pul ultim — abiă ar mai merită». 

Protopopul Vichentie Grozescu 
arată, că chestia Ardealului este che- 
stia tuturor Românilor şi e dato- 
rinţa noastră să o apărăm chiar şi 
când Românii ardeleni ar abandonă-o! 
In acelaşi senz vorbeşte şi Christianu, 
luând în apărare pe fruntaşii ardeleni, 

Mih. Buneiu ţine să constate că 
Ardelenii cu inteligenţa şi funcţionarii 
lor naţionali — laşi şi egoişti — nu 
sunt în stare a se orientă şiapără sin- 
guri. Aici folosește oratorul termini 
atât de aspri la adresa Ardelenilor, 
încât prezidentul se vede nevoit a-l 
întrerupe şi îndrumă la ordine. Ora- 
torul însă, tocmai pe motivul că frun- 
taşii ardeleni sunt atât de egoişti şi 
particularişti, ţine, ca naţionaliştii ro- 
mâni din Ungaria şi Bănat să apere 
cauza dreaptă a Românilor ardeleni, 
aşă precum a propus-o Ales. Mocsonyi. 

A mai vorbit loan Missits, care 
eră candidatul opoziţiei aliate din Ti- 
mişoara şi care — aşă se vede — luase 
anumite angajamente faţă de partizanii 
sei de naţionalitate străină, pe cari 
i-ar fi supărat dacă candidatul lor ar 
fi luat o poziţie naţională cextremistă». - 
Orator bun cum eră, a făcut apel că- 
tră conferenţă, să «respecte legalitatea», 
să tindem la înbunătăţiri numai pe 
calea legii şi să nu atacăm pe faţă 
uniunea Transilvaniei cu Ungaria, ci 
din contra să ne pronunţăm pentru 
participarea Românilor ardeleni la dieta
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din Pesta, ca acolo, în dietă, să stă- 
ruim cu toţii la îndreptarea relelor. - 

Ultimul cuvânt la acest punct l-a 
avut Ales. Mocsonyi, care s'a ocupat 
în deosebi de vorbirea lui Missits, 

Reprodue aici, după «Ziariul» citat, - 
următorul extras din vorbirea lui Ales. 
Moesonyi: 

«D-l Ales. Mocsonyi spune D-lui 
Missiţs, că legalitatea nu o atacă aici 
nimeni. Aceea este deslucită aiurea (în 
textul rezoluţiunei) şi acum e numai 
vorba, că ce reclamă interesul şi onoarea 
Românilor şi că în ce direcţiune şi 
pentru ce avem să lucrăm noi!? Fi- 
reşte tot pe cale legală. 

«Aceea, că «să vină, ori să nu vină» 
Românii ardeleni la dieta ungurească, 
nu se cuvine să discutăm şi să decidem 
noi aici. Însă dacă ar fi să ne pro- 
nunţăm, ar trebui să ne pronunţăm 
contra venirei lor, abstragând dela 
alte grele motive, măcar şi numai din 
cauza legii electorale feudale, 
care le face cu neputinţă reprezentarea 
şi apărarea cu onoare. 

«Recomandă deci spre primire pro- 
punerea sa aşă cum a propus-o». 

Cu mare majoritate se primeşte 
acest punct de program. 

Tot At. Raţiu a deschis desba- 
terea contra punctului IV, propus de 
Ales. Moesonyi în program. El consi- 
deră articolul de lege XII ex 1867 
(= dualismul) drept un pact între 
țeară şi Monarh şi prin urmare: sânt şi 
inatacabil. Cere deci, ca acest punct 
să se lase afară sau întreg sau să se 
restrângă numai la acea parte, care 
privește pe naţionalităţi. 

Contra lui Raţiu a vorbit Stefan 
Perianu şi apoi sa primit punctul în
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redactarea mai sus arătată, punându-se 
deosebit pond pe acel «și», pe care l-am 
subliniat mai sus. | 

In privinţa aceasta sunt interesante 
reflexiile apărute în Nrul 13 al <Albi- 
nei> sub semnul «(a)» cu titlul »Bpi- 
zoade dela conferența naţională din 
Timişoara», scrise probabil de George 
Popa, excelentul redactor al <Albi- 
nei». 

Iată ce zice între altele: 
«Mai întâiu a-şi dori să explic, cum 

a întrat punctul al patrulea, referitoriu 
la articolul de lege XII din 1867, în 
programa propusă de da-l Dr. Ales. 
Moesonyi şi primită după o luptă destul 
de înfocată. 

«Este cunoscut, că mai mulţi dintre 
cei mai de frunte bărbaţi naţionali, 
bunăoară chiar şi Babeşiu, au fost 
pururea pentru ignorarea acelui 
articol de lege în programul nostru, 
pretinzând (cum s'a dedat a zice Exc. 
Sa metropolitul Şiaguna) că »de multe- 
ori este bine să ne ţină contrarii noştri 
de cam orbi şi proşti». Şi în conferen- 
ţele premergătoare conferenţei publice 
s'a desbătut foarte lung şi serios această 
chestiune. Tot insul a recunoscut, că 
articolul de lege XII este isvorul 
răului, femeiul selavagiului no- 
stru național, dar fiindcă tot insul 
recunoaşte aceasta, că acel articol de 
lege este şi baza sistemei de stat 
în Monarhie, eră prea greu a se 
decide pentru atacarea de-a dreptul și 
pe faţă a acelui articol de lege. 

«In fine a învins argumentul tine- 
rului nostru atlet naţional Dr. Ales. 
Mocsonyi, cumcă îndeşert vom umblă 
noi a ne preface că nu vedem de unde 
vine răul, căci prin aceasta, precum 
pănă acum nu câștigarăm nimic, aşă
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„şi mai departe nu vom câştigă alta, 
decât că unii ne vor ţineă de proşti, 
iar alţii de fricoşi; Una mai rău decât 
alta, fiind ambele cele mai mari: 
slăbiciuni în lupta politică 
etc. etc. 

- După aceasta apoi se primi com- 
baterea acelui proect de lege din punct 
de vedere al naționalităților şi se făcti 
din altă parte propunerea, ca, așă dară, 
să se combată el tot pentru acel cuvânt 
şi din punctul de vedere al autono- 
miei patriei; şiaşă se primi adauge- 
rea particulei <și>, care e xprimă aceasta. 
Astiel a întrat punctul al patrălea în 
program.» - - 

Explicarea aceasta, venită negreşit 
din parte competentă, ne arată deo 
parte marile greutăţi cu cari a avut să 
se lupte Al. Mocesonyi pănă ce a che- 
mat la viaţă programul naţional dela 
Timișoara, de altă parte ne arată intr'o 
interesantă lumină cugetarea politică a 
fruntașilor noştri de pe acele vremi în 
intimitatea ei, care în multe privinţe 
este străină de cugetarea generaţiilor 

de astăzi... , 

Nici chestia spriginirei programu- 
lui naţional al Croaților în privinţa 
autonomiei lor, n'a trecut aşă neted. 
Tot At. Raţiu a luat poziţie şi contra 
acestui punct de program, sub cuvânt 
că nu mai există chestiune croată, fiind 
aceasta definitiv deslegată prin învoiala 
reciprocă dintre dieta Croaţiei şi a Un- 
gariei, care fapt nu se alterează prin 
împrejurarea că o fracțiune naţională 
a Oroaţilor este încă nemulțumită. 

In desbaterea acestei chestiuni a 
luat parte şi şeful Sârbilor radicali, 
Miletici, arătând între ce condiţii s'a 
făcut acel simulacru de împăcare, pe 
care pune At. Raţiu pond atât de mare.
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Arată că dieta croată s'a constituit pe 
baza unei legi electorale octroate, care 
a împiedecat manifestarea adevăratei 
voințe constituţionale a Croaților şi 
prin urmare la nici un caznu se poate 
consideră ca definitiv aşă zisul pact 
dintre Ungaria şi Croaţia. Sprigineşte 
propunerea lui Ales. Mocsonyi. 

Advocatul Stanescu sprigineşte 
de asemenea această propunere, căci 
un pact — oricum ar fi fost făcut — 
nu se poate consideră ca nerăsturnabil. 
Şi în fine însuşi Raţiu recunoaşte, că 
în Croaţia există un partid naţional, 
care combate acea transacţie. lar da- 
torinţa Românilor este, ca în lupta 
contra adversarului comun să se alieze 
cu partidul naţional al Croaților. Tot 
în senzul acesta vorbeşte şi protopo- 
pul Vichentie Grozescu, aşă că propu-: 
nerea lui A. Moesonyi se primeşte cu 
mare majoritate, între ovaţiunile Ro- 
mânilor şi Sârbilor de faţă. 

In deosebi Dr. Miletici a ţinut să 
mulţumească Românilor pentru acest 
concluz. At. Raţiu a mai provocat nişte 
scene agitate, contestând lui Miletici 
dreptul de a vorbi în numele Sârbilor. 
Dar s'a trecut şi peste aceste, iar re- 
stul propunerilor lui Mocsonyi primin- 
du-se neschimbat, declară prezidentul 
Const. Rădulescu de acceptat în- 
tregul program, aşă cum l-a 
propus Ales. de Mocsonyi. 

Dupăce se mai votează a. moţiune 
propusă de V. Babeşiu, prin care se 
protestează contra însinuărilor, că lup- 
tele Românilor ar fi îndreptate contra 
tronului, patriei şi constituţiunei, se 
trece la altă chestiune importantă, la 
chestia: solidarităţii naţionale. 

luliu Grozescu făcuse propune- 
rea de a se lansă un apel cătră naţiu- 

14
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nile nemaghiare ale ţerii, spre a mijloci 
această solidaritate. 

Ales. Mocsonyi arată, că ideea 

solidarităţii este pusă în fruntea progra- 

mului, ca prim punct, dar modul de 

procedare propus de I. Grozescu îl 

consideră de greşit, căci în dietă vor 

fi deputaţii naţionali chemaţi a mijloci 

această solidaritate, iar afară de dietă 

comitetele naţionale, cari se vor chemă 

la viaţă pe întreaga linie. 

Se acceptează punctul de vedere 

al lui Ales. Mocsonyi. | 

După aceste aduce în desbatere Al. 

Mocsonyi o chestie de mare actuali- 

tate în faţa alegerilor dietale: Che- 

stia evalificărei candidaţilor 

de deputaţi naţonali. 

Ales. Moesonyi crede că de candi- 

dat de deputat naţional poate fi con- 

siderat numai acela, care se angagează 

formal prin declaraţiune, că acceptează 

în întregime programul aici votat şi 

că va aparţinea partidului naţional, 

liber de orice angageament faţă de alte 

partide. 

- Desbaterea, ce a urmat în jurul 

acestui punct a fost din cale afară bo- 

gată, luând parte Stanescu, Babeşiu, 

Missits, V. Grozescu, A. Popoviti, L. 

Ionescu, Miletici, Vich. Bogdan şi alţii. 

Chestiunea eră complicată prin multe 

alte chestiuni, între cari luă locul prim 

chestiunea compromiselor cu alte 

partide, atât în faţa alegerilor, cât şi în 

dietă. _ 

Ales. Mocsonyi ţineă la deplina 

independenţă a partidului naţional 

român faţă de alte partide, dar căută | 

totodată să asigure mâna liberă a 

partidului pentru eventuale compromise 

cu alte partide, la caz că s'ar puteă
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ajunge la vre-un acord favorabil po- 
stulatelor naţionale ale poporului român. 

Alţi fruntaşi erau însă de altă pă- 

rere. Unii ţineau să se enunţe dejă 

acum, că se caută un acord cu parti- 

dul deâkist care eră la putere, iar alţii 

— majoritatea — ţineau să se declare 
de exclusă o atingere cu partidul dela 
putere, cerând chiar să se demonstreze 
contra acestuia, iar eventual acord să 
se caute numai cu vre-unul din parti- 
dele opoziţionale. 

Pentru A. Mocesonyi eră chestiunea 
curat principială, pe când pentru ce- 
ştialalți aveă rezon practic, căci erau 
dejă în parte angageaţi în compromise 
electorale cu unul sau altul din partide. 

Aşă d. e. delegaţii din Arad repre- 
zentau două fracțiuni. Una cu Lazar 
Ionescu în frunte, ţineă la compromisul 
electoral făcut de partidul naţional de 
acolo (întemeiat la 1867 de Miron Ro: 
manul) cu partidul guvernamental (deâ- 

kist), altă fracțiune cu Stanescu şi Al. 
Popovici în frunte, erau de părere,-că 

nu este iertat a stă de vorbă sub niti 
_o condiţie cu partidul dela putere, căci 
acesta poartă vina situaţiei crilice, ce 
s'a creeat Românilor. Missits iarăşi eră 
angageat cu aşă zisa stângă centrală 
(«bal-kăz6p») etc. Fericitul Babeşiu s'a 
făcut luntre şi punte ca să împace toate 
aceste puncte de vedere, fără de care 
eră evident eşecul conferenţei dela Ti- 
mişoara. 

In privinţa aceasta este interesantă 
apreciarea scriitorului articolului <Epi- 
zoade», despre care am făcut dejă 
amintire, care scrie între altele: 

«Încă o apariţiune de mare însem- 
nătate. Este lucru ştiut şi cunoscut, că 

şi Mocsonyeştii şi Babeşiu şi mai toţi
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cei mai de frunte bărbaţi conducători 

ai noştri, s'au arătat pururea plecaţi 

la împăcăciune şi compromise cu ori- 

care partidă ungurească, aşădară şi cu 

partida dela putere; iar Babeşiu oca- 

zional atinse aceasta explicit şi în con- 

ferenţă. | 

«Dar se ridicară voci contrare, 

anume Missits ceri, ca compromisele 

să se facă numai cu stânga centrală, 

cu partida d-sale; iar Alexiu Popovici 

şi Stănescu pretinseră, ca cu partida 

lui Deâk, partida dela putere, nici 

întrun caz şi sub nici o condiţiune. să 

nu pactăm. 
«La aceste expectoraţiuni cam păti- 

maşe, tot publicul erupse în cele 

mai zgomotoase aplauze şi făcă o gran- 

dioasă demonstraţiune contra guvernu- 
lui şi a deâkiştilor, prin ce dovedi, că 

în această partidă nu mai are nici câtă 
încredere. 

«Acesta este respuns celora, cari 

cred că publicul român nu cugetă, nu pri: 

cepe nedreptăţile ce i-se fac prin gu- 

vern şi legislaţiune, sau nu are curajul 

de a-şi pronunţă verdictul seu asupra 

impilătorilor sei naţionali. 

«Şi să ne însemnăm bine, că această” 
demonstraţiune publică a fost, precum 

am atins mai sus, de-a dreptul în con- 

tra părerii lui Babeşiu şi a d-lor Mo- 
esonyeşti, o întâmplare aceasta ne 

mai pomenită în adunările naţio- 

nale, carea deci tocmai dovedeşte, ce 

iritat -este poporul şi inteligenţa lui 

contra stăpânitorilor de azi şi a poli- 
ticei lor duşmănoase. 

«Cu toate aceste, tactul şi vaza 

conducătorilor conferenţei au ştiut para: 

liză torentele indignaţiunei pasionate şi 

să lase liber şi nerestrâns drep-
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tul de compromise politicecu 
orice partidă politică». 

Astfel s'a salvat în teorie, pe 

lângă independenţa partidului nou 
creeat şi deplina lui mână liberă, 

dar numai în teorie! Urmările au ară- 

tat, că oamenii nu s'au putut ridică la 

înnălţimea concluzului luat cu unani- 

mitaţe. Dar despre aceasta voiu vorbi 
încă la alt loc. 

Acum amintesc încă spre întregire, 

că încă înnainte de a se pronunţă acest 

- soncluz, s'a enunţiat la propunerea lui 

Stănescu, cu unanimitate: politica 

de activitate. Aceasta enunţiare a 

fost, de trebuinţă, pentrucă în consfă- 

tuirea prealabilă s'au auzit, voci şi 

pentru pasivitatea Bănăţenilor şi Un- 

gurenilor (punctul de vedere al lui 

Anareiu Moesonyi). In conferenţa pu- 
blică însă au fost toţi pentru activitate. 

La propunerea lui Missits s'a mai 

adus o hotărire interesantă, pe care o 

amintese aici în treacăt — deşi nu se 

ţine de obiect — anume ca «deputatul 

ales cu program naţional să nu-şi poată 

schimbă mandatul cu vre-un oficiu pu- 
blic>. Se vede că Missits, care eră mare 

adversar al deâkiştilor, a presimţit, că nu 

peste mulţi ani îşi vor schimbă aproape 

toţi deputaţii români deâkiști manda- 

tele lor cu... posturi de notari publici 
regeşti. 

Mântuindu-se şi chestiunea aceasta, 

s'a procedat la organizarea partidului 

naţional român nou creeat. Babeşiu a 

prezentat în privinţa aceasta un operat 

-gata, care s'a primit, având a se con- 

stitui partidul din un comiţet central 
cu sediul în Timiş6ara, apoi comitete 

naţionale particulare în fiecare comitat 

cu populaţiune română, comitete cer- 

cuale în fiecare cerc elecţoral cu popu-
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laţie românească. Mai departe s'a sta- 
bilit modul de procedare la alegeri, 
condiţiile eventualelor compromise elec- 
torale etc. 

Cu aceste s'a încheiat importanta 
conferenţă naţională dela Timişoara, 
asupra căreia am inzistat mai pe larg 
la acest loc, pentrucă concluzeleei 
sunt toate transpirate de ide- 
ile politice ale lui Alesandru 
Mocsonyi. 

Aceasta s'a resimţit dejă atunci, 
dovadă eclatantă că constituindu-se co- 
mâlelul național central a fost aclamat cu 
mare însuflețire prezident Alesandru de Mo- 
esonap, care atunci eră deabea în al 
27-lea an al vieţii sale. 

Seara s'a făcut apoi mare manife- 
staţie în onoarea tinerului prezident: 
Conduet de torţe cu muzică vocală şi 
instrumentală, venind” din suburbiul 
Fabric, s'a oprit la casa Moesonyeşti- 
lor din Cetatea Timişoarei, unde, dupăce 
s'au cântat mai multe piese naţionale, 
a vorbit din partea Românilor advo- 
catul Stanescu şi din a Sârbilor lite- 
ratul Dolga. - 

Raportul din «Albina; ne spune, 
că «Ales. Moesonyi, cu caracteristica-i 
modestie, derivă — în discursul seu de 
mulţumită — onoarea asupra deputa- 
ților din partida naţională». 

După aceste s'a pus noul comitet 
pe lucru, făcând pregătirile pentru 
campania electorală, fiind convocată 
noua dieţă pe 20 Aprilie, iar alegerile 
având a se face încă în a doua jumă- 
tate a lunei Martie. 

Astăzi, când faptele trecutului sunt 
irecute cu vederea și date uitării, în 
unele privințe chiar necunoscute — ca 
şi când n'ar conţineă învățături pre- 
țioase pentru noi cei de faţă, cărora
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de multeori ni-se pare că istoria lumei 
se începe cu noi — n'ar fi lucru inutil 
ca cineva să se apuce de scrierea isto- 
riei pragmatice a alegerilor dietale din 
1869. Doamne, cât material preţios! 

In cursul acestor nepretenţioase note 
voiu căută să arăt în liniamente gene- 
rale campania dela Lugoj, unde 
a fost candidat Ales. Moesonyi, tinerul 
prezident al comitetului central al nou 
înfiinţatului partid naţional român din 
Bănat şi Ungaria. 

Să nu se creadă că pe acele vremi 
s'a respectat mai mult libertatea ale- 

“gerii, decât în zilele noastre, cari au 
la răvaş alegerile ultime dela Bocşa, 
Oraviţa şi Bazin. Ferit-a Sfântul! 

Un exemplu voiu aduce, care vor- 
beşte mai elocvent decât tomuri de teo- 
rie. La i-ma Martie 1869 s'a ţinut con- 
gregaţiunea comitatului Timiş în sco- 
pul ascultării p. î. autograf, prin care 
se convoacă dieta nouă pe 20 Aprilie, 
precum şi în scopul defigerii zilei de 
alegere pentru cercurile electorale de 
pe teritorul comitatului. 

Dupăce s'a fixat terminul pe 18 
Martie pentru toate cercurile, a luat 
cuvântul un membru al opoziţiei şi 
arătând mai multe cazuri de ingerenţe 
neiertate electorale din partea funcţio- 
narilor comitatenşi, a cerut ca vice-co- 
mitele să dee un ordin sever pentru 
asigurarea libertăţii electorale. 

Vice-comitele al doilea I. S. Ormos 
xespunde imediat şi dupăce n'a mai 
scos pe Români şi Sârbi din «trădă- 
tori», cinstigători» etc., a declarat în 
faţa congregaţiunei, că nu numai nu 
va opri funcţionarilor comitatenşi ame- 
stecul la alegeri, ci din contra le im- 
pune ca datorinţă a sparge cuar- 
mele toate cluburile şi comitetele ro-
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mâneşti din comitat şi să nu lase a fi 
aleşi de deputaţi alţii, decât numai băr- - 
baţi din partida guvernamentală! 

Aşă vorbiă la 1869 din scaunul 
prezidial al congregaţiunei un vice- 
comite între aplauzele mulţimei de 
mameluci, care nu eră cu un fir de păr 
mai bună decât majorităţile de astăzi 
din salele comitatelor. 

Dar să revin la alegerea din cer- 
cul Lugojului, căci numai aceasta ne 
priveşte la acest loc. _ 

Dejă la 20 Ianuarie (3 Febr. n.) 
au ţinut alegătorii din cercul electoral 
al Lugojului o mare adunare electorală 
la Lugoj în scopul. de a luă poziţie 
faţă de alegerile dietale. - 

La ordinea zilei erau 4 puncte: 
1. Credeul politic. 2. Inscrierea în 

listele de alegători. 3. Designarea can- 
didatului şi 4. Trimiterea delegaților - 
la conferenţa din Timişoara. ” 

La punctul prim s'a desvoltat o 
mare desbatere. Din cei 15 oratori ai 
adunării 6 inşi — Aloisiu Vlad, Vasiliu 
Stoian, Aureliu Maniu, Ioan Olteanu, 
Alesandru Atanasievici şi Ioan Vancea 
— luaseră poziţie hotărită pentru par- 
tidul deâkist, reconiandând cu toată in- 
zistenţa, ca Românii să ţină cu guver- 
nul. Ceilalţi, în frunte cu Iulian Lancu- 
lescu (care a formulat programul) s'au 
declarât în contra. Adunarea a decis 
aproape unanim, că Românii lugojeni 
să nu spriginească nici guvernul, dar 
nici vre-unul. din partidele maghiare 
opoziţionale, ci trimiţându-şi delegaţii 
la conferenţa naţională din Timişoara, 
să aleagă un deputat naţional. 

In chestia listelor electorale s'a ales 
un comitet în frunte cu Constantin Ra- 
dulescu, ca prezident. Membrii au fost: 
Dumitru Popaviţa, Teodor Bordaşiu,
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Alexandru Ursulescu, Teodor Pop, Ste- 
fan Bercean, Vasiliu Petrică, Ioan Pop, 
Vasiliu Nicolescu, Vasiliu Onea, şi Con- 
stantin Dobrin. 

De candidat a fost aclamat Andreiu 
Mocsonyi de Foen, rugându-l «să pri- 
mească mandatul de deputat, iar întru 
cât n'a puteă face aceasta din cauze, 
pe cari adunarea nu se vede chiemată 
a le cercetă, să binevoiască a-şi 
da consimţirea la aceea, ca 
să rugăm pe ilustrul seu nepot Ales. 
Mocsonyi să primească candidatura 
în cercul Lugojului, iar cu efectuirea 
acestui coneluz se concrezură acei mem- 
bri ai acestei adunări, cari vor merge 
şi vor luă parte la conferenţa din Ti- 
mişoara». 

Coneluzul acesta alternativ s'a făcut 
din motivul, că lugojenii ţineau mult 
la Andreiu Mocsonyi, pe care l-au ales 
cu majoritate covârşitoare la 1861 con- 
tra lui Eutim Murgu (care a trebuit 
să sa refugieze prin grădini pentru a 
scăpă nescărmănat de lugojenii înfu- 
riaţi contra lui) şi l-ar fi proclamat de- 
putat necondiţionat şi acum, dacă nu 
apărea în Nrul 3 al «<Albinei» un apel 
cătră lugojeni să aleagă pe Andreiu 
Moessonyi, la care a respuns acesta 
dejă cu datul de 14/26 Ianuarie în o 
Serisoare deschisă publicată în «Albina», 
în care zice între altele: a 

«Această aducere aminte... îmi 
impune plăcuta datorință a aduce pe 
această cale adânca mulţumită pentru 
binevoitoarea atenţiune şi totodată a 
declară cumcă de astădată n'a şi pu- 
teă primi asupra-mi această încre. 
dere onorabilă, chiar dacă alegătorii 
numiţi m'ar onoră şi acum cu încre- 
derea lor prea stimată.»
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Fiind după această scrisoare mai 
presus de orice îndoială, că Anarei 
Mocsonyi de Foen nu acceptează man- 
datul de deputat oferit, fiind notorie 
că s'a retras cu totul de pe arena vieţii 
publice, Românii lugojeni prezenţi la 
conferenţa din Timișoara au oferit 
mandatul Lugojului lui Ales. 
Moesonyi, care l-a primit. (La 1865 
— după cum am spus — a fost ales 
Al. Moesonyi la Rittberg, acum renun- 
țând la candidatură aici, a fost candi- 
dat la Rittberg, cu program naţional 
Stefan Adam, advocat din Timişoara). 

La 16/28 Februarie — zi de Dumi- 
necă — veni Alesandru Mocsonyi la 
Lugoj să-şi rostească discursul program. 

«Ziua de 28 Febr. 1869 — serie 
corespondentul «<Albinei» — o putem 
înregistră între cele mai festive, ce am 
avut cândva în Lugoj... Ilustrul băr- 
bat — Alesandru de Mocsonyi — pri: 
mind cadidatura nu _întârziă a veni în 
mijlocul nostru şi a-şi desfăşură credeul 
seu politic într'un mod, ce puse la ui- 
mire pe toţi (Români şi neromâni) câţi 
îl  ascultară, sfârşind vorbirea în- 
tr'acolo că este pentru concluzele con- 
ferinţei din 'Timişoara, la care însuşi 
a conlucrat, Această declaraţiune fu 
primită cu aplauze frenetice.» 

Din rapoartele contimporane vedem 
că Ales. Moesonyi a venit la Lugoj cu 
trâsura de cătră Făget. Fruntaşii ro- 
mâni din Lugoj şi jur i-au eşit în cale 
pănă la Coşteiul-mare, purtând în frunte . 
steag treicolor cu inscripţia : 

«Astiel e Românul 
Şi Român sum eu, 
Și sub jugul barbar 
Nu-mi plec capul men.» | 

Mulţime de trăsuri, încărcate cu 
alegători şi călăreţi, aşteptau aici pe
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candidat, care sosise la Coşteiul-mare 
la ora 2 d. m. Primirea a fost grandi- 
oasă. | 

În numele lugojenilor a vorbit 
preotul de atunci Mihaiu Pocreanu. Iar 
tinerimea şcolară din Silha, condusă de 
învățătorul Constantin: Toma, a cântat 
» Deşteaptă-te Române !» 

Dupăce a mulţămit Ales. Moesonyi 
aducând tribut omagial lui Andrei Mo- 
esonyi, a pornit convoiul spre Lugoj, 
unde a sosit la ora 3. m., şezând 
în trăsură alăturea cu candidatul, <ne- 
storul naţional al lugojenilor» Iova 
Popovici. 

Primirea în Lugoj a fost entuziastă, 
vrednică de bunul nume al lugojenilor. 

Adunarea eră să aibe loc în sala be- 
răriei, care eră tixită de lume, iar ga- 
leriile gemeau de damele, cari cu cea- 
suri mai nainte au ocupat toate locurile. 
«Sta om pe om» după cum spune ra- 
portul. - 

In curând se convinseră arangea- 
torii, că este cu neputinţă a țineă adu- 
narea aici. Mulțimea adunată eră eva- 
luată la patru mii. Unde eră să încapă 
atâta puzderie de om în sala berăriei! 
S'a schimbat deci programul. S'a de- 
cis, ca adunarea să se ţină în curtea 
bisericei sub cerul liber — eră încă 
iarnă ! — şi o deputaţiune condusă de 
fostul primar al Lugojului, Constantin 
Udria, a învitat pe candidat în acest loc. 

Eră la ora 4 câna îşi făcii Ales. 
Moesonyi apariţia în adunare, salutat 
cu îrenesie de mulţimea adunată. 

In numele alegătorilor salută pe 
candidat advocatul 'Teodor Bordaşiu, 
învitându-l să-şi rostească discursul- 
program, «căci deşi în dânsul numele 
Mocsonyi ne este destulă garauţă pen-
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tru un program, deşi luptele cele ad- 
mirabile ale tinerului bărbat din dieta 
trecută în cauza naţională ne sunţ ga- 
ranţii duple în dânsul şi pentru viitor, 
dar când mulţimea roagă și acum pe 
candidat pentru desfăşurarea progra- 
mei, cugetă că prin aceasta corespunde 
unei recerinţe a timpului». 

După aceste luă cuvântul Ales. 
Moesonyi. Raportorii au numai cuvinte 
de laudă pentru oratorul, la care au 
lăudat de-o potrivă «liniştea stoică» şi 
«profunzimea cugetării», cât şi «libera- 
ralismul principiilor desfăşurate» şi 
«tălmăcirea “cea înspirătoare de încre- 
zământ». 

Seara a fost apoi serenadă şi re- 
tragere cu torţe, «un conduct grandios 
de torţe, la care orăşenii cu vecinii 
țerani, de asemenea însufleţiţi, rivalizau 
în ducerea flâmurelor naţionale şi a 
torţelor». - 

„Discursul l-a rostit <elocintele ora- 
tor» Iosif Ivanescu, iar arangeorii au 
fost doctorantele Vasilie Petrică şi ce- 
tățenii Ioan Pop şi Vasiliu Onea. 

In respunsul seu a subliniat Ales. 
Mocsonyi pacea naţională între popoa- 
rele ţerii, pace bazată pe dreptate şi 
încredere reciprocă. 

Raportorul <Albinei» scrie despre 
această zi între altele: 

«O privire făcută peste mişcarea: 
serbătorească de astăzi, ne constată, 
că astfel de adunare populară încă 
din 1848 în Lugoj n'a mai fost: 
căci aci mulţimea nu se mai puteă nu- 
meră după sute, ci după mii de oa- 
meni, de-o potrivă însuftleţiţi şi — ce 
ne serveşte de cea mai mare bucurie 
şi mângăere — este ordinea cea bună 
şi purtarea solidă ce o păstră publicul
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român adunat, dând dovezi depline de 
o adevărată maturitate politică .. .» 

Într'un avânt a cucerit Alesandru 
Mocsonyi inimele tuturor şi reuşita lui 
păreă mai presus de orice îndoială. 

Aceasta însă n'a împiedecat stăpâ- 
nivea să uzeze de cele mai detestabile 
mijloace pentru a zădărnici alegerea lui 
Ales. Mocsonyi. - 

Lupta dată a fost grandioasă în 
toate detaliile sale şi în cele următoare 
voiu Încercă a o descrie dupăcum re- 
zultă din rapoartele şi actele contem- 
porane. 

Ziua alegerii de deputat 'dietal a 
fost fixată pe 6:18 Martie, zi de Joi, 
serbătoarea sfinţilor 40 mucenici. 

President al_alegerii a fost numit 
din partea comitetului central advocatul 
A. Podhrâsky, substitut fruntaşul ro- 
mân lova Popovici, iar notari celebrul 
Fâbry şi Bordân. 

Candidat al guvernului eră mini- 
strul de honvezi Bâla Szende. 

Interesul guvernului de a-şi scoate 
deputat ales la Lugoj pe ministrul seu 
a iost de-o potrivă de mare cu intere- 
sul de a împiedecă cu orice preţ în- 
trarea în dietă a lui Ales. Moesonyi, 
pe care — cu drept cuvânt -— îl con- 
sideră de autorul intelectual al pro- 
gramului dela Timisoara. Iar Românii 
deâkişti din cercul Lugojului ţineau 
mai mult la «deâkismul» lor, decât la 
romănism, aşă încât s'au tăcut 
luntre şi punte, ca -să trântească pe 
Ales. Mocsonyi. La carul «deâkismului» 
se înhămară şi preoţii români din 
Coşteiul-mare, Gruin, Cutina, Silha şi 
Valea-lungă. Numele lor s'a pus la 
piloriu şi acolo va remâneă pentru 
totdeauna, câtă vreme va mai îi inte-
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res pentru frământările politice ale Românilor din Bănaţ. . 
Prim-comite al Carașului eră pe acea vreme Faur, Român de ori- gine, care exploată originea sa română în scopul spargerii şirelor române şi înstăpânirei străinismului pe aceste meleaguri, cari pe acele vremuri erau cu mult mai curaţ româneşti, decât astăzi. Nu ni-se hărăziseră încă colo- niile de «Kulturtrăgeri» şi nici Lugojul încă nu eră atât de pistriţ ca astăzi. 
Intre organele administrative mai straşnice erau fibirăul dela Balinţ Fejâr şi primarul Lugojului Anton Mahr, cari cu un zel demn deo cauză mai bună s'au pus pe lucru sâ-l trântească pe Mocsonyi. _ 
Putere armată în Lugoj erau uianii, al căror colonel eră ginere de fată al primului vice-comite, iar regimentul se recrută din Galiţia, din Poloni, smu- | țaţi contra Românilor sub cuvânt, că Românii sunt rusofili şi vor să înstă- pânească de nou dominaţia  muscă- lească pe aceste plaiuri. 
Contra lui Mocsonyi se dase lo- zinca, că «Moesonyi nu este credincios mpăratului, dânsul vrea să facă re- voluţiune şi să aducă pe Muscal în țeară>. (A se vedea «Albina» Nr. 42, pag. 2). | 
Intre asemenea condiţii ne putem uşor imagină ce dimensiuni luase agi- taţia electorală. | 
Fibirăul dela Balinţ închise dejă de. Miercuri dimineaţa podul Balin- țului cu putere armată, nelăsând ale- gătorii să treacă decât singuratic, ca să fie mai uşor... capacitaţi. La Coş- teiu se improvizaseră «în chip de ba- ricade» birturi, unde se împărţiă beu-
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tură gratuită, tot în scopul «capacitării» 
electorale pentru Szende. Când auzi 
fibirăul dela Balinţ, că pe drumul Ti- 
mişorei vine un grup mai mare de ale- 
gători moesonyişti, a dat ordin patrulei 
de ulani, să facă asalt asupra oameni- 
lor. «Sturm ! In Carr6 !» a fost comanda 
şi într'o secundă au fost sprânjiţi bieţii 
alegători săteni, ca puii de potârniche. 
Fugind peste țarină, care încotro a 
apucat, tot s'au strecurat cu toţii în 
Lugoj şi s'au regăsit în tabera mocso- 
nyistă. 

Când să treacă alegătorii noştri din 
Satumic şi Herendeşti peste podul Ti- 
mişului, ce leagă Lugojul germân cu 
cel român, a dat primarul ordin, să 
se închidă podul şi să nu-i lase să 
treacă, După lungi pertractări, inter- 
venind fruntaşii noştri din Lugoj, au 
fost în fine lăsaţi să treacă între in- 
sulte şi batjocuri. Seara, când au trecut 
alegătorii din Lugojel şi Boldur, apar- 
ținând aceştia partidului moesonyist, 
haita oficianţilor, condusă de însuşi 
primarul Mahr, i-a bătut cu torţe 
aprinse, «pănă acolo au mers — zice 
raportul — încât cu torţe aprinse s'a 
şupunit a da în faţa bieţilor alegători 
români nearmaţi». 

Localul de votare eră în sala co- 
mitatului. Partidele se așezară astfel, 
că partidul moesonyist aveă să între 
pe poarta comitatului vechiu, iar par- 
tidul szendeian pe poarta comitatului 
nou. Patrule dese de ulani închideau 
cele două tabere, dar aşă, ca din par- 
tidul mocsonyist să fie liberă ieşirea 
şi numai întrarea oprită. Aceasta mă- 
sură s'a luat pentru a puteă «seduce» 
alegători din tabera naţională în cea 
guvernamentală. Dar Românii - prin- 
zând de veste, au <înmoiat» pe
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agenţii guvernului, încât le-a trecut 
pofta de a mai călcă în tabera română. 
Cu atât mai năpraznici erau ulanii. 
Dar şi aceştia o păţiră. Popa Roza dela 
Leucuşești — pe atunci încă naționa- 
list — a prins pe un ulan de sabie, 
iar părintele Puşcan din Cireş a smuls. 
unuia lancea din mână, trântindu-l de 
pe cal. Au fost lupte formale, despre 
cari vorbesc şi acum bătrânii din Lu- 
goj, cari au ajuns aceste vremuri. 

In partea naţională erau peste o 
miie de alegători, pe când pe cea a gu- 
vernului de abiă jumătate, eu Lugojeni 
cu tot (= străinii din Lugoj). Toată 
nădejdea <szendeiştilor» eră presidentul 
alegerii, dupăce nu reuşiră cu celelalte 
mijloace a sparge pe Români. Presi- 
dentul. a şi încercat cât a putut, pri-" 
mind voturile szendeiştilor fără cou- 
trol, iar pe cele mocsonyiste cernându-le 
cu siia deasă. N'a admis alţi. «martori 
de identitate», decât pe notari și pri- 
mari, cari dificultau pe- alegătorii na- 
ționali şi constatau identitatea «alegă- 
torilor szendeiști» chiar şi în cazul, 
când eră evident, că altul s'a prezentat 
sub numele unui alegător absent. A 
fost caz, că însuşi votantul a recuno- 
scut în fața comisiei, că nu este cela 
în al cărui nume a votat. Dar notarii 
Şi primarii au constatat identitatea Şi 
votul a fost valid. 

Bărbaţi de încredere din partea 
partidului naţional au fost Titu Hatieg 
și Dumitru Popaviţa, cari au controlat 
sever pe prezidentul, pe care mai ales 
notarul Fâbry îl îndemnă la cele mai 
mari ilegalităţi. De aici multe frecări şi 
certe între bărbaţii noştri de încredere 
şi notarii biroului. 

Intre asemenea condiţii a decurs ac- 
tul alegerii, care s'a început la ora 9
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cu comuna Balinţ. Comunele votaseră 
înnainte în şir alfabetic. Pela ora 4, 
fiind comuna Hodoş la rând şi stând 
proporţia votărilor date astfel: 

- Moesonyi 302 voturi 
Szende 62 voturi 

şi fiind dejă evident, că Mocsonyi are 
mare majoritate, au început szendeiştii 
a face scandal. O vorbă a dat pe alta 
şi deodată notarii Fâbry şi Bordan, 
șub cuvânt că bărbaţii de încredere ai 
partidului naţional i-ar fi ofenzat, au 
dimisionat. 

Li-s'au dat explicările necesare, ba 
Hatieg şi Popaviţa s'au retras, lăsând 
în locul lor ca suplenţi pe Traian Miescu 
şi Vasile Nicolescu, notarii însă au fost 
neînduplecaţi, n'au mai voit să scrie 
nici o literă. 

Presidentui Podhrâdszky astfel te- 
rorizat de notari şi de agenţii szendeişti, 
cari vociferau ca ieşiţi din minţi, n'a 
ştiut face alta, decât suspendă actul 
alegerii şi trimite pe alegători acasă, 
pănă la altă dispoziţie. N'au ajutat ni- 
mic protestele indignate ale alegătorilor 
români. Prezidentul a suspendat alege: 
rea şi suspendată a remas. Mâhniţi au 
plecat alegătorii români la vetrele lor 
între insultele ulanilor, cari se legănau 
pe cai de beţi ce erau. 

Comitetul partidului mocsonyist a 
dat protest, făcând totodată şi arătare 
la ministrul internelor, contra procedu- 
rei volnice a presidentului, cerând ca 
pe baza rezultatului votării să fie pro- 
clamat deputat ales Ales. Mocsonyi, 
fiind evidentă majoritatea lui covâr- 
şitoare. 

La 7 Aprilie s'a întrunit apoi comi- 
tetul central comitatens, unde s'a cetit 
atât raportul presidentului alegerii, 

17
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care pune toată vina suspendării ale- 
gerii pe moesonyişti, cât şi protestul 
dat de partidul naţional, care erâ in- 
struit cu toate documentele necesare. - 

Canonicul Nagy, Român de inimă 
care făceă parte din comitetul central, 
a cerut ca procedura prezidentului să 
fie reprobată. Dar a remas singur cu 

- propunerea sa în marea szendeistă. - 
Comitetul central a luat la cunoş- 

tinţă suspendarea alegerii şi a dispus o 
nouă alegere pe 10/22 Aprile, nu- 
mind president pe Petru Paphâzy, pre- 
zidentul tribunalului din Oraviţa. Şi 
acum s'a început procedura de <«înmo- 
iare» a Românilor cu bani, cu terori- 
zare şi cu... hatâruri. Când cetim ra- 
poartele acelor vremi de grele ispite 
par'că vedem zilele ce le trăim astăzi. 
Numai că Românii nu s'au lăsat. 

La a doua alegere a întrunit Ales. 
Mocsonyi 800 voturi, iar. Bela Szende, 
în ciuda marelui aparat oficial, 679 vo- 
turi. Majoritatea a fost deci 121 voturi. 

Din comunele rurale au votat. 626 
pentru Mocsonyi şi 206 pentru Szende. 
Din Lugoj, care numără atunci 184 ale- 
gători români şi 460 alegători neromâni, 
au votat toți Românii — afară de 6 
«inteligenţi» — pentru Mocsonyi şi toţi 
străinii pentru Szende. Cu totul au vo- 
tat 62 alegători români pentru Szende. 
Iar 4 neromâni pentru Moesonyi, între 
cari şi marele proprietar dela Zolt, ba- 
ronul Billot, care eră mare filoromân 
şi luase parte şi la conferinţa din 
Timişoara. 

Astfel a fost ales la 1869 Ales. 
Mocsonyi deputat al Lugoju- 
lui. În scrisoarea sa ccătră alegătorii 
naţionali din cercul Lugojului» publi- 
cată în N-rul 43 al «Albinei», zice A. 
Mocsonyi între altele:
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«Multele piedeci şi necazuri, ce vi-se 
făcură, adesea şi cu călearea legilor, pe 
cari însă probatul DV. spirit naţional, 
rezoluţiunea, răbdarea şi tenacitatea ro- 
mână, le-a învins pe toate norocos, fără 
a părăsi strinsa legalitate măcar cât de 
puţin, trebue să vă facă îndoit dulce 
învingerea, trebue să vă urce încrede- 
rea în propria-vă putere şi se.vă mă- 
riască pofta de luptă; iar pe mine acele 
suferinţe ale d-voastră, după legile na- 
turei şi moralei omeneşti, mă leagă cu 
atât mai strâns de d-voastră».



IV. 

Alegerile dietale din 1869 au fost 
din cale afară agitate. În decursul 
campaniei electorale nu treceă zi, ca să 
nu sosiască știri despre bătăi straşnice, 
omoruri etc. Francisc Deâk, care aser- 
vise Austriei prin celebra <transacţi- 
une» situaţia de drept public a Unga- 
riei, luând în picioare chestia de naţio- 
nalităţi cu proiectul seu devenit lege 
şi lăsând încureată atât situaţia Croa- 
ției cât şi a Ardealului, a făcut sforţări 
desperate pentru a asigură partidului 
seu o majoritate în dietă, 

Indignaţia contra vclniciilor <pu- 
ritan»-ului de odinioară eră generală. 
În privinţa aceasta e caracteristică o 
scrisoare a publicistului emigrant L u d- 
wigh, datată din Bruxella şi publi- 
cată în nr-ul din 3 Martie 1869 a zia- 
rului <Hon». 

«Uitat-a Francisc Deâk — scriă 
Ludwigh — ceeace zisese partidei sale 
cu ocaziunea dietei dela 1844? - (După 
o versiune Fr. D. n'a voit să primească 
mandatul, din cauza, că amicii lui au 
voit să-l aleagă cu forţa, uneltiri, bă- 
tăi etc. La versiunea aceasta face alu- 
zie Ludwigh. — Nota Trad.) Atunci 
nu-i venise nimănui în gând să sperie 
poporul cu Muscali, să instigheze na- 
ționalităţile, una contra alteia, să facă 
din biserică un teatru de corteşiri pen- 
tru... politica austriacă. Dar acum, când 
patriotismul lui Deâk străluceşte în faţa 
străinătăţii, acum cu numele lui se fac 
conrumperi scandaloase de suflete, am-



— 299 —: 

voanele ameninţă pe popor cu mânia 
Ceriului; acolo unde partidul lui se 
acopere cu numele lui nepătat, acolo 
constituţiunea şi libertatea 
cetăţenilor patriei se scaldă 
în sânge, iar Francisc Deâk... tace». 

Cu vorbe ademenitoare şi cu fel 
de fel de mijloace a căutat deo parte 
să câștige cercurile naționalităților pen- 
tru sine, iar de altă parte să le împie- 
dece de a se aliă şi a formă o falangă 
puternică, în acele zile, câna actuala 
politică de guvernament eră încă în 
îaşe. De aici sforțările uriaşe de a 
câştigă în cercurile Românilor ade- 
renţi aşă zisului «deâkism», de aici fu- 
ria cu care au combătut organele co- 
mitatense concluzele conferenţei dela 
Timişoara, prin cari eră să se pună 
temelia unui partid mare naţional ro- 
mân în alianţă firească cu partidele 
naţionale similare ale celorlalte popoare 
ale ţerii şi de aici reacţia violentă, care 
s'a manifestat la o parte a Românilor 
contra «deâkismului», 

Între asemenea împrejurări nare 
să ne prindă mirarea, că tinărul partid 
naţional român, înfiripat prin conferenţa 
dela Timişoara, a suferit o mare în- 
frângere la aceste alegeri. 

La prima alegere, au reuşit din 
îruntaşii conferenţei naţionale dela Ti- 
mişoara deabiă George Moesonyi 
la Moraviţa; Anton Moesonyi la 
Şiria, Vichentie Ba beșiu S-Miciăuşul 
mare şi la Sasca, Lazar loanescu 
la Radna şi Sigismund Popovici la 
Buteni. Ca «naționaliști» au mai reu- 
şit 5. Borlia la Hălmagi, Iosif Ho- 
doși la Brad, D. Ionescu la Beiuşi, 
Ales. Roman la Ceica. 

Alegerea dela Lugoj -- după cum 
am Văzut —- a remas deocamdată ne-
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decisă; Zeno Moesonyi a căzut la Ora- 
„viţa (a fost o alegere ca cea din zilele 
recente, un studiu comparativ ne-ar 
duce la concluzii surprinzătoare) Victor 
Mocsonyi a căzut la Făget, Dr. Ath. 
Marienescu la Zorlenţi, cu ne mai po- 
menite volnicii l-au trântit pe Ioan 
Missits la Timişoara, scoţându-l pe ge- 
neralul Klapka, aşă zicând, cu forţa 
deputat ales; Victor Pop a căzut la 
Ciacova, ete., fiind în cele mai multe 
locuri contracandidaţi români, cari nu 
au acceptat hotăririle dela Timişoara, 
ci s'au alăturat unuia sau altuia din 
partidele maghiare. 

Abuzurile electorale au fost atât de 
mari, încât însuşi Mesagiul de tron, cu 
care s'a deschis noul period legislato- 
rie, nu le-a putut trece cu vederea, ci 
a pus «urgenta» reformă în vedere. Ca 
punct istoric, merită să reproducem un 
pasagi al Mesagiului din 1869 la acest loc: 

«Alegerile de curând trecute — zice 
Mesagiul — V'au arătat de nou de- 
fecteile legii electorale din 1348. 
Delăturarea acestor defecte şi o astfel 
de regulare a cursului alegerilor ea 
libertatea electorală să fie 
scutită de abuzurile pătimașe 
de partid, aparţine de asemenea ce- 
lor mai serioase şi mai urgente lu- 
crări ale D-voastră...» Ca dat istorie 
merită să mai amintim, că dejă acest 
Mesagiu pune în vedere reforma Casei 
Magnaţilor («nu pe baza ordinelor, ci 
pe baza reprezentaţiunei poporului»). 

Tot vorbe şi promisiuni, cari s'au 
pierdut în vânt, statornicindu-se tot 
mai mult sistemul de a conrupe opinia 
publică şi a falsifică voinţa constituţio- 
nală a cetăţenilor. 

Şirele puţinilor aderenţi în dietă 
ai partidului naţional creeat la Timi:
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şoara, s'au întărit prin alegerea a doua 
din Lugoj, unde — dupăcum am vă- 
zut — a reuşit în mod strălucit presi- 
dentul comitetului naţional Ales. de 
Mocesonyi, sufletul noului partid. La 
Sân Miclăuşul-mare, renunțând Vichen- . 
tie Babeşiu, a fost ales fratele lui Ale- 
sandru, energicul Eugeniu de Mo- 
esonyi, nu numai frate al lui Ale- 
sandru, ci şi cel mai sincer prietin şi 
mai mare admirator al lui. La B.-8.- 
Georgi (Torontal) a reușit Lazar Gru- . 
„escu. Deputat naţional se mai consi- 
deră Ioan Cuucu. 

Din fruntaşii români mai marcanţi, 
cari au obţinut mandat în dietă, dar 
nu se declaraseră pentru programul 
dela Timişoara, ci s'au alăturat la 
partidul «deâkist>, amintim aici pe 
George Ioanovits, secretar de stat, 
ales în cercul Bocşei, Miron Romanu ], 
ales în cercul Chişineului (în Decembre 
1869 a abzis de mandat, fiind numit 
inspector regesc de şcoale) Aurel 
Maniu ales la Făget (după crearea 
legii notarilor publici, a fost numit 
notar publice reg.) Aloisiu Vlad de 
Selişte, ales la Zorlenţul mare, cere 
pe care l-a reprezentat cu începere 
dela: anul 1848 (în Decembre 1869 a 
abzis de mandat, fiind numit judecă- 
tor la tabla regească). Deşi «deâkişti» 
tot ţineau şi aceşti deputaţi să se con- 
sidere de «naționaliști», din care cauză 
li-se ziceă în publicistica acelor vremi 
«Deaco-români». Tot Români, dar «deâ- 
kişti» şi guvernamentali dela roată erau 
apoi Mihâlyi, urca, Ivacicovici, cari 
s'au ferit şi de aparențele «naţiona- 
lismului». 

Intre asemenea împrejurări scopul 
principal al conferenței dela Timişoara, 
aveă să se considere ca neatins, Cu
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toate că comitetul naţional constituit 
la Timişoara şi în deosebi Alesandru de 
Moesonyi, s'a făcut luntre şi punte, 
scriind în toate părţile, agitând,  vor- 
bind şi cutrierând mai multe cercuri 
electorale, n'au reuşit să creeze partidul 
unitar, naţional şi independent al îu- 
turor Românilor pe baza unui program 
politic. distinct. . 

«Albina», organul de frunte naţio- 
nal al acelor vremi, relevând această 
nereușită, o atribue în mare parte lip- 
sei de inteligenţă (înţelege: inte- 
lectuali) a poporului român. Reprivind 
astăzi asupra acestor stări, pe cari le 
putem dejă judecă prin prisma istorică, 
vom modifică părerea « Albinei» în sen- 
zul, că «lipsa şcoalei politice» 
a fruntaşilor noştri de pe acele vre- 
muri, a fost cauza principală a nereu- 
şitei, pe lângă practica constituţională 
cu totul compromitată. Vedem doar că 
şi între cei aleşi pe baza programului 
dela Timişoara nu a fost acea uni- 
tate de vederi, la care am fi în drept 
a ne aşteptă dacă toţi aceştia ar fi fost 
deopotrivă pătrunşi de acele principii 
fundamentale, din cari s'a zămislit în- 
treaga conferenţă dela Timişoara şi 
cari i-au dat rostul de a fi în istoria 
evoluţiei ideilor politice la noi. 

Lupta naţională în parlament a 
remas şi mai departe fără acel plan, 
sistem şi acea organizare,pe cari 
le-a reclamat Ales. de Mocsonyi aşă 
de impetuos atât în «Scrisoarea cătră 
mulţi» publicată în preajma conferenţei 
dela Timişoara, cât şi în vorbirile sale 
la acea memorabilă conferenţă şi în 
luptele electorale ce au urmat. Deci 
şi rezultatele triste — puse în vedere 
de A. Moesonyi în acea Scrisoare — 
nu au putut întârziă;
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Cu toate aceste s'au mai făcut în- 
cercări de a închegă măcar o esolida- 
ritate naţională» a deputaţilor români, 
în care scop s'a pus temelia unui «club 
naţional» al deputaţilor români. Mari 
frământări ! - 

Prima întrunire a deputaţilor ro- 
mâni din noua dietă a avut loc Joi la 
29 Aprilie 1869 în locuinţa lui Anton 
Mocsonyi de Foen. Au fost de faţă 15 
deputaţi români de toate culorile, anume 
Babeşiu, Borlea, Cuucu, Dim. Ionescu, 
L. Ioanescu, lurea, Ant., Ales. şi Ge- 
orge Moesonyi, Mihâlyi, S. Popovici, 
Iosif Pop, Al. Roman, Miron Romanul 
şi A. Vlad. 

Nu s'a putut ajunge la nici o în- 
țelegere, deşi toţi şi-au manifestat do- 
rinţa de a întemeiă un «club naţional» 
al deputaţilor români, dar asupra sco- 
pului acestui club nu s'a putut ajunge 
la acord. 

Din însemnările acelor vremi ve- 
dem, că Ales. Mocsonyi, sprijinit de 
Babeşiu, Borlea şi Cuucu, a militat pen- 
tru un club naţional al deputaţilor ro- 
mâni în scopul de a manifestă exi- 
stenţa naţională, urmândo poli- 
tică naţională unitară, desbătân- 
du-se toate chestiunile publice din 
punct de vedere naţional, afir- 
mând acest punct de vedere în dietă în 
mod solidar, având din caz în caz 
minoritatea clubului a se supune ma- 
jorităţii. 

Al. Vlad şi Iosif Pop fiind de pă- 
verea, că un partid. naţional franc şi 
curat nu este nici posibil, dar nici opor- 
tun şi folositor, erau de părerea că 
această solidaritate să se raporte nu- 
mai la chesţiile <curat». naţionale, 
cum e chestia legii de naţionalităţi, uni-
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unea Ardealului şi eventuale alte che- 
stii, cari au să se desieneze dinnainte. 
In toate celelalte chestii să le stee de- 
putaţilor în liberă voie a procedă cum | 
le place, fără nici un obligament din 
partea '<clubului naţional.» 

Miron Romanul eră dispus a merge 
şi mai departe. Acceptează solidaritate 
în toate chestiile, numai în chestia tran- 
sacţiei dualiste — art. de lege XII din 
1868 — nu, fiind el aderentul acestei 
transacţiuni. 

Mihâlyi şi Iurea erau de părere că 
acest club nu poate aveă alt rost, decât 
social, fiind locul de întrunire al qe- 
putaţilor români, unde pot schimbă 
«între sine» idei, fără de a luă însă nici 
un Obligament. Iar Ales. Roman a cău- 
fat să împace pe toţi propunând, ca 
clubul să nu aibe nici un scop, nici un 
program definit (!) având mai nainte 
a se constitui şi apoi a decide, că ce 
ace. 

Astfel s'a terminat prima consfă- 
tuire fără nici un rezultat pozitiv. 

Vineri, 'a 30 Aprilie, avi loc apoi 
a doua consfătuire a d&putaţilor ro- 
mâni din dietă, tot în locuinţa lui An- 
toniu Mocsonyi, fiind de astădată în- 
vitaţi numai ceice s'au declarat pentru 
solidaritatea nerestrânsă. 

Cu toate aceste s'au - prezentat la 
- consfătuire şi deputaţii Mihâlyi, Iuvea, 
Pop şi M. Roman, sub cuvânt că de- 
putatul Dr. Hodoșşiu, ar fi găsit un 
expedient, care să facă posibilă întru- 
nirea tuturor. «Nu există absurditate 
— serie «Albina» dând seamă despre 
această constătuire — care să nu gă- 
sească crezători, mai ales când credinţa 
vine cuiva la socoteală...» 
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Hodoşiu, care s'a prezentat la acea- 
stă consfătuire, a făcut o propunere 
identică cu a lui A. Mocsonyi din şe- 
dinţa. premergătoare, propunând, ca 
scopul şi baza întrunirei deputaţilor 
români în club distinct dietal, este: 
«a urmări politica naţională 
în solidaritate.» Auzind aceste 
deputaţii Mihâlyi, Iurea, Pop şi Miron 
Roman au părăsit consfătuirea deecla- 
rând, că la o asemenea hotărire nu se 
pot supune şi prin urmare nu pot face 
parte din club. 

Ceilalţi deputaţi — zece la număr 
— au primit propunerea lui Hodoşiu, 
redactând următorul act, prin care s'a 
întemeiat primul club naţional 
român în dieta din Pesta: 

«Subserişii ne întrunim în club 
«național, având de principiu a ur- 
«mări politica națională în solida- 
«pita te. 

Pesta 30 Aprilie n. 1869. 

Dr. Iosif Hodoşiu m. p. 
Sigismund Borlea m. p. 
Lazar Ioneseu m, p. 
Ales. Mocsonyi m. p. 
Ales. Roman m. p. 
George Mocsonyi m. p. 
Antoniu Moesonyi m. p. 
Ioane Cuucu m. p. 
Sigismund Popovici m.p. 
Vichentie Babeşiu m. p.»> 

Constituirea noului club s'a amâ- 
naţ pe altă dată, pentrucă lipsiau nou 
aleşii deputaţi. naţionali Buteanu şi 
Gruescu, având a se face constituirea 
deabeă dupăce se vor fi declarat şi 
aceştia, dacă aderează la formarea clu- 
bului sau nu. 

Merită să mai amintim aici, că 
«deaco-românii; nu au aderat la for- 

+



marea acestui club şi în special la 
«programul dela Timișoara» elaborat - 
de Ales. Mocesonyi din cauza solidari- 
tății cu... Slavii. (Sârbii, Slovacii şi 
Croaţii) Şi eră firesc, doar Deâk, şeful 
lor, se feriă ca de foc de o alianţă a 
popoarelor nemaghiare contra politicei 
stăpânitoare. O asemenea alianţă ar fi 
avut atunci alte consecvenţe, decât în 
zilele noastre. Tocmai de aceea căută 

 Deâk să împiedece cu orice preţ — fie 
chiar şi cu ademeniri — o înjghebare 
a alianţei naționalităților nemaghiare. 
O ediţie copiată după celebrul «divide 
et impera» alpoliticei seculare vieneze. 
La Români credeă a ajunge mai uşor 
la scop, menajând... slavofobia. 

Ceeace vedem astăzi lămurit sim- 
ţiau fruntaşii noştri dejă pe acele vre- 
muri. «Albina> d. e. dând seamă de- 
spre această consfătuire, scrie între 
altele: | 

«Insemnăm mai departe, că este 
caracteristic şi instructiv pentru noi, 
când ni-se spune, cum că mai mulţi 
deputaţi români, dar deâkişti, se ex: 
pectorară cu energie în contra oricărei 
însoţiri şi solidarități cu Slavii sau 
Sârbii. Şi din aceasta vedem, că. 
ce-i doare pe domnii stăpâ- 
nitori. Iei, cei cu braţele deschise 
primesc în clubul lor pe toţi Slavii, 
dar tot iei nu pot suferi, ca să ne în- 
tovărăşim noi cu Slavii. Probatum est, 
trebue să căutăm alianţă şi solidari- 
tate cu Slavii, anume şi mai aproape 
cu Sârbii!» | 

Între asemenea condiţii grele s'a 
chemat la viaţă clubul naţional al de- 
putaţilor români, care aveă să între 
în acţiune pe temeiul programului dela 
Timişoara. Eveniment, care şi la vre- 
mea sa a fost apreciat de puţinii, cari
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l-au înţeles. Aşă «Albina» scrie despre 
acest eveniment doi articoli consecutivi, 
în Nrii 43 şi 44, sub titlul <Un paş 
necesar», zicând între altele : 

«.. Zece inşi prin subserieri s'au 
deobligat a urmări o politică naţio- 
nală şi în solidaritate. <Naţio- 
nală> şi «solidaritate»! Aceste două 
cuvinte mari, ne fac să pricepem de- 
plin, că lupta noastră pentru dreptu- 
rile naturale are să între într'o epocă 
nouă, carea să se deschilinească de 
cea observaţă în sesiunea î.ecută... 

«In sesiunea trecută clubul deputa- 
ţilor naţionali s'a constituit fără orice 
program preciz, iar solidaritatea s'a 
mărginit excluziv la acel proiect de lege, 
care se numeşte apriat <în cauza na- 
ționalităţilor...» Urmarea fu că mulţi 
deputaţi cu nume românesc, dar 
cu inimă străină întrară în club 
şi puteau înțră, căci nici un program 
nu-i împiedecă. ă 

«Odată întraţi în club, acest soiu 
de oameni urmăriau două tendențe; 
de o parte tindeau a sparge solidari- 
tatea, chiar şi în cauza apriat naţională, 
iar de altă parte îşi dedeau truda ca 
peste tot să liniştească, să mulcomea- 
scă, să împiedece, să adoarmă mersul 
lucrurilor naţionale, care se pornise cu 
o răpeziciune nu mare, dar totuşi îm- 
bucurătoare... 

«În locul moralei, începuse a se în- 
cuibă neruşinarea, încât vedeai ici-colo 
câte-un biet de om (fost naţional) 
care, în setea prea mare de vre-un 
oficiu gras, nu pregetă a mărturisi în 
public cu vorba şi cu peana niște prin- 
cipii, menite a destrămă națiunea, a o 
profană şi a o ruşină, ca astfel să o 
excorteze în castrele străine...»
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«Cel-ce a primit doctrina: «Să iu- 
beşști pe deaproapele teu ca pe tine în- 
su-ţi», a primit întreagă religiunea cre- 
ştină, căci s'a supus devizei ce o pro- 
pagă. 

«Întoemai deputaţii naţionali, ceai 
zece dela dieta din Pesta, când sub- 
scriseră o «politică naţională» şi «soli- 
daritate», au subseris şi primit 
întregulprogram al adunării na- 
ţionale dela Timişoara, care încă are 
numai scopul acesta... 

«Acest început bun şi devotamen- 
tul celora ce ni-l/'au creeat, ne sunt 
toată garanţa realizării speranţei 
noastre». 

Am citat aceste specimene din cei 
doi articoli ai «Albinei» ca mărturii 
contimporane pentru situaţia de atunci 
şi pentru speranţele, ce se legau 
de noul club... Speranţe, a căror re- 
alizare n'au ajuns nici contimporanii 
să o vadă şi nici noi urmaşii — du- 
rere — nu ne putem lăudă cu aceasta. 
Această durere a resimţit-o în mod 
potenţat Ales. de Mocsonyi, creeatorul 
proiectului de lege al minorităţii die- 
tale în chestia naționalităților, creeato- 
rul proiectului de rezoluţiune în che- 
stia uniunei Ardealului, sufletul pro- 
gramului dela Timişoara, reprezentan- 
iul genuin al ideei naţionale în toate 
manifestaţiunile vieţii noastre publice. 
Sub presiunea acestei dureri vedem 
par'că cum Ales. Mocsonyi, omul fap- 
tei, devine cu încetul omul reflexiei, 
cum l-am ajuns noi, generaţia mai ti- 
neră. 

E interesant să vezi, cum se luptă 
noul «club naţional» să prindă aer şi 
viaţă, pănă se pierde, de nu-i mai dai 
de urmă. S'a născut prea de vreme!
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La 30 Aprile au subscris cei zece 
declaraţia, dar constituirea au amâ- 
nat-o. 

Aproape cu două luni mai târziu, 
anume cu datul de 25 luniu 1869 gă- 
sim alt comunicat, pe care-l reproduce 
aici întreg, căci vorbeşte de sine: 

cAstăzi s'a ţinut şedinţa constitu- 
antă a clubului naţional, în care s'a 
ales president D. Antoniu de Moesonyi, 
iar de notar Dr. Iosif Hodoşiu. 'Tot- 
odată s'a însărcinat d-l Hodoşiu a com- 
pune un proiect detaliat de program 
pentru partidul naţional, care proiect 
apoi să se desbată, primească ŞI să se 
publice, -ca să ştie națiunea şi tot insul 
regulele şi principiile acestui partid. 

«Adunarea deputaţilor se conchiamă 
de preşedinte, sau în caz de absenţă 
de cătră secretariu. Se întruneşte de 
câte-ori doi membri pretind aceasta 
pentru o chestiune anumită. 

«În clubul raţional s'au mai în- 
scris în timpul din urmă DD. Lazar 
Gruescu şi Dr. Eugeniu Moesonyi. 

«DI Buteanul se leagănă încă în- 
tre partida naţională şi deâkistă. Nu 
ştim pănă când această legănare». 

Scurt comunicat, dar foarte elo- 
cvent. Cred că nu mai este trebuinţă a 
spune, că din «programul» propus a 
se elaboră, desbate ete. nu s'a ales ni- 
mic. Divergenţele de păreri erau prea 
mari, 

Încun comunicat găsim din anul 
acesta, relativ la şedinţa clubului, care 
a avut loc la 30 Novembre în chestia 
Toialenilor (urbarialişti scoşi din pro- 
prietăţile lor prin br. Apor) şi în che- 
Sslia extradării deputatului. A. Roman, 
care eră condamnat pentru 4 articoli
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apăruţi în _«Federaţiunea», la un an 
temniţă de stat. - 

Comunicatul acesta este dejă mai 
precaut. Se vede cât colo, că e anume 
redactat ca să dumirească spiritele, 
cari începeau a bănui că nu prea merg 
trebile naţionale cum ar trebui să 
meargă. 

Iată vre-o câteva pasagii: 

«Clubul naţional al deputaţilor no- . 
ştri la dieta Ungariei, se întruni alal- 
tăeri (80 Nov.) Marţi seara înti'o con- 
ferenţă la D. Georgiu Mocsonyi. Pre- 
cum ne informarăm, s'au înfăţişat ur- 
mătorii DD. deputaţi: Babeşiu, Borlea, 

Buteanu, Cuucu, Lazar lonesecu, Ho- 

doşiu, Ales. Mocsonyi, Anton Mocsonyi, 

Eugeniu Mocesonyi, George Mocsonyi, 
Sig. Popovici, Ales. Roman şi Miletici... 

«În. ambele privinţe (chestia Tofa- 
lenilor şi extradarea lui A. Roman) de- 
putaţii constatară cu toţii lipsa 
de a ingeră şi de a păşi în solida- 
ritate. Concluzele speciale însă, de- 

ocamdată pentru natura lor, nu ni 

este permis a le publică. 

«Salutăm armonia bună ce 
domneşte între deputaţii naţionali în 
aceste cauze, şi am dori nu- 
mai, ea aceasta să se perpetue şi 
să se adeverească pururea în- 
tru toate.» 

Clubul deputaţilor noştri, ca club 
politie naţional n'a putut prinde rădă- 
cini şi n'a putut face prin urmare acea 
şcoală politică, fără de care nu te poţi 
afirmă cu aplomb în viaţa politică.
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Deşi — dupăcum am văzut .— nu 
toți deputaţii români din dieta din 
Pesta au luat angageamentul de «so- 
lidaritate», totuşi tinerul «club naţio- 
nal» din caz în caz a contat şi la con- 
lucrarea acestor deputaţi. 

Aşă vedem, că la 7 Mai st. n.s'au 
întrunit cei 10 deputaţi naţionali, cari 
au subscris declaraţia de solidaritate, 
şi luând în desbatere «Mesagiui» de 
iron, au adus următoarele hotăriri: 

«Fiindcă pănă în momentul acesta, 
nu este cunoscut cuprinsul proiectelor 
de adresă (respuns la Mesagiu) a nici 
unui partid, dar se prevede că cauza 
naționalităților şi a Transil- 
vaniei nici într'un proiect unguresc 
de adresă nu vor află expresiunea 
ce o reclamă interesul şi dorinţa justă 
a naționalităților, se decide ca deocam- 
dată să se pregătească proiecte de amen- 
damente pentru aceste două chestiuni. 
Combinarea acestor proiecte se încre- 
dințează deputaţilor Ales. Mocsonyi, 
Babeşiu, şi Hodoşiu. 

«Se decise mai departe, ca la qes- 
baterea acelor amendamente, să fie 
provocaţi a participă şi ceilalţi de- 
putaţi, cari cel puţin în aceste două 
cauze vor să păşească în solidaritate 
cu deputaţii partidului naţional.» 

S'au şi făcut încercări în direcţia 
aceasta, dar închegarea dorită n'a 
reuşit. 

Respunsul la Mesagiu al deâkişti- 
lor l-a prezentat referentul Csâszâr, 
proiect separat de respuns a prezentat 
0. Tisza în numele stângei centrale, 
alt |.roiect de respuns din partea stângei 
extreme Somogyi şi în fine un proiect 
de respuns deosebit a propus deputa- 
tul naţional sârb Dr. Svetozar Mile- 

16
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tici, — în senz federalist — pe care 
însă deputaţii naţionali români nu l-au 
putut acceptă în intregime. 

Din partea deputaţilor naţionali ro- 
mâni a propus Buteanu amendamen- 
tul în chestia naționalităților, iar Cuucu 
în chestia Ardealului. Ales. Mocsonyi 
nu a luat parte la desbatere. Se înţe- 
lege de sine, că majoritatea a acceptat 
proiectul deâkist. Astfel s'a mântuit 
chestia adresei, care eră să devină o 
desbatere foarte interesantă, provocâu- 
du-se mai mult sânge reu, decât lim- 
pezindu-se situaţia, cum ar fi fost de 
dorit. 

Trecându-se astfel peste adresă, 
trei chestii mari aveau să preocupe pe 
deputaţii naţionali: reforma municipală, 
reforma justiţiei, reforma electorală. 

In decursul anului 1869 a luat 
Ales. Mocsonyi numai în două rânduri 
cuvântul în dietă şi atunci mai mult 
inci dental. 

In şedinţa din 26 Novembre se 
ivise un incident interesant. Eră la or- 
dinea zilei alegerea membrilor în co- 
misia de bancă. 

Din partea stângei eră candidat 
Coloman Tisza, care făceă pe acea 
vreme încă pe straşnicul opoziţional. 
Dar deâkiştii n'au voit să-l aibe în co- 
misie cu nici un preţ şi astfel Tisza 
n'a fost ales în această comisie impor- 
tantă, din care cauză a fost mare tul- 
burare. 

Intâiu a luat cuvântul Coloman 
Ghiezy, argumentând că la asemenea 
comisii au să fie luate în considerare 
foate partidele dietale după proporţia 
numărului membrilor, aparţinători ace- 
stor partide. Fiind numai dânsul ales 
din partea stângei centrale (Zbalkâ- 
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z&p= partidul de atunci al lui Tisza) 
renunţă la mandatul în comisie. 

Tot aşă vorbeşte şi şeful stângei 
extreme E. Simonyi, dar declară că — 
contrar opiniunei sale — primeşte man- 
datul în comisie. , 

Din partea deâkiştilor respunde la 
atacuri S. Gajzâgo, în urma vorbirei 
căruia nu ss poate stăpâni Coloman 
Tisza, să nu riposteze, arătând în ce- 
rătăcire mare se află majoritatea, care 
crede că minoritatea se va acomodă. 
Dupăce mai vorbeşte Madarâsz, apro- 
bând:pe Ghiczy şi spriginind pe Si- 
monyi, se anunţă la cuvânt... Ba- 
beşiu şi raportându-se la un discurs 
al seu din 1865, zice că dacă acele co- 
misiuni au să fie adevărata expresiune 
a dietei şi prin urmare a voinţei ţerii, 
irebue să fie reprezentate în aceste co- 
misiuni nu numai toate partidele ţerii, 
ci şi toate interesele îndreptă- 
țite ale ţerii... Şi interesul cel 
mai important al ţerii, care nu-i ertat 
să se nesocotească, este interesul 
naționalităților din patrie, care 
încă trebue să se respecte din princip 
la alegerea comisiilor regnicolare. 

Cuvintele lui Babeşiu, cât şi feliul 
lui vehement de a vorbi, au trezit o 
furtună de proteste (săptămâni de a 
rândul s'a ocupat presa de acest dis- 
curs al lui Babeşiu) încât deabea a 
putut reveni oratorul ia cuvânt şi ter- 
mină cele ce a voit să zică, aprobând 
pe deplin poziţia lui Ghiezy. 

Deputatul Mâriâssy din stânga ex- 
tremă îndată a luat cuvântul ca să po- 
lemizeze cu Babeşiu, declarând că în 
dietă nu su loc rep:ezentanţi de-ai na- 
ționalităţilor, ci numai reprezentanţii 
naţiunei maghiare. 

_Jn stadiul acesta al desbaterii a
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luat cuvântul Ales. Moesonyi, ca 
să vină întru ajutor lui Babeșiu, ro- 
stind un scurt discurs, în care premi- 
țând că nu este de părerea, ca prin- 
cipii atât de importante să se discute 
în mod incidental, totuşi se miră cum 
de sunt deputaţi, cari iau în nume de 
reu cele zise de Babeşiu, căci ceeacea 
spus acesta -în general este un po- 
stulat îndreptăţit. 

După Mocsonyi a mai vorbit Ber- 
zenczey şi cu aceasta s'a încheiat inci- 
dentul în dietă. 

In şedinţa din 6 Decembre a in- 
terpelat apoi Ales. Mocsonyi pe mini- 
strul justiţiei B. Horvâth în chestia 
actelor extradării deputatului A. Ro- 
man, care eră condamnat la un an 
temniţă de stat pentru patru articoli 
publicaţi în «Federaţiunea» în chestia 
«pronuncia mentului din Blaj». 

Pentru înţelegerea chestiei am să 
premit următoarele: Contra celor cu 
«pronunciamentul» dela Blaj s'a făcut 
proces, dar s'a sistat — dupăcum am 
văzut mai nainte — prin act majestatic de 
graţie. Articolii din «KFederaţiunea» au 
apărut nainte de actul majestatie şi 
deputaţii români au fost de părerea, 
că nu numai la autorii «pronunciament>- 
ului dela Blaj, ci şi la presa care a 
reprezentat acest pronunciament, are 
să se raporte actul majestatic. In con- 
secință au fost contra extradării lui 
Roman, fiind a se consideră urmărirea 
lui Roman drept act de <vexaţiune», 
faţă de care trebue să-l apere pe de- 
putat dreptul seu de imunitate. 

Referentul comisiunei n'a voit să 
ştie de toate aceste nimic, ci a propus 
suspendarea imunităţii lui Ales. Roman 
şi extradarea lui, ca să-şi facă pedeapsa 
de un an, simplu pe motiv, că a fosi
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condamnat în toată regula şi sentenţa 
a întrat în vigoare. Iar dieta n'are 
dreptul să pună piedeci în calea ju- 
stiţiei. 

In jurul acestei chestii s'a desvol:- 
tat o desbatere mai lungă, iar Ales. 
Moesonyi a luat cuvântul deabeă când 
desbaterea eră dejă încheiată şi che- 
stiunea ajunse a se decide prin votare. 
Pe acest motiv a recurs A. Mocsonyi 
la forma de interpelaţie. 

Constatând în întroducerea inter- 
pelaţiunei sale, că în privinţa unor 
împrejurări decisive pentru chestie nu 
s'a tăcut lumina necesară se adresează 
cătră ministrul de justiţie şi-l pro- 
voacă să respundă îndată. In- 
terpelaţia este: 

Este adevărat că procesul contra 
autorilor şi subscriitorilor «pronuncia- 
mentului dela Blaj» s'a sistat.prin gra- 
ție majestatică nainte da se aduce 
sentenţă? Şi dacă este aceasta ade- 
vărat, este adevărat că procesele de 
presă s'au intentat contra lui Ales. 
Roman pentru articoli referitori 
la pronunciamentul din Blaj? 
Şi în fine, când a comis A. Roman 
delictul pentru care este condamnat: 
înnainte sau după. amnestie? 

Interpelaţia aceasta l-a supărat 
mult pe ministrul Horvâth, mai ales 
pentru vorbele prin cari îl «provoacă» 
Moesonyi să respundă «îndată». In res- 
punsul seu spune ministrul, că ştie cu 
ce datoreşte dietei, dar este o cexpre- 
sie tare» când vorbeşte un deputat cu 
ministrul, cum vorbeşte un stăpân cu 
servitorul. | 

Dar şi meritul interpelaţiunei i-a 
fost neplăcut lui Horvâth. In privinţa 
aceasta a respuns, că graţia majesta- 
tică s'a acordat încă nainte de pronun-
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ciarea sentenţei, dar numai «pronuncia- 
mentiştilor» şi prin urmare nu se poate 
raportă şi la Ales. Roman, care e con- 
damnat pentru delict de presă, căci 
pentru delicte de presă nu sa dat 
graţie. Prin aceasta devine de prisos 
respunsul la celelalte întrebări ale lui 
A. Mocsonyi. - 

Interpelantul ripostează de tot scut. 
minstrului de justiţie, că doctrina mi- 
nistrului este de îot falsă, căci dacă 
odată fapta şi făptuitorii sunt 
declaraţi prin act majestatie de nepu- 
nibili, presa care a discutat şi apă- 
rat acea faptă şi pe făptuitori, nu poate 
să fiepunibilă, pentrucă în presă nu 
poate să fie delict, ce nu este 
delictoria încetaia fi delict 
pe altă cale. Este deci evident, că 
în cazul Roman avem de a face cu 
-vexaţie. 

Nu mai trebue spus, că majorita- 
tea a luat la cunoştinţă respunsul mi- 
nistrului, 

Trecându-se apoi la votare în che- 
stia extradării lui Roman, au votat.188 
deputaţi pentru extradare, iar 124 
deputaţi contra. 115 deputaţi s'au 
absentat. Deci cu majoritate de 64 vo- 
turi, suspendându-i-se imunitatea, a fost 
dat A. Roman pe mâna procurorului, 
care l-a internat pe un an în ospitali- 
era temniţă de stat a Vaţului. 

In legătură cu chestia aceasta mai 
e de interes a vedeă cum s'au purtat 
deputaţii români faţă de un coleg 
al lor. 

Doi — Ioanovici şi Hossu — ambii 
deâkişti, s'au absentat dela votare. Unul 
— tot deâkist — Ivacicovici a votat, 
pentru extradarea lui Roman, iar cei- 
lalţi deâkişti — spre cinstea lor fie zis
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— au votat cu naţionaliştii contra ex- 
tradării, 

Interesant mai este, că toţi depu- 
taţii maghiari, cari se ţineau de stânga, 
întru cât au fost de faţă la votare, au 
votat contra extradării (bine înţeles, 
mulţi s'au absentat), iar deputaţii saşi 
şi croaţi, câţi au fost de faţă, toţi 
pentruextradare. 

In fine şi aceasta un document in- 
teresant al vremilor ! 

Incă nainte de a încheiă în seria 
acestor note biografice cronica anului 
1869, trebue să mai amintesc o acţiune 
de mare importanţă politică, care deşi 
a remas fără rezultat pozitiv, totuşi ne 
serveşte un document preţios al vremii, 
care este astăzi nu numai nesocotit de 
îoţi, ci chiar dat cu totul uitării. Şi nu 
strică, ca cel puţin din când în când 
să ne aducem aminte de cele trecute. 
Meminisse juvabit... şi dacă nu de 
alta, dar să nu pierdem legătura cu 
trecutul, în care găsim busola pentru 
viitor. - , 

E vorba de tratativele dintre par- 
tidul naţional-român şi stânga extremă 
maghiară (partidui democratie al lui 
Irânyi) de a ajunge la un comun acord 
în privinţa unei soluţiuni mai fericite 
a chestiunei naţionale, tratative, cari 
au progresat pănă la alcătuirea unui 
proiect de o nouă lege de naţionalităţi. 

Chestiunea datează încă din vara 
anului 1869, când din partea partidu- 
lui aşă zis «48»-ist, condus de marele 
idealist şi democrat Irânyi, s'au făcut 
diferite demersuri pe lângă clubul na- 
țional român în scopul de a combină 
un program comun în chestia de na- 
ționalităţi. Asemenea demersuri s'au 
făcut şi din alte părţi, dar deocamdată
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luaseră forme mai concrete încercările 
stângei extreme. 

Ales. Moesonyi tocmai în vederea 
unor asemenea demersuri a ţinut dejă 
la conferenţa din Timişoara să asigure 
partidului naţional deplina mână 
liberă de a întră în tratative cu ori 
şi care partid dietal, dar bine înţeles 
pe baza programului stabilit în acea 
conferenţă. | 

Primii, cari simțind că prin legea 
de naţionalităţi, adusă contra voinţei 
naționalităților, nu s'a atins scopul în 
care avea să se aducă acea lege, au 
fost precursorii kossuthiştilor 
de astăzi, grupul parlamentar al lui 
Irânyi şi Simonyi, (cu numele oficial: 
partid democratic) din care mai 
este astăzi. în viaţă — pare-mise — 
numai veteranul Madarâsz, ajuns acum 
la bătrâneţe, spre ironia sorții, disident 
„... kossuthist, 

Deocamdată se discutase chestia 
mai mult în mod particular, între Mo- 
csonyi şi Irânyi, pănă ce s'a adus în 
luna Novembre 1869 în desbaterea clu- 
bului naţional sub mare discreţie. Atunci 
nici nu s'a lansat nici un comunicat 
al clubului în materia aceasta, ca nu 
cumva să se discrediteze acţiunea nainte 
de vreme. 

Secretul s'a şi păstrat pănă cam 
la începutul lui Martie 1870, când a 
început să pătrundă şi în publicistică. 
Se înţelege că descoperirea aceasta a 
fost foarte neplăcută deăkiștilor, cari 
s'au şi năpustit cu mare vehemenţă asu- 
pra partizanilor lui Irânyi. 

Dupăce s'a desbătut chestiunea 
vre-o două săptămâni în publicistică, 
ma avut încătro clubul naţioral, a 
trebuit să lămurească- şi publicul seu 
asupra adevăratei stări a lucrului.
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Din comunicatul <«Albinei» apărut 
în numărul 21 din 12/24 Martie 1870, 
reproduce următoarele pasagii, cari ne 
arată esenţa demersurilor. După o în- 
troducere, în care spune, că şi-a pre- 
gătit publicul cetitor pentru aceste de- 
mersuri, cu cari a consimţit publicul, 
serie «Albina» următoarele: 

«Astăzi, când mai multe foi străine 
ştiu vorbi de rezultate, iar guver- 
namentalii arată mare necaz, ne 
ţinem de datorinţă a ridică velul cevaşi 
mai binişor pentru-ca stimatul nostru 
public să vadă şi să cunoască adevă- 
rul mai deplin, să vadă şi să cunoască: 
cum şi de unde au pornit şi unde au 
ajuns domnii deputaţi naţionali. 

«In clubul naţional d-l Alesandru 
Roman a fost cel dintâiu, care încă în 
luna Novembre a. tr. (adecă 1869) a 
raportat, că d-l lrânyi, un eonducă- 
tor de trunte al partidului maghiar de 
stânga extremă, doreşte serios şi pozi- 
tiv o încercare de apropiere 
între acel partid şi între clubul depu- 
taţilor naţionali în chestiunea de naţio- 
nalitate. 

«După aceasta d-l Dr; Alesandru 
Mocsonyia adeverit şi între- 
git raportul d-lui Roman, spunând 
că corifeii acelui partid maghiar do- 
resc ca clubul nostru să exmită din 
sinul seu câţiva membri, ca întrunin- 
du-se în comisiune mixtă cu alţi 
membri, pe cari îi va exmite clubul 
maghiar, să încerce a combină un 
program naţional comun. 

«Chestiunea a fost desbătută şi în 
cea mai deplină armonie s'a decis a 
primi învitaţiunea partidului demoecra- 
tie unguresc, iar de delegaţi din par- 
tea clubului naţional s'au ales d-nii:
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Dr. Iosif Hodoşiu, Dr. Miletici (şeful 

Sârbilor radicali) şi Dr. Ales. Mocsonyi, 
recomandându-li-se de bază a combi- 
naţiunilor: Proiectul - deputaţilor na- 
ţionali în cauza de naţionalitate». (Ela- 
boratul lui Ales. Moesonyi). 

«Din partea clubului unguresc acest 
pas al clubului nostru a fost salutateu 
multă cordialitate, exmiţându-se de acolo 

pentru atinsul scop d-nii: Irânyi, E. - 

Simonyi, E. Kâllay şi los. Madarâsz. 
«Aceşti domni au ţinut de atunci 

nenumărate conferinţe, la cari, lu ân d 

de bază amintitul proiect de 
lege încauza naționalităților, 
l-au desbătut din punct în punct, din 
paragraf în paragraf şi — după cum 
se afirmă — l-au primit aproape 
peste tot în părţile sale esen- 
ţiale. 

«Pe cât comisiunea înnaintă mai 
mult în opul seu şi se opintiă mai mult 
a ajunge la rezultat, neodihna în 
asemenea măsură se observă 
în partea contrarilor, iar când 
înnainte cu două săptămâni resuflă, că 
combinaţiunea a succes,pecon- 
trarii noștri dela putere, îicu- 
»orinsă oadevărată furie! 

«Suntem convinşi, că consecinţele 
au fost şi vor mai fi încă lung timp 
simţite pănă în cele mai îndepărtate 
părţi locuite de Români... 

«Este acum, ca combinaţiunea, 

proiectul comisiunei să se desbată şi 

adopte în plenul ambelor cluburi şi 
apoi să se propună şi explice 
şi naţiunei maghiare şi celor 
nemaghiare». 

Proiectul elaborat de comisia mixtă 
a remas încă vre-o câteva săptămâni 
secreţ — doar uveă să treacă mai în-
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tâiu prin şedinţele plenare ale celor 
două cluburi dietale — dar a pătruns 
în urma unei indiscreţiuni înnainte de 
vreme în publicitate. Astiel apoi şi 
« Albina» îl reproduce în traducere (ori- 
ginalul fiind în limba maghiară) în 
nr-ul 32 din 10/28 Aprilie 1870. 

Ne având originalul la mână re- 
produce, la acest loc, acest act impor- 
tant în traducerea <Albinei», care deși 
e greoaie, dar pare a fi fidelă. 

Rată-l: 

PROIECT DE LEGE 
pentru regularea şi asigurarea na- - 
ționalităţilor şi limbilor de ţeară 

în Ungaria. 

Ş. 1. 
În Ungaria se recunosc de naţio- 

ualităţi egal îndreptăţite de ţeară, ur- 
mătoarele populaţiuni istorice de ţeară: 
Maghiarii, Românii, Sârbii, Slovacii, 
Ruşii şi Nemţii, pentru cari, prin lege 
fundamentală, se asigură îndreptăţirea 
egală politică de naţionalitate şi limbă, 
între marginile integrităţii teritoriale şi 
unităţii politice a statului. 

În documente oficiale naţionalită- 
ţile locuitoare laolaltă se vor numi p o- 
porul Ungariei şi din folosirea 
numelui unguresc nu sepoatede- 
duce preferinţă nici supe: 
rioritate pentru naţiona- 
litateamaghiară. 

ş. 2. 

În comunităţile săteneșşti şi orăşe- 
neşti, precum şi în comitate, respective 
şi în districte, naționalitatea 
majorităţii populaţiunei 
respective - şi adecă a celei
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absolute, unde se află atare, la din 
contra naționalitatea majorităţii relative, 
— formează în ţinutul res- 
pectiv naționalitatea oficială şi 
limba ei va îi fin2bu oficiulă atât a 
reprezentanţei politice sau  reprezen- 
tanţei  politico-administrative, precum 
şi a antistiilor şi autorităţilor publice, 
presupunând că acea majoritate apar- 
ţine la una din cele - şase naţionalităţi 
din ţeară. | 

În acele comunităţi, comitate şi di- 
stricte amestecate, unde pe lângă ma- 
joritatea decizătoare, una din cele şase 
naţionalităţi din ţeară ar formă barem 
a treia parte şi cu numărul ar stă aceleia 
mai aproape, membrii reprezentanţei au 
drept a cere, ca limba ei să se aplice 

=. 
ca a doua limbă oficială. 

In adunările reprezentative, în- 
trebuințarealimbiloruzi- 

- 
tate in ţearăesteliberă. 

Comunitățile acele, â căror majori- 
tate nu aparţine la nici una din cele 
şase naţionalităţi de ţeară, pot fo- 
losi limba lor proprie de 
limbă oficială în afacerile lor 
interne comunale; în afacerile lor cu 
judecătorii comitatenşi, sau cu amplo- 
iaţii cercuali sunt îndatorate a între- 
buinţă limba oficială a comitatului. 

Ş.3. 
Limba naţionalităţii de ţeară, ce 

formează -majoritatea ţerii, e lim ba 
oficială a legislaţiunei şi 
a oficiolatelor centrale. 

Însă în orice cauză compusă în altă 
limbă, atât regimul central, cât şi curtea 
deş;cassaţiune, precum şi judecătoria 
supremă, e îndatorată a edă (2 redactă) 
îot în acea limbă hotăririle, respective 
deciziunile şi sentinţele sale.
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Curtea de cassaţiune şi judecăto- 
ria supremă în consultările lor, tradu- 
când prin translatori juraţi procesele 
purtate în atare limbă nemaghiară dim. 
preună cu documentele necesare, le va 
referă prin referenţi ce cunosc limba 
respectivă. 

In dietă ablegaţii naţionalităţi- 
lor din minoritate au libertatea 
a se pronunță în propria 
lorlimbă naţională. 

Ş. 4. 

Legile ţerii, mai departe ordinaţiu- 
nile şi toate feliurile de dispoziţiuni 
ale regimului şi autorităţilor centrale, 
se vor comunică, respective se vor pu- 
blică tuturor naționalităților din ţeară, 
deschilinit jurisdieţiunilor pe lângă 
textul original şi în limba lor na- 
țională proprie respective în limba 
lor oficială, iarăşi cu text autentic, 
respective se vor promulgă. Dacă s'ar 
naşte vre-o îndoială despre. înţelesul 
alor două texturi, atunci decide textul 
original. 

Ş. 5, 

Reprezentanţiile, oficiolatele şi an- 
tistiile comitatelor şi a districtelor pre- 
cum şi ale autorităţilor orăşeneşti, mai 
departe judeţele orăşeneşti, comitatense, 
districtuale şi cercuale, precum şi toate 
oficiolatele administrative inferioare, cu 
oficiolatele superioare vor comunică în 
propria lor limbă oficială şi (cu ex- 
cepţia cazuilor din Ş. 4) tot în acea 
limbă vor primi hotăririle, încredin- 
ţările şi orice fel de comunicate. Tot 
aşă corespondează în limba lor pro- 
prie oficiolatele de asemenea rang, 
dacă au aceeaşi limbă oficială ; în cazul 
contrar, pe lângă textul original în
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limba proprie întrebuinţează limba ofi- 
ciolatelor centrale. Tot asta e de ob- 
servat şi la comunităţile săteneşti şi la 
antistia acelora, dacă limba lor oficială 
e recunoscută de limba uzitată în co- 
mitatul respective districtul din partea 
corporaţiunei respective. La din contra, 
comunităţile sunt îndatorate a între- 
buinţă în comunicatele lor externe, 
una din limbile uzitate în comitat, re- 
spectire district. . 

Ş. 6. 

Cu privire la afacerile părţilor li- 
tigante se declară ca regulă generală, 
că părţile îşi pot folosi limba lor pro- 
prie, şi autorităţile administrative, pre- 
cum judeţele de prima şi a doua in- 
Stanţă poartă pertractările în simba 
părţilor şi tot în acea limbă aduc de- 
ciziunile. Dacă părţile cauzelor proce- 
suale vorbesc limbi uzitate în ţinutul 
autorităţii respective, însă aceste limbi 
sunt diferite, fiecare poate folosi limba 
sa proprie. Totuşi desbaterea şi efec- 
tuirea se face în limba primului incurs. 

Acea parte, a cărei limbă nu este 
uzitată în ţinutul autorităţii respective, 
are dreptul de a se folosi sau de limba 
părţii contrare, sau de a autorităţii re- 
spective, sau de a autorităţilor cen- 
trale. 

Dacă una din părţile litigante con- 
stă din mai multe persoane, ce apar- 
ţin la diferite naţionalităţi, atunzi au 
a se uni în una din limbele uzitate 
acolo, de altmintrea sunt îndatorate a 
întrebuinţă limba oficială. 

In cauze criminale, cercetările şi 
toate pertractările decurg în limba 
acuzatului, şi sentenţele, precum şi 
toate feliurile de deciziuni, au să se 
aducă în limba acuzatului, dacă acea- 
sia e una dintre limbile uzitate în ţi-
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nutul autorităţii respective; de alt- 
mintrelea în acea limbă de ţeară uzi: 

„tată, pe care acuzatul, după mărturi- 
sirea sa proprie, o pricepe mai bine. 

In cazurile acele, unde sunt mai 
mulţi acuzaţi de diferite naţionalităţi, 
aceia cari vorbese una din limbile uzi- 
tate acolo, sunt. de ascultat în acea 
limbă şi pertractarea cu privire la ei 
se poartă în limba lor; cu privire la 
ceilalţi însă în limba oficială a juris- 
dicţiunei pe lângă întrebuirţarea de 
interpreţi; sentenţa e însă de comuni- 
cat în limba lor proprie. Tot aceste 
dispoziţiuni se refer şi cu privire la 
ascultarea martorilor. 

„După întroducerea procedurei ju- 
decătoreşti de juraţi, referitoare ja cauze 
criminale, limba desbaterii juriului — 
dacă juraţii n'ar pricepe limba acuza- 
tului — va fi limba oficială a respec- 
tivului judeţiu. 

Ş. 7. 
Invăţământul naţional, din 

punctul de vedere al culturii comune 
şi al prosperității, se recunoaşte de 
misiune a statului şi drept aceea în- 
naintarea lui (adecă: promovarea în- 
văţământului naţional se consideră ca 
misiune a statului. Nota Aut.) se or- 
donă precum de după puterea pro- 
prie a fiecărei naţionalităţi aşă şi prin 
ajutorare în proporţiune egală din ave- 
rea statului. 

Drept aceea, fiecare naţionalitate 
de ţeară în totalitate sau în particular, 
are dreptul a se uni spre acest scop, 
a formă școale şi institute, societăţi şi 
reuniuni spre desvoltarea cultivării 
spirituale şi materiale, precum spre 
desvoltarea culturei, ştiinţei, beletristi-
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cei, artelor şi a economiei naţionale, a 
înfiinţă fonduri şi fundaţiuni şi spre 
acesti scop a le administră independent 
prin organele lor proprii. 

$. 8 
In toate şcoalele poporale ale ace- 

lor şase naţionalităţi de ţeară, în in- 
stitutele superioare de cultură şi învă- 
ţământ, e limba lor proprie na- 
ţională limba de insţrucţiune. 
Institutele naţionale, respective confe- 
sionale, de cultură şi învăţământ, ale 
singuraticelor naţionalităţi, încât co- 
respund condiţiunilor existente pentru 
asemenea institute ale statului, se de- 
clară egal îndreptăţite cu aceste şi în 
toate acele, în cari se propune istoria 
pragmatică a ţerii, se poate totodată 
propune şi istoria lor proprie 
națională. 

Comunitățile, autorităţile și insti- 
tutele bisericeşti şi şcolare, precum şi 
toate institutele, societăţile şi reuniu- 
nile înfiinţate pentru scopul expus în 
Ş. 8, au dreptul a se folosi de limba 
lor proprie naţională în comu- 
nicatele lor interne şi externe, între 
sine, față cu regimul şi cu alte autori- 
tăţi de stat, şi regimul este îndatorat 
a le edă deciziunile şi respunsurile sale 
tot în acea limbă. 

$. 9. 

La universitatea ţerii, pe lângă ca- 
tedrele de limba şi literatura acelor 
şase naţionalităţi de ţeară, au să se 
înnalţe catedre şi pentru propu- 
nerea legilor patriei în limba 
lor naţională, permiţând totodată 
în limbile aceste docenturile private şi 
pentru alte facultăţi, preemim şi face- 
rea examenelor în toate lim-
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bile de propunere. Tot aceasta se 
ordonează şi cu privire la academiile 

juridice din ţeară, dar numai “cu pri- 
vire la naţionalităţile tare reprezentate 
în respectivele părţi ale ţerii. In şcoa- 
lele existente de mijloc şi superioare, 
sau în institutele de învăţământ, are 

să se întroducă de limbă de instrucţie, 
pe lângă luarea în considerare a ele- 
mentelor naţionale des reprezentate şi 
limba acelei populaţiuni, în cercul că- 
reia se află acelea; şi în mijlocul ata- 
ror naţonalităţi de ţeară, unde lipsesc 
astfel de institute deo învăţământ, au a 
se ridică în număr corespunzător din 
puterea ţerii, sau, cu privire la împre- 
jurări, cu ajutorul statului. 

$. 10. 
Aceia, cari pretind a puită atari 

oficii, la: cari se condiţionează cuno- 
ştinţa limbei maghiare, au a dovedi 
deplina cunoştinţă a acestei limbi. 

Ş. 41. 
Dispozițiunile * legii prezente, 

mai vârtos cele conţinute în $. 1 for- 
mează partea constitutivă din con- 
stitufiunea țerii. 

$. 12. 
Legea aceasta va păşi în viaţă 

îndată după sancţionare şi publicare; 
şi toate legile şi ordinaţiunile de mai 
nainte, contrare legii de faţă, prin acea- 
sta se declară de şterse. 

*% 

Aceşti doisprezece paragraii sunt 
rodul acordului comun, la care a ajuns 
comisia mixtă, compusă din delegaţii 
clubului naţional român şi ai partidu- 
lui democrat 1848-ist, rodul silinţelor 

17
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sincere ale unor bărbaţi de talia lui 
Ales. Moesonyi, Iosif Hodoşiu, Svetozar . 
Miletici, D. Irânyi, E. Simonyi, E. 
Kâllay şi los. Madarăsz, cari înflăcă- 
raţi de nemărginită iubire de patrie 
au căutat acea bază de drept, pe 
ca. e cu respectarea tuturor popoarelor 
isicrice ale ţerii, păstrâna intactă uni- 
tatea politică şi integritatea ţeritorială 
a ţerii, se poate construi şi desăvârşi. 
suveranitatea ţerii pănă la deplina in- 
dependenţă: - 

Aceasta e singura cale! Şi pagubă 
că s'a pierdut, 

Din întregul proiect nu s'a ales 
nimic. Ajuns nainte de vreme în pu- 
blicitate, s'au năpustit organele deâ- 
kiste asupra întregei iniţiative, cu o 
furie, care dovedeşte mai bine, cât de 
mult temeau opera dualistă de oeven- 
tuală pace naţională, care mai ales 
atunsi, ar fi resturnat întregul dualism, 
doar premisa fundamentală a dualis- 
mului a fost supremație artificială, atât 
dincoace, cât şi dincolo de Laitha. 

Dar dacă nici nu s'a ales nimie 
din întreaga iniţiativă, tot merită să fie 
remarcat acest proiect ca un document 
al vremii, căci nu este un proiect 
unilateral, ca celelalte din anii pre- 
mergători, ci este un proiect bilate- 
ral între deputaţi naţionalişti 
şi maghiari, cari au căzutde acord 
asupra principiilor fundamentale, pe 
baza cărora se poate înstăpâni în Un- 
garia pacea naţională, ca garanţă a 
unei desvoltări sănătoase în viitor. 

Iar acei deputaţi maghiari, cari au 
ajuns de acord cu deputaţii noştri 
asupra acestor principii fundamentale, 
n'au fost oameni de rând, ori nişte 
necunoscuţi, apuşi în noianul vremii,
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ci nume celebre în istoria parlamenta- 
rismului maghiar, ilustraţiuni ale vieţii 
publice maghiare ca Daniel Irânyi, al 
cărui puritanism a remas de model 
generaţiunilor ce au urmat. Bărbaţi 
cu vederi largi, cari şi-au iubit patria 
cu înfocare şi n'au văzut nici o tra- 
dare a patriei în nobila tendenţă de a 
împărţi frăţeşte drepturi şi datorinţe 
pentru de a angageă de o potrivă în- 
treaga obşte a ţerii la lucrare armo- 
nică întru ridicarea bunăstării ţerii şi 
întărirea ei pe toate terenele. 

Iar meritul acestui acord de va- 
loare istorică revine pe deplin lui Ales. 
Moesonyi, care a găsit acea cale, pe 
care se pot contopi armonic interesele 
de existenţă ale statului cu interesele 
de existenţă naţională ale tuturor po- 
poarelor constitutive de stat, cale, la 
care va trebui să se revină, 
dacă nu suntem condamnaţi a merge 
orbiş spre prăpastia, care ne înghite 
pe toţi.



V. 

Lupta deputaţilor naţionali în qietă 
în decursul acestui period legistatoric 
nu prea dă dovezi despre acea solida- 
ritate şi unitate, care s'a avut în vedere 
la fondarea «clubului naţional». Păşirea 
singuraticilor deputaţi are mai mult 
caracter individual, vorbesc în numele 
propriu, nu al partidului.*) Cu toate 
aceste nu sâ poate trece cu "vederea 
o oare-care conivenţă, care se manifestă 
între deputaţii naţionali şi cei aparţi- - 
nători stângei extreme. 

Ales. Mocsonyi a luat cuvântul în 
şedinţa din 28 Ian. 1870, propunând, 
ca petiţiunea presidentului reuniunei 
muncitorilor, în care cere, ca la ancheta 
pentru creearea legii pentru industrii 
să fie asculfat un expert desienat din 
această parte, să fie transpusă în mod 
urgent comisiunei centrale spre desba- 
tere. |. Madarâsz a spriginit propune- 
rea lui Mocsonyi. Dar nu s'a primit. 

In şedinţa din 12 Februarie 1870, 
fiind la ordinea zilei desbaterea sub- 
venţionării teatrului maghiar, a luat 
Ales. Mocsonyi cuvântul pledând 
pentru a da întâietate fondărei şcoale- 

*) Şirele Românilor naţionali au scăzut prin 
moartea deputaţilor I. Cuucu (+ 5 Martie 
1870 în etate de 32 ani) Lazar Gruescu 
(+ 21 Febr. 1870 în etate de 29 ani). La alege- 
rile parţiale a reuşit numai Stanescu la Chi- 
şineu, în celelalte cercuri: Zorlenţi, Oraviţa, 
$.-Georgi etc. au reuşit pretutindeni deâkiști. 
Ba Oraviţenii au declarat dejă la 1870 pasivitatea!
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lor poporale, «mai întâiu şcoale popo- 
rale, apoi teatru», punând în vedere 
o propunere specială cu ocazia desba- 
terii bugetului ministeriului cultelor şi 

- instrueţiunei publice. 

In şedinţa din 28 Febr. 1870, des- 
bătându-s6 după articoli bugetul cul- 
telor şi instrucţiunei publice, a propus 
dep. Hodoşiu, spriginit de dep. Al. 
Osanâdy, ca la academiile de drept din 
Ardeal să se propună studiile în limba 
germană, maghiară şi română. Coloman 
Tisza, atunci încă opoziţional, a luat 
poziţie contra limbei române ca. limbă 
de propunere la academia nemțească 
de drept din Sibiiu, raportându-se la 
legea de naţioalităţi. Luând Alesandru 
Mocsonyi cuvântul, a combătut pe 
Tisza, arătând că pe baza argumentării 
lui tot aşă de puţin poate fi la Sibiiu 
— pe baza legii de naţionalităţi — 
limba de propunere germană, ca şi ro- 
mână, 

In aceeaşi zi — 98 Februarie 1870 
— s'a ţinut în reduta orăşenească a 
Pestei conferenţa fruntaşilor români în 
care s'a decis înfiinţarea une socie- 
tăți pentru creearea unui fond de 
teatru român, alegându-se în acest 
scop o comisie de 5, constătătoare din 
Ales. Mocsonyi, Dr. 1]. Hodoşiu, Vi- 
chentie Babeşiu, Petru Mihâlyi şi Iosif 
Vulean, având această comisie a ela- 
boră un proiect de program. 

La 12 April — prima alegere de 
deputaţi sinodali după întrarea în 
practică a Statutului organic — a fost 
ales deputat  sinodal pentru dieceza 
Caransebeşului în cercul electoral al 
Lugojului Ales. Mocesonyi (cere 
pe care l-a reprezentat fără întreru- 
pere pănă la moarte) alățurea cu Con-
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stantin Radulescu. Contra candidat a 
fost comitele suprem al Carașului I. 
Faur, care însă deabeă a putut obţine 
vre-o câteva voturi. 

Ales. Mocsonyi a mai fost ales de- 
putat sinodal în cercul Vinga pentru 
dieceza Aradului, dar a depus man- 
datul. 

In şedinţa dietei din 27 Aprilie a 
luat cuvântul Ales. Mocsonyi rostind 
un discurs mai mare contra comisiunei 
de imunitate, care a propus extradarea 
deputatului Miletici pentru un articol 
publicat în «Zastava» în care atacă 
vehement dieta croată şi pe banul de 
atunci, br. Rauch. Acest discurs al lui 
Ales. Moesonyi e de valoare principială, 
căci arată condiţiile între cari poate fi 
extradat un deputat. Poziţia principială 
a lui Mocsonyi au spriginit-o şi depu- 
taţii Irânyi şi Halâsz, dar în zadar. 
Miletici a fost extradat şi condam- 
nat la un an temniţă de stat, făcându-şi 
osânda în temniţa din Vaţ. Ca amă- 
nunt interesant pentru noi este, că ex- 
miţându-se comisia mixtă serbo-româ- 
nească în chestia despărţirei hierarhice 
şi făcând şi Miletici parte din această 
comisie, internat fiind la Vaţ, de unde 
nu i-s'a dat concediu de a participă la 
şedinţele comisiei mixte, s'a dus co- 
misia la... Vaţ şi a ţinut în aceste 
aiaceri momentuoase istorice şedinţă cu 
Miletici în temniţa de stat din Vaţ. 

La 19 Aprilie v. (1 Mai n.) 1870 
s'a deschis primul sinod eparhial al 
diecezei Caransebeşului, luând parte 
la acesta şi Ales. Mocsonyi. 

Interesant este, că la acest sinod a 
prezentat Ales. Mocsonyi trei propuneri, 
din cari două s'au primit, iar a treia, 
combătuţă de însuşi episcopul, s'a 
respins, i
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Propunerile primite sunt: 1. ca şi 
sinodul eparhial să împuternicească 
delegaţiunea exmisă din partea con- 
gresului metropolitan pentru afacerile 
de despărţire de cătră Sârbi. 2. tot 
această comisiune să fie împuternicită 
a primi în administrare provizorie fon- 
dul şcolar din Buda. 

Propunerea respinsă a fost, ca din 
sinul sinodului să se aleagă trei membri, 
cari împreună cu trei membri ce-i va 
alege sinodul diecezei Aradului: să ela- 
boreze un proiect pentru înfiinţarea 
unui Consistor în Timişoara. 

Tot în sesiunea aceasta, ca membru 
al comisiunei pentru petiţiuni a propus 
Ales. Mocsonyi o moţiune, pe care a 

- primit-o sinodul, în chestia şeoalelor 
confesionale în confiniul militar, unde 
statutul militar interzice fondarea de 
şcoale confesionale. Moţiunea prezen- 
tată de Mocsonyi conţine un apelcătră 
congres, să intervină contra acestei 
nelegiuiri şi pănă atunci o energică 
desavuare a ministrului comun de res- 
boiu şi a ministrului ungar al cultelor 
şi instrucţiunei vublice. 

In şedinţa dietei din Pesta, ţinută 
la 2 Iulie st. n. 1870a rostit Alesandru 
Mocsonyi monumentalul discurs în 
chestia reformei municipale, în 
care a depus principiile sale funda- 
mentale constituţionale relative la con- 
cepţia politicei de guvernament. Pe 
acest dis?urs se bazează întreaga 
politică a lui Mocsonyi. In toate 
expoz&-urile, discursurile sale, precum 
şi în articolii sei politici a revenit ne- 
contenit pănă la sfârşitul vieţii sale. la 
principiile fundamentale, depuse în acest 
discurs. Şi astă-iarnă (Novembre 1908) 
când mi-a dictat, bolnav, din pat res-
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punsurile la cele patru întrebări ale an- 
chetei deschise de I. Russu Abrudeanul, 
s'a raportat în respunsul seu Ales. 
Moesonyi la acest discurs, din care —. 
după 38 ani şi mai bine — cită încă 
pasagii întregi vorbă de vorbă cu o 
preciziune de admirat. 

Acea putere extraordinară de a 
distinge, precum şi acea. preciziune a 
definirei, cari caracterizează atât de 
mult gândirea şi judecata lui Moesonyi, 
străbat fiecare propoziţie şi fiecare 
vorbă a acestui discurs, prin care s'a 
înnălţat în ochii tuturor la rangul unei 
celebrităţi a parlamentarismului mo- 
dern. 

Trei sunt chestiunile, de eari se 
ocupă acest discurs: 

Intâiu că oare devine sistemul de 
proprie  ocârmuire  (selfgovernment), 
neschimbat-în esenţa sa, de prisos în 
urma întroducerei sistemului de guvern 
parlamentar şi a responsabilităţei mi- 
nisteriale? 

Al doilea, că oare este incompa- 
tibil sau nu cu guvernul parlamentar 
sistemul curat şi adevărat al munici- 
piilor de proprie ocârmuire ? 

Jar dacă respunsul la aceste două 
întrebări este negativ — precum o do. 
vedeşte aceasta în discursul seu în mod 
eclatant — nu încape îndoială că gu- 
vernul, nimicind totuşi sistemul de 
selfgovernment al municipiilor, este 
condus de o cauză politică mai în- 
naltă. 

A treia chestiune este deci, că oare 
această cauză politică mai înnaltă — 
“supremaţia maghiară artificială — care 
a îndemnat pe guvern la calea apucată, 
este sau nu în consonanţă cu interesele 
supreme şi bine pricepute ale ţerii? 3
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Primirea sau neprimirea proiectu- 
_lui o face deci pendentă Al. Mocsonyi 

“ dela respunsul la această, a treia, în- 
trebare, care respuns aşează întreaga 
politică de stat în faţa inplacabilei al- 
ternative: | 

«Sau a renunţă la suprema- 
ţia artificială a naţiunei ma- 
ghiare şi a se împrietini cu deplina 
egală îndreptăţire şi libertate a naţio- 
nalităţilor nemaghiare ; 

«Sau a renunţă la însaşi libertatea 
şi la orice desvoltare liberă !». 

Stabilind această alternativă, pe 
“care nu o poate evită sub nici o îm- 
prejurare politica de guveinament, zice 
Ales. Mocsonyi: 

«On. cameră! Se poate consideră 
de bună una sau alta. Se poate alege 
una sau alta. Dar aici trebue ales: 

«Suu supremația și absolutis- 
mul ; 

«Sau egala îndreptăţire şi li- 
bera desvoltare /» 

Moesonyi închee discursul seu în 
speranţa, că intelectualii maghiari vor 
înţelege, că a aşeză existenţa şi între- 
gul viitor al unei naţiuni pe temelia 
absolutismului înseamnă a căută în 
vreme viforoasă scăpare pe o corabie 
ce se scufundă! 

Sunt azi-mâne patruzeci de ani 
dela rostirea acestui discurs monumeu- 
tal şi politica de stat a Ungariei nici 
pănă astăzi n'a avut curajul a privi 
acestei alternative drept în faţă şi a 
alege, in dreapta ori in stânga, căci 

- şi astăzi, după patruzeci de ani, în- 
cearcă guvernele maghiare a face im- 
posibilul posibil, a împreuna apa cu 
focul, supremaţia artificială cu libera
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desvoltare! In această frivolitate: lagă 
a politicei ungare de guvernament zace 
cauza lungei serii de crize de consti- - 
tuţiune, provocate prin zadarnicele eşo- 
fări de a ascunde regimul evident ab- 
solutistie în forme pseudo-constituţio- 
nale. . Şi din acest cere viţiat nu Va. 
scăpă politica de guvernament a ţerii, 
pănă ce nu se va hotări bărbăteşte fie” 
într'o parte fie în alta, fiind pentru 
ambele eventualităţi inevitabile con- 
secvențele. ” 

Marele discurs al lui Ales. Mocsonyi 
a făcut o adâncă impresie asupra în- 
tregei diete. Ascultat cu atenţie încor- 
dată a fost des întrerupt de aprobări 
sgomotoase din partea stângei. lar 
când a terminat acele expuneri clare, 
concise şi logice, libere de orice floscule 
oratorice, întreaga stângă a grăbit a 
felicită pe tinerul orator. Ba chiar şi 
“unii din dreapta, deşi tocmai politiea 
acestora a supus-o unei critici nimici- 
toare, au ţinut să-şi exprime admiraţia 
pentru oratorul, a cărui prestaţiune*) 
splendidă i-a asigurat o pagină de 
glorie în istoria parlamentarismului 
ungar. 

E interesant a vedeă cum au apre- 
ciat contimporanii acest mare discurs. 
Organul guvernamental dela roată (deâ- 
kist) «Pester Lloyd» în n-rul seu din 
3 Iulie recunoaşte că discursul lui Al. 
Moesonyi conţine mari adevăruri... dar 
şi mari erori. Laudă apoi erudițiunea. 
şi vocaţiunea politică a lui Mocsonyi, 
uită însă a spune cari sunt acele 
erori mari», Tot aşă de rezervat este 

*) E curios, că afară de traducerile impro- 
vizate gazetăreşti de pe acea vreme — mai 
mult sau mai puţin superficiale — nu există 
încă nici o traducere românească precisă şi 
fidelă a acestui discurs monumental, 

=
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şi celalalt organ guvernamental «<Un- 
garischer Lloyd» în n-rul seu din aceaşi 
zi, recunoscând erudiţia şi originalitatea 
concepţiei politice a lui Moesonyi, dar 
tot merge ceva mai deparie, recunos- 
când că viaţa politică a Ungariei 
nu se poate lipsi de conlucrarea 
acestui bărbat de eminente calităţi. «El 
a vorbit — scrie «Ung. Lloyd» — cu tact, 
s'a ferit a se pierde pe terenul perso- 
nalităţilor; materia cuvântării eră aran- 
geată cu sirguinţă, expresiunea netedă 
şi liberă de lucruri de prisos, îndoit 
demn de recunoştinţă la un politician 
tiner şi la un orator tiner... D-l Mo- 
esonyi, aşă credem, va mai aveă odată 
prilej a luă parte la lucrarea practică 
politică în statul nostru... Pe cât de 
puţin ne convin principiile de astăzi 
ale lui, pe atât de mareartipă- 
rerea noastră de reu, dacă în 
decursul timpului şi în interesul -ţerii 
nu S'ar putea angageă la lucrare pu- 
teri atât de harnice, ori-care ar fi 
direcţiunea lor...» - 

Organul principal al guvernului 
«Pesti Napl6» scrie între altele: «Dis- 
cursul lui. Ales. Mocsonyi, care a ţinut 
şepte sferturi de oră, este o dovadă 
nouă pentru facultăţile strălucite ale 
acestui om tiner. Noi nu consimţim cu 
nici 0 parte a discursului seu... dar nu 
se poate contestă dovada ce a dat-o 
astăzi Ales. Mocsonyi despre o cultură 
teoretică excelentă, cugetare indepen- 
dentă şi profundă...> 

Alt organ guvernamental « Reform» 
laudă de asemenea pe Moesonyi, dar 
se avântă şi la combaterea'lui şi anume 
combate partea relativă la supremaţia 
artificială, contestând cu toată hotă- 
rivea adevărul afirmaţiunei lui Mocsonyi. 

“Astăzi, când toate s'au adeverit câte
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le-a spus en agerime de profet Mo- 

esonyi, numai zimbi putem, cetind cu 

cât foc se negă acum patruzeci de ani 

ceeace astăzi este patent. 

Iată ce serie «Reform» între altele: 

«Putem numi excelent discursul lui 

Moesonyi şi aceasta este caracteristic 

dela noi, cari suntem cei mai departe 

de partizanii oratorului. De vom privi 

fie cuprinsul ideilor, fie expunerea lor 

“corectă şi atrăgătoare, fie ţactul distins 

x 

şi delicateța nepătimaşă cu cari a pă- 

şit contra celor cu sentimente şi con-- 

vingeri opuse, toate sunt în favorul 

lui. Dar cea mai mare recunoştinţă 

petru el este atenţiunea neobicinuită 

în dietă, cu care a fost ascultat un ceas 

şi jumătate, deşi timpul eră înnaintat.» 

După aceste face «Reform» un ex- 

tras din discursul lui Moesonyi şi zice: 
«Toate aceste explicaţiuni, din cari nu 

lipseşte o critică pragmatică a proiec- 

tului, tind spre un punct şi acest punct 

este acuzarea guvernului, că 

precum în alte părţi ale politicei sale, 

-aşă şi în acest proiect, vrea. să sus- 

țină supremaţia artificială a 

elementului maghiat. Intrebarea 

este că în privinţa aceasta grăit-a 

adevăr A. Mocsonyi?!». Organul 

guvernamental încheie cu vorbele: 
«Dar credem că dacă Mocsonyi ne va 

controlă nu numai pe noi, ci va aruncă 

o privire şi asupra taberei ce-i stă la 

spate, va găsi acolo explicaţiunea na- 
turală pe care o caută acum la noi! 

La toată întâmplarea va găsi întru 

câtva motivată părerea noastră, că su- 

premaţia artificială a naţiunei maghiare 

se întemeiază mai alespe mijloacele 

artificiale prin cariserespân- 

deşte ură contra ei (!) şi că res- 

tabilirea stării fireşti depinde numai
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dela simţemintele ce rezultă din recu- 
- noaşterea sinceră şi naturală a valorii 

reciproce, o recunoaştere ale cărei pre- 
semne le găsim în discursul lui Mo- 

__esonyi». 

Dar dacă şi-au şi impus organele 
guvernamentale o rezervă atât de mare, 
cu atât mai nemijlocit vorbesc orga- 
nele de publicitate opoziţionale, cari . 
— deşi de altă coloare politică — re- 
cunose pe faţă impozanta mărime a 
acestui discurs. 

Organul stângei extreme, «Magyar 
Ujsâg», scrie între altele: 

«Ales.  Mocesonyi prin expunerea 
sa splendidă a trezit adevărată admi- 
raţie chiar şi la unii din dreapta. In- 
treaga dietă a ascultat cu cea mai 
mare atenţiune discursul, care a ţinut 
aproape două ore şi care între 
toate discursurile, ce s'au ro- 
stit în parlamentulungardela 
1861 încoace, îşi revindică dreptul 
între cele mai excelente. Cu si- 
stem, cu erudiţiune şi cu o fineţe atică 
de a lui Hyperide a dat asalt asupra 
înţelepciunei guvernului. La noi, mai 
ales la dreapta, nu le prea place te- 
meinicia şi erudițiunea. Le mai place 
fraseologia cu flori rețorice, dar Ales. 
Moesonyi prin argumentaţia sistematică 
astfel a fermecat dieta, cum pănă 
acum n'a succes aceasta fără vorbe 
bombastice decât numai unor puţini 

“ oratori.> 

Organul stângei eentrale (tiszaist) 
«Hon» serie tot în n-rul datat din 3 
Iulie 1870: 

«Vorbirea de astăzi a lui Mocsonyi 
formează epocă în desbaterea pro- 

„iectului de lege municipal. Ne pare 
bine, că astăzi putem da în întregime
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cetitorilor noştri această vobire, care 

ar face onoare ori-cărui pal- 

lament. Chiar şi cetitorul mai puţin atent 

se va convinge că acest discurs este 

nu numai o operă aesăvârşită în 

privinţa formei, dovedeşte nu numai 

ştiinţă profundă şi genialitate 

rară, ci formează totodată în chestia 

de naţionalităţio epocă de totnonă, 

nobilă şi patriotică... Nu se mai resimte 

urma de reproșşi şi recriminaţiuni, aici 

vorbeşte atletul libertăţii şi vor- 

beşte în tonul adevăratei convingeri şi 

însufleţiri, folosind în decurs de mai 

bine de un ceas şi jumătate mai mult 

cauzei sale naţionale, decât au stricat 

toate discursurile reutăcioase de pănă 

acum... Impresiunea acestui discurs â 

fost mare în ambele părţi şi dacă nici 

hu aderăm la toate propoziţiile ei, de 

sigur suntem. mulţi cari bucuros ne 

scoatem pălăria naintea sim- 

ţului de naţionalitate ce se ex- 

primă astfel şi vom merge şi în acea- 

stă chestiune pănă la marginea libera- 

lismului: Şi noi ne simţim confirmaţi 

în credinţa că nici în chestia aceasta 

nu poate fi păgubitor pentru întregitate 

satisfacerea pretensiunilor de libertate...» 

In organul opoziţional (stânga) 

«Ellen6r>, scrie cunoscutul publicist 

Csernâtony un admirabil articol, din 

care extragem următoarele pasagii: 

i «În decurs de aproape două ore a 

ţinut astăzi prinsă atenţiunea dietei 

Ales. Mocsonyi, prin un discurs, care e 

o operă de artă, atât în privinţa 

conţinutului, cât şi a formei, producând 

mare efect în toate părțile. 

«Am ştiut dejă de mai înnainte, că 

Ales. Moesonyi este orator cult, de o 

pregătire aleasă, de o judecată pro- 

fundă, cu maniere parlamentare, dar
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ca politician şi orator de ran- 
gul prim, ni-sa prezentat pentru 
prima dată în şedinţa de astăzi. Dis- 
cursul, de care pot fi, cu drept cuvânt, 

„mândrii connaţionalii sei, .a îost atât 
de grandios, încât discursurile de- 
putaţilor Eber şi Szirmay, cari vorbi- 
seră înnaintea lui, au suferit mirmido- 
nizări a posteriori, deşi nici despre 
aceştia nu se poate spune, că au vor- 
bit fără isteţime. 

<Şi însemnăm, că cuvântarea lui 
Mocsonyi o lăudăm nu numai pe cu- 
vânt, că ştim să gustăm cap d'ope- 
rile retoricei, fie dela bărbatul ori- 
cărui partid, ci o lăudăm şi pentru 
aceea, pentrucă în definiţiuni nimerite, 
în deducţiuni fără greş, în argumen- 
tare puternică şi în rotunzimea formei 
găsim toate acele idei şi principii, cu 
cari consimţim pe deplin. 

«Când şi-a terminaţ discursul, grăbi 
la dânsul întreaga opoziţiune, ca să-i 
strângă mâna. Nimic nu poate dovedi 
mai eclatant succesul lui decâţ aceasta, 
doar cel mult murmurul uimit, confu- 
ziunea mută a partidului guverna: 
mental». e 

După aceste atacă Csernâtony ve- 
hement guvernul, pe cuvânt că face 
numai politică de partid şi asmuţă toc- 
mai în acest scop naţionalităţile, apoi 
continuă : 

«Comedia e cunoscută acum şi nu 
mai poate păcăli pe nimeni, care e cu mintea la loc. Astăzi ştie şi poporul 
nostru maghiar, că de aceea îl sparie 
cu Românul, Sârbul şi cu celelalte Mo- 
mâie, ca să sufere în tăcere, ba chiar ca să creadă că se face în interesul lui, când i-se restrânge libertatea, i-se ştirbese drepturile, i-se 
măresc sarcinele. Şi o Ştim bine şi
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aceea, că nu vor mai speriă Ungaria 

nici cu Românul, nici cu Sârbul, nici 

cu altă momâie îndată ce va îi gata 

maşina servituţii comune pentru toate 

popoarele... ă _ 

«Dar îl asigurăm pe Ales. Mocsonyi 

despre deplina noastră consimţire cu 

toate câte le-a zis astăzi relativ la 

cauza de naţionalităţi. 

«Are deplină dreptate, mai ales 

când a zis că națiunea maghiară n'are 

nici o trebuinţă de supremaţia artificială 

prin care vreă politica orbilor să-i 

asigure viaţa. Dacă n'am fi convinşi 

din tot sufletul nostru, că poporul no- 

stru n'are nici o trebuinţă de supre- 

maţie artificială, ar trebui. într'adevăr 

să cădem în desperare relativ la viito- 

rul Ungariei...» 

Tot în acest articol destăinueşte 

Csernâtony, că agenţii guvernului au 

căutat să câștige pe opoziţionali pentru 

întroducerea «virilismului» la comitat 

cu momâia naționalităților. O apucătură, 

care mai prinde şi astăzi după patruzeci 

ani de experienţe plătite scump! 

Vorba lui Osernâtony despre «ui- 

mirea  murmurătoare» şi  <confuzia 

mută» a dreptei (partidului guverna- 

mental) ne-o ilustrează mai bine îm- 

prejurarea, că guvernul simţia îre- 

buinţa a scoate pe un om de greutate 

pe teren pentru a-l combate pe Mo- 

esonyi, dar nu prea aveă pe cine. 

Astfel apoi a ieşit pe teren ministrul 

Kerkâpolyi, care a luat cuvântul 

în şedinţa din 4 Iulie, vorbind aproape 

două ore, sucind şi resucind la discur- 

sul lui Mocsonyi, între protestele die- 

tei, care necontenit îl întrerupeă pe
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Kerkâpolyi, -strigându-i că Mocsonyi 
n'a zis ceeace combate el. 

Indată după Kerkâpolyi a luat cu- 
vântul Ales. Mocsonyi, ca să respundă 
pe scurt ministrului, că a lovit în aer, 
combătând tot lucruri, pe cari el nu 
le-a zis. li recomandă deci ministrului 

“să citească discursul după protocolul 
stenografic şi apoi să respundă. 

Dar Kerkâpolyi n'a mai respuns. 
Nici altul. - 

Cât de mare a fost blamajul 
lui Kerkâpolyi vedem dintr'un ar- 
ticol al foii <Wanderer», care ne de- 
stăinueşte o scenă din consiliul de mi- 
nistri. Anume în şedinţa din 9 Iulie a 
dietei a rostit un mare discurs contra 
proiectului profesorul de universitate 
Paul Hoftmann, care de altfel aparţi- 
neă partidului guvernamental. Hoft- 
mann şi-a încheiat discursul cu cele- 
brele .vorbe: «Dacă ar aveă cineva 
chef a guvernă cu asemenea principii 
(= ca cele depuse în proiectul guver- 
nului) aceluia numai un sfat îi dau: 
Caute-şi altă ţeară şi alt popor, căci 
poporul care locueşte aici nu sufere o 
asemenea guvernare.» Zăpăceala gu- 
vernului după acest discurs a fost din 
cale afară. Relativ la aceasta scrie 
«Wanderer»>: - ” 

«Îndată după cuvântarea lui Hoft- 
mann s'a ţinut consiliu de ministri, la 
care a luat parte şi Deâk. Sunt câteva 
zile, că Andrâssy declamă:: Ori el ori 
Deâk, dar amândoi nu încap a conduce. 
Acum însă Andrâssy se umileă pe 
lângă «taica Deâk», cu rugarea să facă 
bine a combate pe Hoffman, ca să 
se salveze cabinetul. Dar Deâk nu-i 
ascultă rugarea. După multe sfătuiri 
se făcuse propunerea ca ministrul Ker- - 

18
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kâpolyi să combată pe Hoffmann. Insă 
pe Kerkăpolyi nu- l, primeşte 
Andrâssy, că prea s'a blamat 
când a voit să combată pe Ales. 
Mocsonyi.. 

Destăinuirea aceasta a lui <Wan- 
derer» e un document foarte preţios. 

De - altfel din cauza discursului 
lui Moesonyi s'a iscat o polemică foarte 
vehementă între presa guvernamen- 
tală şi opoziţională maghiară. Vom 
aduce un singur specimen. 

Organul principal al guvernului, 
«Pesti Napl6», care — dupăcum am 
văzut — s'a exprimat destul de elogios 
despre discursul lui Mocsonyi, atacă 
vehement opoziția maghiară pentrucă 
a remonstrat pe lângă Moesonyi con- 
tra guvernului, zicând între altele: 

«.. dar într'adevăr ne-a surprins 
— şi încă foarte dureros — acea plă- 
cere cu care se întimpinau aserţiunile 
(lui Mocsonyi) din partea stângei. Ace- 
ste expresiuni de plăcere erau dovezi 
elocvente de cea mai mare incultură 
politică, de o nepricepere ce trezeşte 
milă... Zadarnic dase semne de tăcere 
Coloman Tisza cu ambele mâni, za- 
darnic se indienase de nepriceperea 
partidei sale proprii, purtarea partidu- 
lui opoziţional a fost de aşă, încât 
chiar și partidul deâkist a trebuit să 
se sfiască...» 

In N-rul de Miercuri (6 Iulie 1870) 
respunde la aceste atacuri în foaia 
tiszaistă «<Hon» sub titlul .Moesonyi 
şi partidul din dreapta»cuplina 
subscriere a numelui seu Alexandru 
Hegediis într'un important primar- 
ticol, din care reținem următoarele: 

«Dela naţionalităţi n'am auzit pănă 
acum decât graiul patimei; din expec-
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toraţiuni şi amărăciuni a fost destul, 
dar nu bază ştienţifică, nu obiectivi- 
tate. Astfel se înnăbuşi dragostea fră- 
ţească, iar dragostea cătră naţionali- 
tate se dejosi la ură. 

«Mocsonyi s'a pus pe temeiuri 
ştienţifice şi de aceea a vorbit în to- 
nul dragostei frăţeşti. Aceasta este o 
apropiere, la care trebue să respundem 
cu bunăvoință. Noi aşă am făcuţ. 
Ce face dreapta?! Se scoală Kerkâ- 
polyi şi din discursul lui Moesonyi 
scoate o frază... pe dos! In decursul 
cuvântării îl face Mocsonyi atent, că 
n'a zis. Tot atâta, Kerkâpolyi caută să-şi 
mântue discursul şi zice ce n'a zis ni- 
meni și combate ce n'a susţinut nimeni. 
Pentru ce? Pentrucă aşă reclamă inte- 
resul de partid, care porunceşte a 
ucide cu şi fără cauză pe toţi contrarii 
acestui proiect, care în ochii guver- 
nului este un fel de <nolli me tangere». 

«Intr'adevăr nime n'ar fi putut 
dovedi mai apriat aserţiunea lui Mo- 
esonyi, că sub regimul parlamentar 
domneşte — mai ales la noi — intere- 
sul de partid... 

«Scopul lui Kerkâpolyi a fost numai 
critica, dar negăsind baze pentru 
aceasta şi neputând aprobă argumen- 
tele lui Mocsonyi, nu simte recunoştinţă 
pentru nobila apropiere, mâna lui nu 
s'a îndatinat la strângere frăţească, ea 
loveşte numai ca să lovească... 

«Moesonyi a învăţat deci dela Ker- 
kâpolyi că este zadarnice a vorbi 
dreptei în tonul ştiinţei şi a-i 
întinde mâna frăţească, căci 
acolo nu găseşte decât: însinuări și lo- 
vituri. | 

«Cu asemenea dragoste vedem și 
ep <Pesti Napl6» întimpinând discursul
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lui Mocsonyi, din care transpiră obiec- 
tivitate și dragoste frăţească. Ba merge 
mai departe. Teme stânga, căci «tonul 

“ (diseursului lui Mocsonyi) va linguşi 
şi va cuceri». Şi află că numai tonul 
lui Moesonyi e altul, dar mânaea lui... 
Isac! Că aceasta nu este cu cale simte 
tot omul care are inimă şi că nu 
este politiceşte bine, înţelege tot omul 
care are minte.... 

«Dacă Moesonyi şi-a motivat păşirea 
cu libertatea şi cu dragostea frăţească, 
de ce nu le primeşte pe aceste «Pb. 
N.» ca motive, pentru ce respinge mâna 
frăţească, pentru ce zice: Nu ne îre- 
bue! Să remânem inimici! De ce? 
Pentrucă aserţiunea lui Mocsonyi este 
adevărată: La noi domneşte intere- 
sul de partid b... 

«Pe asemenea temelii îşi clădeşte 
partidul din dreapta acuzaţiunile sale! 

«Națiunea, de sigur, nu-i va mul- 
ţumi. Îl rugăm pe Moesonyi să nu-i 
asculte. Să-și asculte convingerea sa şi 
să se adreseze cătră naţiune. Aceasta 
îl va întimpină altfel !». 

Cuvintele aceste ale lui. Hegediis 
resună astăzi ca vorbe din altă lume! 
Şi totuşi n'avem motiv a trage la în- 
doială sinceritatea şi loialitatea acestor 
vorbe. Dar vârtejul «interesului de par- 
tid» a devenit tot mai formidabil, pănă 
a rupt cu sine şi pe Hegediis, cu par- 
tidul din care face parte; zadarnic s'a 
sbătut pănă la tragicul seu sfârşit, nici 
Hegediis n'a mai putut scăpă din clo- 
cotul apelor, de cari odinioară atât de 
frumos a advertizat pe alţii. 

Încun detaliu interesant merită a 
îi aici amintit. Anume s'a remarcat, că 
dintre corifeii opoziţiei numai Coloman 
Ghiczy nu l-a felicitat pe Moesonyi după 
acest, discurs.
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Din «Albina» din 2/14 Iulie (nr. 
55) vedem, că mai târziu l-a felicitat 
şi Ghiezy pe Mocsonyi, scuzându-se 
că n'a felicitat imediat, pentrucă s'a 
simţit prea lăudat prin faptul, că 
Mocsonyi în discursul seu a făcut în 
mod elogios amintire şi de un discurs 
al lui (de-al lui Ghiczy). Va să zică nu- 
mai din... modestie a întârziat a-l feli- 
cită pe Moesonyi. 

Nu pot încheiă această revistă rap- 
sodică, făcută pentru a arătă efectul 
covârșitor al acestui mare discurs al 
lui Moesonyi, fără de a înşiră aici şi 
un act de mândrie naţională din 
partea alegătorilor români din cercul 
Lugojului, cari priviau cu justă admi- 
rațiune la deputatul lor, care a secerat 
un succes moral atât de splendid în 
lupta de idei a acelor vremi. 

Duminecă la 5/17 lulie 1870 s'au 
întrunit — după cum cetim în nr-ul 59 
al «Albinei», — alegătorii rom. din <cer- 
cul central al Caraşului» în adunare 
generală în Lugoj pentru <a luă la cu- 
noştinţă şi a apreciă măreţele idei» ce 
a desfăşurat Ales. Moesonyi în acest 
discurs. 

Drept rezultat al acestei adunări 
sa trimis lui Ales. Mocsonyi următoa- 
rea adresă: 

„Cătră Domnia Sa 

D-l Reprezentant dietal 

Dr. Alesandru Mocesonyi 

în 
Pesta. 

Domnule ablegat al cercului Lugoj! 

Dacă convicţiunile, ce le-ai profe- 
saf în memorabila cuvântare, ţinută 
în legislaţiunea patriei în cauza ega- 

i
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lei îndreptăţiri naţionale, Ți-au câ- 

ştigat deplina noastră încredere : mă- 

reţele principii de adevărată liber- 

tate democratică, de parlamentarism 

şi autonomie, desfășurate în splen- 

Gida-ţi cuvântare, ce ţinuşi în 2 luliu 

a. ce. în Casa Reprezentativă a ţerii 

despre regularea municipiilor, Ți-au 

dat un titlu nou la viua noastră re- 

cunoştinţă. 

Consimţim întru toate cu aceste 

idei sublime, ale căror interprete atât 

de elocinte ai fost în dieta ţerii şi 

dorim din inimă, ca aceste idei, aflând 

un resunet viiu la întreaga "popula-- 

ţiune a patriei noastre, să contribue 

la îndestulirea diferitelor naţiuni, că- 

rora provedinţa le-a destinat o viaţă 

şi o soarte comună în această ţeară, 

fiind convinşi că numai îndestulirea 

aceasta va.conduce la consolidarea, 

prosperitatea şi mărirea patriei noa- 

stre ! 

Dumnezeu să-ţi ţină viaţa şi acti- 

vitatea spre înnaintarea binelui na- 
ţional ! 

Lugoj în 5/17 luliu 1870. 

- Din adunarea alegătorilor cercului 
de alegere Lugoj, 

Titu Haţieg m.p. 
preşedinte. 

Vasiliu Nicolescu m.p. 
notariu», 

Poate merită să mai amintesc aici, 
că cexguvernorul: Ungariei reveluţio- 
nare, bătrânul Ludovic Kossuth pu- 
blicase în <M. Ujsâg» un lung articol 
polemie contra acelor acuzaţiuni ale 
guvernului şi mai ales ale secretaruiui 
de staţ dela interne V. Toth, cari cul:
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minau în învinuirea că guvernul din 
1848 aveă de gând a centraliză în mă- 
sură şi mai mare puterea publică, decât 
o face aceasta proiectul despre reor- 
ganizarea municipiilor al guvernului 
Andrâssy. Kossuth respinge cu dovezi 
aceste acuzaţiuni, condamnă apoi fără 
rezervă instituţiunea «virilismului» şi 
declară proiectul de lege aflător în 
desbatere o «nenorocire pentru Unga- 
ria». În acest articol de 8 coloane se 
raportă Kossuth și la marele discurs 
al lui Ales. Moesonyi, dându-i drept 
în toate câte le-a spus cu atâta age- 
rime şi erudiţiune despre parla- 
mentarism şi responsabllitatea ministe- 
rială, 

Negreşit un documentat interesant 
astăzi, când ceice se pretind succesori 
ai politicei lui Ludovic Kossuth, ur- 
mează tocmai acea politică pe care 
bătrânul eremit dela Turin o stigma: 
tizase de o «nenorocire pentru Un- 
garia». 

Dar se înţelege, din toate aceste 
laude aduse lui Moesonyi din tabăra 
maghiară, nu s'a ales nimic. Proectul 
a devenit lege şi cei-ce l-au combătut 
în numele libertăţii, au găsit ulterior 
un binevenit adăpost pentru suprema- 
ţia artificială, pe care o negau la înce- 
put, cu care însă sau împrietinit tot 
mai mult, pănă ce a devenit dogmă 
politică pentru toate pariidele maghiare. 

A intervenit şi nenorocitul resbel 
franco-german, declarat la 19 Iuliu 1870. 
In nesiguranța cea mare, când în fie- 
care moment se aşteptă şi întrarea în 
acţiune a monarhiei noastre, au ieşit 
în planul prim alte preocupaţiuni. Sim- 
patiile fruntașilor noștri erau pe par- 
tea Franciei. Catastrofa Franciei a de- 
primat adânc toate cercurile româneşti.
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Sau pornit colecte prin foile ro- 
mânești pentru ajutorarea  famililor 
franceze ajunse în mizerie (la apelul 
«Albinei», a contribuiţ ca prima co- 
mună: Ramna, din Caraş), iar când 
s'au început negoţiaţiunile de pace, 
venind Bismarck cu pretensiuni atât de 
exorbitante, au depus deputaţii noştri, 
între cari şi Ales. Mocsonyi, numeroase 
petiţii pe biroul divtei, ea guvernul ex- 
ternelor să intervină înfavorul Franciei. 
Venind apoi delegaţiunea franceză la 
Pesta, a fost primită” şi ospătată în 
mod cordial de deputaţii noştri. Cu 
ocazia aceasta a rostit Ales. Moesonyi 
un vemareabil toast,. 

- Ca dat important, biografic, mai 
amintim din acest an, că la 3 Novem- 
brie 1870, a prezentat Ales. Mocsonyi, 
dimpreună cu unchiul seu Anton, ca 
plenipotenţiaţi ai comitetului fondator, 
ministrului S la vi crugămintea» pentru 
aprobarea statutelor /astitutului de 
credit şi economii «Albina». 

În şedinţele din 30 şi 31 Martie 
1871, a propus Ales. Mocsonyi două 
moţiuni în chestia bisericei greceşti «Sf. 
Treime» din Braşov, ajunsă la ordinea 
zilei în seria petiţiunilor. Combătute 
de noul ministru al cultelor TF. Pauler, 
(care a urmat după “moartea baronului 
k6tv6s) au fost respinse ambele pro- 
puneri ale lui Mocsonyi, deşi interve- 
nise personal în chestia aceasta la mi- 
nistru şi obținuse “promisiuni favora- 
bile chestiei Românilor. Tot aşă a pă- 
ţit-o ulterior Ales. Mocsonyi şi în che- 
stia bisericei «greceşti» din Pesta. 

Anul 1871 se începuse în semnul 
crizei, atât dincoace cât și dincolo de 
Leitha. In Ungaria se frământau cu 
nevoile unui deticit bugetar, iar în Au-
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stria îşi dedeă toată silinţa guvernul 
lui Hohenwart, să ducă la soluţie che- 
stia naționalităților austriene pe baza 
lărgirei autonomiilor diferitelor ţeri şi 
regate. Intrigi au urmat după intrigi. 
Beust intrigă contra lui Hohenwart şi 

„ sfârşitul a fost, că la intervenirea lui 
Andrâssy, căruia de-o parte nu-i veniă 
la cale politica lui Hohenwart, de altă 
parte aspiră lal ocul lui Beust, a de- 
misionat Hohenwart şi după el şi 
Beust. i 

Amestecul acesta al lui Andrâssy 
în politica austriacă, a îndemnat mai 
întâiu pe dep. H6lfy (stânga extremă) 
să interpeleze pentru acest amestec, pe 
care-l consideră ca precedent periculos, 
căci mâne-poimâne poate îngeră cu 
acelaşi drept ministrul austriac în afa- 
ceri interne ungare. 
„Două zile mai târziu, îu şedinţa 

din 30 Octombre, a interpelat apoi, tot 
în această materie, Coloman Tisza, în- 
trebând, că după cele întâmplate, oare 
nu a sosit timpul de a abandonă dua- 
'lismul şi a realiză uniunea perso- 
nală, programul de atunci al stângei. 

După aceste antecedenţe a prezen- 
tat şi Ales. Mocsonyi în şedinţa din 
3 Novembrie 1871, celebra interpela- 
țiune, în care, tot cu raport la cele în- 
tâmplate în Austria, întreabă de nu a 
sosit vremea de a se rezolvi chestia 

“de naţionalităţi şi a Transilvaniei. In- 
terpelaţia aceasta făcuse senzaţie la 
timpul seu şi a fost vehement combă- 
tută din toate părţile maghiare. 

Reţin aici, din motivarea acestei 
interpelaţiuni, următoarele pasagii, cari 
astăzi sunt par'că şi mai actuale decât 
atunci : 

«E cam un an, când cu ocăziunea 
desbaterilor asupra organizaţiunei mu-
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nicipiilor am căutat, după slabele mele 
puteri, a arătă urmările stricăcioase ale 

_acelei politici ce a urmat guvernul pănă 
acum; am căutat a arătă acea adâncă 
contrazicere, ce există între o aseme- 
nea politică şi realitate; am _ căutat a 
arătă, că o asemenea politică mai cu- 
rând sau mai târziu, trebue să ducă în 
mod necesar.la alternativa: sau a pă- 
răsi această politică, sau a păşi pe te- 
renul absolutismului şi a părăsi consti- 
tuţionalismul. 

«Cele ce atunci am spus, deşi nu 
“au fost combătute, au remas totuşi 

4 

fără rezultat, au resunat în pustiu. Că 
o astfel sau o asemenea politică nu 
poate să aibe alte consecvenţe dăcât 
acele pe cari eu atunci le-am indigitat, 
dovedesc astăzi dejă faptele. Nu încape 
îndoială, că criza ce a erupt în ţerile 
M. Sale de dincolo de Laitha nu este 
o criză ministerială obicinuită, ci o criză 
ale cărei rădăcini merg mai adânc şi 
poate să pună la îndoială şi să perieli- 
teze însaşi constituţiunea, poate să 
tragă la îndoială posibilitatea vieţii 
constituţionale sau — cine poate şti — 

- chiar şi mai mult decât atâta! 

«După mine, această criză este o 
adevărată criză de stat. 

«Fără îndoială un isvor principal 
al acestei crize nu este nimic alta, de- 
cât: echilibrul firesc tulbu- 
rat prin supremaţia artifi- 
cială a unei naţionalităţi. 

«Acolo, unde constituţionalismul, 
care nu poate aveă altă menire, decât 
a garantă după putinţă echilibrul firese 
al contrastelor de interese ce se mani- 
festă în viaţa de stat, despoiându-se 
de natura sa, se întrebuinţează tocmai 
în scop contrar, acolo, mai curând sau
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mai târziu, puterea faptelor va 
nimici şubreda constituţiune de lemn 
a acestei constituţiuni şi va duce în 
mod necesar la absolutism făţiş, 
care nu se mai poate mască. 

«Dacă nu: vom voi a ne expune 
propria noastră viaţă de stat primej- 
diilor unei amăgiri de sine, trebue să 
recunoaștem, că — neconsiderând art. 
de lege XII din 1867 — primejdia prea 
serioasă ce zace în situaţia noastră 

„politică, se cuprinde în acea identi- 
tate de direcţiune politică, 
care în mod evident există între gu- 
vernul nostru și între adererţii aşă 
zisei constituţiuni de Decembre. Pre- 
-cum acolo, aşă tinde şi politica guver- 
nului nostru mai ales, ca — întru reu 
priceputul interes al unei părţi — să 
se asigure acestei părți supremaţia 
artificială şi prin aceasta să se tulbure 
echilibrul natural al elementelor, din 
cari se constitue patria noastră. 

«Dacă deoparte nu se;poate_negă, 
că d-l ministru-president numai pe 
baza acestei identități de direcţiune s'a 
putut simţi îndemnat a se ingeră 
—- chiar Qepăşind hotarele sferei sale 
de competenţă — în afaceri curat in- 
terioare ale Austriei şi a luă parte 
activă la desbaterea acelora, tot aşă 
de puţin se poate trage la îndoială de 
altă parte, că eventualitatea, de care 
după astfel de precedente cu drept ne 
putem feme, că ocazional guvernul 
celuilalt stat de asemenea se va puteă 
ingeră în afacerile noastre interioare, 
poate să. aibe punct de sprijin numai 
în starea tulburată al echilibrului po- 
litie al ţerii, 

«Şi dacă — mulțămită Cerului — de 
prezent nici nu se află seriozitatea si- 
tuaţiunei noastre politice la înnălţimea
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crizei austriene, totuşi nu: se poate 
negă, că şi politica urmată pănă acum 
de guvern, poartă în sinul seu germe- 
nele tuturor acelor eventualităţi critice 
şi periculoase, al căror lung şir şi-a 
luat dejă începutul dincolo de Laitha. 

«Luând în considerare toate aceste, 
mă simt îndemnat a adresă d-lui mi- 

„nistru-president următoarea întrebare: 
«Ţine . d-l  ministru-president de 

oportun a pune pe biroul dietei în 
chestiunea de- naţionalităţi 
şi în chestiuea Transilvaniei 
astfel de propuneri guverniale, cari, 
inspirate de spiritul respectului reciproe 
de drept şi al unei juste complanări 
de interese, singure numai sunt în 
stare a oferi organismului de stat şi 
desvoltărei patriei noastre, cuvenita 
garanţie contra eventualităţilor ce ne . 
insuflă îngrijorări, ale căror germeni 
le poartă în sine situația noastră po- 
litică de astăzi ?» - | 

În şedinţa din 7 Novembre a res- 
puns contele Andrâssy la interpeleţiile 
lui Helfy şi Tisza. Cu Helfy mai mult 

„a polemizat, căutând a arătă o eontra-. 
zicere între enunţiaţiunile programatice 
ale stângei extreme şi interpelaţiunea 
lui Helfy, iar faţă de Tisza a apărat 
cu toată hotărirea dualismul. Lui Mo- 
csonyi însă nu i-a respuns cu nici o 
vorbă, — cum se zice — «din cauze 
mai înnalte politice». 

«Albinac serie (Nr. 88 din 1871) 
«... pe cât suntem informaţi şi pe 
cât ne este iertat a vorbi în publice, 
putem să spunem, că d-l conte îşi. 
manifestă în genere cele mai bune 
afecţiuni personale pentru Români şi 
interesele lor naţionale, dar... tot- 
odaţă îşi dete multă trudă de a con-
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vinge, că nu poate fi oportun 
şi de folos a vorbi astăzi în par- 
lamentul maghiar asupra lucrului». 

Adevărul este, că -lui Andrâssy, 
care aspiră la postul de ministru al 
externelor, devenit vacant în urma 
demisiunei lui Beust, i-a fostfoartein- 
comodă interpelaţiunea lui Moesonyi, 
la care nu puteă respunde aşă uşor 
după cum a respuns lui Helfy, şi 
Tisza, doar osia interpelaţiunei lui 
Ales. Mocsonyi, eră teza, că fără re- 
zolvirea chestiunei de naţio- 
nalităţi nu se poate emancipă 
Ungaria de sub epitropia Vie- 
n ei. 

Interesant este în privinţa aceasta 
următorul incident, pe care-l povestiă 
Ales. Mocsonyi cu mare plăcere. 

După şedinţa în care își făcuse 
Ales. Mocsonyi interpelaţiunea, plecând 
spre ieşire, l-a ajuns contele Iuliu An- 
drâssy şi i-a zis: 

— «De ce vii cu o asemenea inter- 
pelaţiune incomodă, la care nu ştiu ce 
să respund ? 

— 'Trebue să ştii respunde !», a fost 
respunsul scurt al lui Moesonyi. 

— Dacă voiu respunde pe placul 
teu, se rescoală contra mea două sute 
de deputaţi, iar de voiu respunde pe 
placul lor, se rescoală contra mea trei 
milioane de Valahi! . 

— cEu aşă cred, că alegerea este 
uşoară», observă Moesonyi. 

—. «Da; este uşoară, dacă îmi ga- 
rantezi, că din cele trei milioane de 
Români nici unul nu va gravită peste 
frontieră», respunse Andrâssy. 

— <Ei bine, dacă a-şi luă eu acea- 
stă garanţă, tu ca om cuminte nu poţi 
da nimic pe aceasta. Dar tu poţi găsi



— 286 — 

o garanţă eficace: Adnexaţi Romănia 
la Ungaria şi nime nu va mai gravită 
peste graniţă. 

—— «Nu-mi trebue, căci mie şi cele 
trei milioane de Români îmi sunt prea 
mulţi !» | - 

— «Atunci e şi mai uşor: Adnec- 
sați cele trei milioane de Români la 
Romănia şi scăpaţi de năcaz!» 

— «Du-te — zise Andrâssy — ecu 
fine nu se poate vorbi serios. 

Chestiunea eră însă din cale afară 
serioasă. Mocsonyi insistă ca Andrâssy 
să-i respundă. În scopul acesta a luat 
Ales. Mocsonyi de nou envântul în şe- 
dinţa dietei din 9 Novembre. 

«Înnainte de aceasta cam cu o săp- 
tămână — zise Moesonyi — am adre- 
sat d-lui ministru-president o interpe- 
laţiune, la care pănă acum nu mi-a 
respuns. În urma faimelor ce se colpor- 
tează şi despre al căror temeiu nu ne 
mai putem îndoi, trebue să renunţăm 
la speranţa de a mai aveă fericirea a 
vedeă pe d-l ministru-president în 
această sală. De aceea mă văd îndem- 
nat a luă cuvântul în această chestie. 

«Nu pot şti, cari au fost motivele 
d-lui ministru-president, de n'a respuns 
la interpelaţia mea. Se poate, că din 
punctul de vedere, din care a pornit 
d-sa, să fie întemeiate acele motive. Eu 
„nu voiu examină efectul tăcerii sale. 

«Acele două chestiuni în privinţa 
cărora am interpelat (chestia de naţio- 
nalităţi şi uniunea Transilvaniei) pe 
d-l ministru-president, înteresează foarte 
de aproape o mare parte a locuitorilor 
ţerii. Deslegarea acestor chestiuni este 
de cea mai hotărâtoare influinţă pen- 
tru consolidarea şi desvoltarea ca stat 
a ţerii. Tăcerea d- ui ministru-president
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la tot cazul nu va puteă mulcomi ne- 
liniştea, ci numai o va mări. Dar des- 
pre toate acestea nu voiu să vorbese 
acum, ci mă restring numai la partea 
formală a chestiei. . 

«Când mă adresez unui ministru 
cu c interpelaţiune, mă folosesc qe un. 
drept al meu, ca reprezentant al ţerii 
şi țin că nici un ministru nu poate 
irece cu vederea interpelaţiunea adre- 
sată lui, fără de a ultragiă unul din 
cele mai cardinale drepturi ale parla- 
mentului, căci dacă respunsul, ce este a 
se da la interpelaţiuni, se face pendent 
dela voia ministrului-president, devine 
însuşi dreptul de interpelare iluzoriu. 

«Aştept şi sperez, că în cazul dacă 
d-l ministru-president s'ar mai înfăţişă 
odată în această sală, el îmi va res- 
punde. Mi-ar păreă foarte rău, dacă 
m'aşi vedeă înşelat în încrederea ce 
am pus în simţul constituţional al 
d-sale». 

Dar zadarnic a spus toate aceste 
Ales. Moesonyi între aprobările şi 
aplauzele opoziţiei, căci contele Iuliu 
Andrâssy nu s'a mai arătat în dietă şi 
astfel a remas fără respuns interpelaţia. 
Cu cinci zile mai târziu — la 14 No- 
vembre 1871 — au apărut autografele 
p. î., prin cari eră numit Andrâssy mi- 
nistru al externelor şi al Casei domni. 
toare, iar în locul lui a fost numit mi. 
nistru-president al Ungariei M. LOnyay 

La început păreă, că noul ministru 
president va fi mai favorabil chestiei 
naționale. Neavând destul sprijin la de- 
âkişti a căutat aderenţi şi la celelalte 
partide. Astfel s'a adresat şi cătră de- 
putaţii naţionali. În acest scop a trimis 
pe presidentul dietei Somssich la Ales. 
“Moesonyi ca să-l întrebe, dacă este 

7
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dispus a stă de vorbă relativ la solu- 
ţia chestiei de naţionalităţi. Bine în- 
ţeles, respunsul lui Ales. Mocsonyi a 
fost: 

— Cu plăcere! 
Astfel s'au început marile tratative 

între Lânyay şi Mocsonyi, cari ca şi 
celelalte nu au dus la nici un rezultat 
pozitiv, deşi un moment păreă, că pa- 
cea e gata. 

Lânyay venise la Ales. Mocsonyi, 
care i-a expus, ca şi în anul premergă- 

tor lui Irânyi, baza pe care crede, că 

se poate aduce în deplină armonie in- 

teresul de existenţă naţională al po- 

poarelor nemaghiare din Ungaria cu 

interesele unităţii politice şi integrităţii 
teritoriale ale Ungariei. Noul ministru- 

president a acceptat baza oferită şi l-a 

învitat pe Mocsonyi să vină în mini- 

steriu, ca acolo să desbată toate-de- 
taliile. | 

Ales. Moesonyi a fost la Lânyay în 
vre-o 4—5 rânduri, desbătând amănun- 
ţit toate detaliile. Lânyay luând la cu- 
noştinţă rezultatele, a zis: 

— «O înţelegere”pe această bază 
este cu putinţă. Eu însă în partidul 
meu, nu pot face nimic fără... Deâk. 
Trebue deci să convorbese cu acesta 
rezulţatele tratativelor noastre şi peste 
vre-o câteva zile îţi voiu spune rezul- 
tatul». 

— «Bine, aştept», a fost respunsul 
lui Mocsonyi. Şi a tot aşteptat. 

După o săptămână, întâlnind pe 
Lânyay, l-a întrebat, de a vorbit cu 
«bătrânul» (= Deâk). Respunsul lui L6- 
nyay a fost, că încă nu, căci e foarte 
ocupat. Dar la rugat, ca Dumineca 
viitoare să-l viziteze în palatul mini- 
strului president.
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Moesonyi s'a prezentat precis la 
timpul fixat, dar LOnyay a respuns 
încă tot evasiv: A vorbit cu «bătrânul», 
dar trebue să mai vorbiască odată 
cu el! 

Din toată treaba nu s'a ales ni- 
mic. 

În preajma alegerilor din anul vii- 
tor (1872) a mai încercat odată Lânyay, 
că dacă nu alta, măcar un compromis 
electoral să se facă între guvern şi 
partidul naţional, dar nici din această 
încercare nu s'a ales nimic. 

Ca reflex al primelor tratative cu 
LOnyay, remase fără rezultat pozitiv, 
este a se consideră acea moţiune, pe 
care a propus-o clubul naţional la în- 
cheerea desbaterei generale a bugetu- 
lui, în şedinţa din 5 Decembrie 1871, 
moţiune care cuprinde un vot de ne- 
încredere pentru guvern. Din însărei- 
narea clubului a fost prezentată mo- 
țiunea prin deputatul sârb Dr. Sv, 
Miletici. Redactarea moţiunei este însă 
a lui Ales. Mocsonyi. Interesant pentru 
proporţiile, la cari s'a redus «clubul 
naţional» este, că afară de doi Sârbi 
(Miletici şi Maximovici) şi cei patru 
Mocsonyi (Anton, George, Alesandru şi 
Eugen) au mai subscris următorii de- 
putaţi români moţiunea : Dr. 1. Hodoșiu, 
Al. Roman, V. Babeşiu şi Lazar Io- 
nescu. La atâta s'a redus «clubul». 

Reproduc aici şi această moţiune 
în întregime, care deşi nu s'a acceptat, 
este un document preţios al vremii: 

«Proiect de moțiune în che- 
stia bugetului propus de guvern 
pentru anul 1872. 

«Luând în considerare, că situa- 
țiunea de astăzi în ţerile de dincolo 

19
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de Laitha ale M. Sale, în multe pri- 
vinţe nu corespunde condiţiunilor 
cuprinse în art. de lege XII din anul 
1867 ; 

«luând în considerare, că fostul 
d-n ministru-president prin ingerinţa 
sa în afaceri curat interioare ale Cis- 
laitaniei, nu numai s'a pus în contra- 
zitere cu dispoziţia Ş-lui 27 al acelui 
articol XII, ci ne-a expus patria re- 
acţiunei ce s'ar puteă naşte din even- 
tualităţile de dincolo de Laitha; 

«luând în considerare, că o ase- 
menea reacțiune îşi poate află spri- 
jinul numai şi numai în nemul- 
țumirea unei mari părţiapo- 
pulaţiunei din ţeară; 

«luând, în considerare, că actu- 
alul ministru-president în discursul 
seu de program n'a deschis nici o 
perspectivă, că guvernul ar fi dispus 
a-şi schimbă politica de pănă acum; 

«luând mai departe în conside- 
rare, că situaţiunea în Croaţia şi Sla- 
vonia nici decât nu este liniştitoare, 
că acolo partea mai mare a popula- 
țiunei, cu ocazia alegerilor din urmă 
pentru dietă, şi-a manifestat nemul- 
țumirea față de această stare a lu- 
crurilor şi că chiar poliţica guvernu- 
lui unguresc a fost şi este cauza, că 
dieta croato-slavonă, în contra spiri- 
tului constituţional, de repeţite ori 
sa ajurnat şi nu se poate adună 
pentru de a regulă cauzele interne 
ale ţerii şi de a restitui pacea in- 
ternă ; 

«considerând, că şi deslegarea 
chestiunei confiniilor militare se pune 
în lucrare, parte în mod absolutistic, 
parte prin influinţa guvernului un- 
guresc, într'o direcţiune ce nu co-
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respunde nici constituţiunei, nici drep: 
turilor şi intereselor poporului din 
confinii şi ale Croaţiei şi Slavoniei ; 

«luând în considerare trista 
situaţiune în Transilvania, 
situaţiune, pe care guvernul o poate 
susține numai prin mijlocirea abso- 
lutismului şi printr'o astfel de lege 
electorală, carea, bazată pe principii 
nedrepte, stă în contrast ascuţit cu 
ideea de reprezentaţiune a poporului 
şi că majoritatea covârşitoare a po- 
pulaţiunei, faţă de politica guvernu- 
lui, se îndoeşte a trimite deputaţi la 
această dietă şi că în scopul apărării 
legitimelor sale  pretensiuni, nu-şi 
poate găsi scăpare, decât în pasi- 
vitatea legală: cu un cuvânt, că 
politica guvernului, după a noastră 
convingere, merge în direcţiunea de 
a scoate poporul român din 
cadrele constituţionalis- 
mului; 

«luând în considerare, că acele po- 
poare ale Ungariei, cari nu aparţin 
naţionalităţii maghiare, parte aici în 
dietă prin deputaţi ai ţerii, parte prin 
municipii, sub durata perioadelor 
acestei diete, mai de multe ori şi-au 
manifestat nemulţumirea cu le.- 
gea de naţionalităţi, guvernul 
totuşi neţinând seamă de aceste ma- 
nifestaţiuni, pănă acum n'a făcut 
chiar nimic pentru modificarea 
acelei legi, ba chiar nu aplică nici 
această lege în privinţa limbilor şi a 
ocupării de posturi guverniale ; 

«considerând în fine, că guver- 
nul, atât în chestiile externe, cât şi 
în cele interne, urmează un astfel de 
sistem, care periclitează făţiş inde- 
pendenţa ţerilor de sub Coroana
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Sf. Stefan, periclitează desvolta- 
rea liberă şi constituţională, 
periclitează pacea şi bunăstarea po- 
poarelor, pe cari le guvernează; 

«din toate aceste considerante, 
siliți a cunoaşte, că politica actualu- 
lui guvern nu oferă nici o speranță 
la o desvoltare de viaţă sănătoasă 
de stat, 

»propunem : 

«Să enunţie dieta prin rezoluţiune, 
că spesele preliminate pentru acope- 
ri.ea trebuinţelor pe anul 1872 nu 
le votează acestui guvern 
prezent. 

PESTA, 5 Decembrie 1871». 

Moţiunea de neîncredere a fost moti- 
vată nu numai prin întreaga situaţie po- 
litică, susținută de guvern, ci în special 
şi prin perfidia guvernului faţă 
de Români. Eră dejă evident, că guver- 
nul lui LOnyay lucră din resputeri pe 
sub mână la continuarea operei lui 
Andrâssy, care aveă de scop a face cu 
neputinţă închegarea Românilor în 
partid naţional de sine stătător. 

Calea apucată de guvern s'a dove- 
dit ca eficace. Nu prin ordonanţe ca 
în zilele noastre, ci faptie: Anihila- 
rea politică a Românilor prin Români. 
In scopul acesta a făcut guvernul sfor- 
țări enorme, ca de o parte să câştige 
pe Români pentru partidul guverna- 
mental, i-ar de alţă parte să discredi- 
teze la popor pe puţinii naționaliști. 
Se înţelege aceasta iară-şi numai. prin 
Români se puteă face. Unelte s'au gă- 
sit berechet. | 

In special se dase lozincă contra 
«Mocsonyeştilor», cari erau simburele 
partidului naţional. Doar Ales. Moceso-
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nyi l-a chemat în fiinţă şi i-a dat viaţă 
şi program. <A tăiă capetele hydrei 
mocsonyiste» eră lozinca, care tot mai 
des resună. 

Ori-cât de simpatice erau oligarhi- 
lor acelor vremi persoanele singura- 
ticilor Mocsonyi, atât de înverşunat au 
combătut politica ce au reprezentat ace- 
ştia. Stimau la ei cultura europeană, ave- 
rea şi căutau cu orice preţ să-i câştige pe 
partea lor. Le-au oferit baronatul, iar 
lui Ales. Mocsonyi i-au oferit post de 
secretar de stat în ministeriu, ş. a. tot 
în nădejdea a-i puteă scoate din cercul 
politicei naţionale. Iar dacă au văzut 
că pe calea aceasta nu pot ajunge la 
scop, căci nu eră preţ pentru care să 
se poată lăpădă vreunul măcar dintre 
Mocsonyi de principiul naţional, 
p'au mai avut scrupuli în combaterea 
lor. Dar nu aceasta, ci împrejurarea 
că s'au găsit Români cu ridicata, cari 
să facă guvernului aceste serviţii ab- 
jecte este ce ne întristează atât de 
mult, când resfoim filele istoriei ace- 
lor zile. 

Îndeosebi a pus guvernul ochii pe 
comitatul Caraş, unde erau acasă 
îraţii Alesandru şi Eugen, considerân- 
du-se acest comitat ca ofortărea ţă a 
naţionalismului mocsonyist. 
Aici, în acest comitat, aveau să se 
«taie capetele hydrei mocsonyistec 

Planul eră pregătit de mână lungă. 
Episcop unit la Lugoj a fost numit 
loan Olteanu, care din «naţionalist» 
înverşunat ce eră pe timpul când îşi 
începuse în Lugoj activitatea ca secre- 
tar episcopesc, a trecut mai târziu în 
apele «deăkiste», ca apoi ca episcop 
să-şi facă titlu de glorie din trântirea 
naţionalismului. Iar comite suprem al 
Carașului a fost numit George Ivaci-



— 294 — 

covi, care ca deputat deâkist — după 
cum am văzut —a ţinut să se distingă 
între colegii sei votând contra Româ- 
nilor chiar şi în cazuri, când ceilalţi 
Români deâkişti au preferit a se absentă 
dela votare decât a bruscă în mod 
atât de făţiş sentimentele acelui popor, 
de ai cărui fii se ţineau cu toate că 
erau în tabăra guvernului. 

Sub patronagiul acestor doi s'a por- 
nit la 1/13 Octombre 1871 în Pesta 
foaia guvernamentală «Patria» având 
de redactor pe Fr. Virg. Olteanu. In 
programul acestui precursor al reptilii- 
lor jurnalistice de astăzi se spune pe 
faţă, că între altele este scopul foii: a 
«emancipă» poporul român de <condu- 
cătorii sei pretinşi», având aici a se în- 
țelege între aceşti conducători «pretinşi» 
ai poporului român în primul loc chiar 
ilustrii membri ai familiei Moesonyi. 

Clubul naţional român, care slăbiă 
pe zi ce merge, făceă sforţări din cale 
afară mari, spre a ţine pe Români la- 
olaltă. Pe lângă toate câte s'au întâm- 
plat, n'au rupt legăturile cu deputaţii 
cari se aciuiaseră la spatele «Patriei», 
ci au încercat în repeţite rânduri încă 
a-i căștigă pentru acţiuni comune. 

Aşă vedem d. e., că la 14/26 Oct, 
1871, ţinură toţi deputaţii români din 
dietă, fără privire de partid, o consfă- 
tuire în casa deputatului Dr. 1. Ho- 
doșiu, spre a se consultă în chestia 
propunerilor oficiale relative la numi- 
rile de judecători, ca să se ţină la 
aceste propuneri seamă de interesele po- 
porului român şi de candidaţii români, 
cvalificaţi pentru aceste posturi. Rezul- 
tatul acestei consfătuiri este interesant. 
S'a decis, — după cum cetim în foi — 
ca deputaţii români din partidul gu- 
vernului, cari din bună credinţă
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stau în acest partid, convinşi, că gu- 
vernul are bune intenţiuni față de Ro- 
mâni, să facă paşii necesari la mini- 
strul de justiţie, iar la caz că aceste 
demersuri nu duc la scop, să interpe- 
leze pe ministru în şedinţă deschisă. 
«Dacă domnii deâkişti nu s'ar putea 
decide a face și una și alta, atunci par- 
tidul naţional opoziţional va luă cauza 
în mână şi va tractă-o din al seu punct 
de vedere». 

Nici nu trebue să spunem, că nu- 
mirile judiţiare, cari au urmat, nici pe: 
departe n'au respuns justelor aşteptări 
ale Românilor. Dar «bunăcredinţa» Ro- 
mânilor deâkişti a ţinut şi mai departe. 

Întwaceea în Caraş se făcuseră 
toate pregătirile pentru a asigură deâ- 
kismului o învingere strălucită, pe care 
o trimbiţau înnainte organele oficiale. 
Intrând în vigoare noua lege .munici- 
pală, aveau să se facă alegerile de 
membri congregaţionali în zilele de 11, 
13 şi 15 Decembre 1871. Comitatul eră 
împărţit în 37 cercuri electorale, cari 
aveau a alege cu totul 259 membri 
congregaţionali. După starea etnografică 
a cercurilor erau Românii majoritatea 
covârşitoare a locuitorilor şi alegători- 
lor în 31 cercuri, pe cari veniau 205 
reprezentanţi. Luând în considerare, că 
şi între cei 259 virilişti erau 97 Români, 
nu încape îndoială, că majoritatea co- 
vârşitoare a congregaţiunei — în ciuda 
legii noui municipale — ar fi fost pe 
partea Românilor, dacă Românii nu 
s'ar fi anihilat ei pe ei! 

S'a deschis însă calea destrucţiunei 
şi aceasta a dat înnainte. Nu-i vorbă, 
și aşă au fost Românii în majoritate 
(274 membri români), dar numai după 
nume, căci de fapt se recrutau tocmai
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din şirele române cei mai enrageaţi 
deâkişti. 

La, şedinţa primă a congregaţiunei 
noui, ţinută la 99 Decembre, au fost 
scene turbulente, din cauza mai multor 
volnicii ale primcomitelui. Când a luai 
Ales. Moesonyi cuvântul contra prim- 
comitelui, zicând că acesta nu precu- 
getă e face, «au sărit — cum scrie <Al- 
bina» —ca muşcaţi de viperă» deâkiştii 
de pe scaunele lor, protestând contra 
lui Ales. Moesonyi şi manifestând pen- 
tru Ivacicovici. 

A doua zi — 830 Dec. 1871 — a urmat 
așă zisă «restauraţie». Rapoartele con- 
timporane ştiu povesti despre fruntaşi, 
protopopi etc., cari peste zi făceau încă 
pe «naţionalistul», dar în puterea nopţii 
Şi chiar după miezul nopţii, au fost vă- 
zuţi întrând şi ieşind dela episcop şi 
prim comite. Cereau protecţii pentru 
neamuri, ca în schimb să se dea pe 
partea stăpânirei. Iar agenţii stăpâni- 
rei cereau una şi bună: Să facă im- 
posibilă alegerea Mocsonyeșştilor şi în 
special al lui Ales. Mocsonyi în Caraş, 
lucru, care — după cum vom vedeă — 
le-a şi succes peste aşteptare. 

Restauraţia a reuşit pe placul stă- 
pânirei. Vice-comite : Ales.Makay, Prim 
notar: loan Pausz, President la scau- 
nul orfanal: Seb. Kiichler ete, apoi în 
posturile mai mă:unţele câte-un Ro- 
mân... deâkist! Episcopul Olteanu a 
dat o masă cu şampanie în cinstea ace- 
stui rezultat strălucit, iar foile guver- 
namentale cântau imnuri de bucurie, 
că deâkismul a învins naționalismul 
mocesonyist la el acasă! 

Periodul legislativ eră pe stârşite. 
Şi o mare problemă mai eră de rezol- 
vit: reforma electorală, pusă în vedere 
de Mesagiu. Aproape de spartul târ-
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gului a şi dat gata guvernul, adecă 
ministrul internelor V. Toth proectul 
de lege, care, afară doar de dispozi- 
ţiunea introducerei listelor stabile de 
alegători, nu însemnă nici o îmbună- 
tăţire, ci perpetuă ori chiar legaliză 
marile abuzuri, cari au reclamat re- 
forma. 

Ales. Mocsonyi lucră din resputeri 
să organizeze lupta contra acestui pro- 
iect de lege, făcând de nou apel la 
toţi deputaţii români, fără privire de 
partid, că doar-doar va reuşi a-i adună 
în ceasul ultim la o luptă hotărâtă şi 
decisivă. 

Aşă cetim în nr-ul 11 al «Albinei» 
din 1872: »Domnii deputaţi naţionali 
dela dieta ungurească dejă au început 
a se adună şi a se consultă asupra po- 
ziţiunei ce ar fi să ocupe cu toţii faţă 
de reforma legii electorale, al cărei pro- 
iect dejă a trecut prin toate fazele pre- 
paratorie, dejă s'a pus pe masa casei 
reprezentative şi Marţia viitoare (20 
Februarie n. 1872) are să se ice în des- 
batere publică. Adunările se ţin la d-l 
Dr. Ales. Moecsonyi şi iau parte 
Români şi Sârbi, fără diferinţă de par- 
tid, toţi câţi se interesează de cauză». 

La desbaterea acestui proect s'a 
desvoltat nrima obstrueţie în 
dietă, la care au luat parte activă şi 
deputaţii naționaliști, sprijinind mo- 
țiunea lui Irânyi (prezentată în şedinţa 
din 22 Febr.), care reclamă retragerea 
acestui proect de lege şi elaborarea 
unui nou proect pe baza următoarelor 
principii: 1) Sufragiu univerzal, 2) vo- 
tarea secretă, 3) împărţirea justă a 
cercurilor, 4) incompatibilitatea depu- 
taţilor, cari sunt în serviciul guvernului
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sau depind dela acesta, 5) pedepsirea 
aspră a corupţiunilor etc. 

Ales. Mocsonyi a rostit două mari 
discursuri în dercursul acestei desba- 
teri, unul la desbaterea generală în 26 
Februarie, altul în desbaterea specială 
la 27 Martie. Ambele sunt adevărate 
cap de opere, cari cu mare erudiţiune 
dovedesc, că singurul sistem just şi 
corespunzător spiritului genuin consti- 
tuțional este sufragiul univerzal şi egal.*) 
Moesonyi se extinde în aceste discur- 
suri asupra întregului complex de che- 
stiuni ce sunt în legătură cu sufragiul 
univerzal şi revine la alternativa 
cu care şi-a încheiat marele discurs în 
chestia reformei municipale. 

Fiind timpul înnaintat şi periodul 
pe sfârşite, așă că lipsiă timpul fizie 
de a mai puteă pune noua lege în 
aplicare pănă la terminul noilor ale- 
geri, a retras ministrul V. Toth în şe- 
dinţa din 12 Aprile proectul de reformă 
electorală, declarând — nu fără reu- 
tate — că la dorinţa minorităţii se vor 
face şi noile alegeri tot după ... legea 
veche. 

Incă nainte de aceasta, în şedinţa 
din 8 Aprile a prezentat Al. Mocsonyi 
o petiție a tinerimei române, în care 
cere, ca la universitatea ce se va în- 
fiinţă la Cluj, să se întroducă pentru 
toate studiile catedre paralele în limba 
română. 

*) Ambele discursuri se află publicate în 
întregime în eel mai recent tom (V) al «Cărţii 
de aur». Pagubă numai, că d-l Păcăţian nu s'a 
îngrijit de o traducere nouă și. preciză, ci a 
reprodus traducerile gazetăreşti contimporane, 
chiar și cu acele erori, pe cari foile contimpo- 
rane le-au rectificat ulterior,
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Petiţia aceasta nu a mai putut ajunge în desbatere, căci la 16 April 1872 s'a dizolvat dieta prin  mesagiu regal. 
Ajunşi în faţa alegerilor noui au făcut deputaţii naţionalişti, în frunte cu Ales. Mocsonyi, înc'odată sforţări gigantice de a da viaţă partidului na- țional român independent. Aceste sfor- ţări le vom vedeă în următorul capitol al acestor note biografice.



VI. 

Încă în ziua disolvărei dietei — 
4/16 Aprile 1872 — a semnat Antoniu 
de Mocsonyi Apelul clubului deputa- 
ților români dietali cătră Românii un- 
gureni și bănăţeni, învitându-i la A du- 
narea naţională ce va aveă loc 
la Arad Joi după Dumineca Tomii, 
adecă în 9 Mai st. n. cu următoarea 
ordine de zi: : 

1. «Pentru dea se deliberâ şi mij- 
loci zonţelegerea asupra programei 
naţionale».- 

2. «Pentru de a combină şi a pune 
la cale cele mai corespunzătoare mij- 
loace în privinţa alegerilor ce ne stau 
nainte, întru interesul cauzei naţionale». 

Ca document interesant al vremei 
este următorul adaus la acest apel: 
«Pănă la ţinerea acestei adunări naţio- 
nale, dd. alegători români sunt reflec- 
taţi şi rugaţi, întru interesul cauzei şi 
onoarei naţionale, a se feri de orice 
angageamente particulari cu careva 
partidă străină sau careva candidat 
străin programului naţional. În general 
se provoacă toți Românii buni şi în 
special fiecare bărbat naţional de spirit 
şi inimă a priveghiă cu neadormire, ca 
în mijlocul agitaţiunilor electorale ce 
s'au pornit din toate părţile străine, 
dreptul şi interesul nostru comun na- 
țional să nu sufere cădere». 

Urma a ales cât de actual a fost 
acest pasagiu şi e numai pagubă
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că nu a găsit resunetul dorit în inimile 
celor, cătră cari s'a adresat. 

Adunarea s'a ţinut la Arad în sala 
mare a otelului «Crucea albă», de faţă 
fiind fruntași din părţile bănăţene şi 
ungurene în număr impozant. 

La propunerea lui Partenie Cosma 
se exprimă mulţumită protocolară lui 
Antoniu Mocesonyi pentru convocarea 
adunărei, iar la propunerea convocăto- 
rului se aclamă president al adunărei 
Ioan Popovici-Desseanu. 

Interesantul protocol al acestei adu- 
nări se află publicat în întregime în 
N-rul 37 al <Albinei» din 719 Mai 1872. 

Pe noi ne priveşte aici punctul 5 
din acest protocol, pe care îl reproduc 
aici întocmai pentrucă ne arată rolul 
lui Ales. de Mocsonyi la această confe- 
renţă, cât şi deosebita silinţă ce şi-a 
dat pentru a susţine în viaţă partidul 
naţional român, creeat cu trei ani mai 
nainte la Timişoara. 

Dar să vorbiască protocolul: 
«Nr. 5. Dr. Alesandrn Mocso- 

n yi, motivând necesitatea unei pro- 
grame naţionale, subşterne un proiect 
de rezoluţiune, care numai decât se 
primi în desbaterea generală ; şi înce- 
pându-se desbaterea specială, se înseri- 
seră şi cuvântară la fiecare punct mai 
mulţi oratori: Dr. Iosif Hodoşiu, Vi- 
cenţiu Babeşiu, Vicenţiu Bogdan, Mi- 
rone Romanulu,  Alesandru Roman, 
Mircea B. Stanescu, Sigismund Borlea, 
Demetriu Bonciu, G. Sturza şi alţii. In 
fine cu unanimitate se primiră toate punctele fără nici o modificare, decât numai în preamblu la cuvintele «par- 
tida noastră» se scriseră la pro- 
punerea lui Hodoşiu, acestea: «naţio- 
naiă română», aflând adunanţa, că
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e cu cale să se accentueze caracterul 
cât mai bine. Drept aceea conferinţa 
decide: Partida naţională română are 
să se susţină şi mai departe, atât sub 
decursul alegerilor, cât şi în dieta ţerii, 
ca <pariidă politică națională de sine stătă- 
toare», ea priveşte de chemare a sa a 
lueră cu toate mijloacele legale şi lo- 
iale spre aceea, ca în cât mai multe 
cercuri să se aleagă deputaţi pronun- 
ciaţi şi rezoluţi ai partidei naţionale 
române. 

«Pentru partida politică naţională 
română de sine stătătoare, se stabileşte 
următoarea programă : 

«L. Solidaritate cu naţiunile pa- 
triei de asemenea direcţiune poli- 
tică. 

«2. Conferinţa pretinde ca che- 
stiunea de naţionalitate să se des- 
lege cât mai curând între marginile 
integrităţii politico-teritoriale ale 
ţerii şi fără a face imposibilă o ad- 
ministraţiune regularie, pe baza 
egalei îndreptăţiri naţionale, în sen- 
zul acelui proiect, ce clubul naţio- 
nal l-a, aşternut dietei în anul 1868. 

<3. Fără a prejudecă decisiunilor 
conferenţei generale a Românilor 
din Transilvania, ce va să se țină, 
această conferinţă pănă atunci ţine 
la proiectul de resoluţiune, ce în 
anul 1868 clubul naţional l-a sub- 
şternut dietei ungureşti, având acel 
proiect de scop a netezi calea pen- 
tru o complanare a diterinţelor ce
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subsist între uuele dispoziţiuni le- 
gislative şi între interesele îndrep- 
tăţite ale poporului român din Tran- 
silvania. 

«Dar în virtutea identităţii de 
interes între Românii din coace şi 
între fraţii din Transilvania, acea- 
stă, conferinţă, se crede îndreptăţită, 
a-şi exprimă dorivţa, ca în cazul 
dacă Românii din Transilvania în 
conferinţa lor eventuală sar: pro- 
nunciă pentru participarea la ale- 
geri, vor să-şi ţină de chemarea lor 
naţională ca în toate cercurile, în 
cari dânşii dispun de majoritate, să, aleagă numai deputaţi pronunciaţi 
de partida naţională română. 

«4. Fiindcă după experienţele de pănă acum, n'a putut a nu se ob- servă un fel de nex intern între 
articolul de lege XII din 1867 şi 
între negaţiunea egalităţii de drept 
pentru naţiunile nemaghiare: din 
cauza aceasta este datorinţa parti- 
dei naţionale a-l combate cu toate 
mijloacele legale. 

«5. Partida naţională, doreşte să 
se extindă cât mai mult dreptul de 
alegere şi anume îşi ţine de dato- 
rinţă a lucră spre aceea, ca legea 
electorală din Transilvania, ce bat. 
Jocorind ideea, dreptului, scoate din cadrele constituţiunei mai mult de
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% ale poporaţiunei, să se reforme 
cât mai curând, în conformitate cu 
recerinţele democratice ale adevă- 
ratei sisteme reprezentative. 

«6. Partida naţională consideră 
înnaintarea învăţământului public 
de o condiţiune prealabilă pentru 
prosperarea ţerii întregi şi a naţiu- 
nei române deschilinit; drept aceea 
ea va stârui la înfiinţarea de feliu- 
rite institute de învăţământ şi cul- 
tură publică şi pentru poporul ro- 
mân; anume fiindcă învăţământul 
poporal românesc se cade în pre- 
cumpeninţa şcoalelor confesionale, 
va tinde ca'acele dispoziţinni ale 
legii, cari îngreunează eficacitatea 

acestor şcoale, să se delăture cât 

mai curând. 
«7. Partida naţională din privinţa 

unei bune economii de stat, va tinde 
şi mai departe ca şi pănă aci, a 
împiedecă toate cheltuelile impro- 
ductive, şi cari nu sunt de interes 
general; ea va ţinti, ca prin o re- 
formă a sistemei actuale de con- 
stituţiune, sarcinele să se împartă 
mai potrivit. 

«8. Partida naţională va sprijini 
dorinţele partidei naţionale din Cro- 
aţia, încât acestea nu vor tinde a 
desface legătura legală cu coroana, 
sfântului Stefan.
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«9. Partida naţională combate 
iustituţiunea voturilor viile, cen- 
tralizaţiunea întrodusă atât în ad- 
ministraţiunea politică, cât şi în 
cea justiţiară şi peste tot îşi cu- 
noaşte de datorinţă a înnaintă toate 
reformele necesari pentru desvol- 
tarea materială şi intelectuală a 
țerii, în spiritul democraţiei şi al 
liberalismului». 

Acesta este al doilea program politie 
național român elaborat de Ales. Mocso- 
nyi, precum se vede, în cele esenţiale 
identic en cel dela Timişoara, dar mai 
amplificat. 

N'a trecut nici acesta aşă uşor 
prin conferenţă, după cum apare din 
procesul verbal aici citat. Au fost şi la 
Arad mari lupte şi frământări. Detalii 
interesante se găsesc în nr-ul 35 al 
«Albineic. 

Opoziţie a făcut chiar şi Dr. Iosif 
Hodoşiu, care a părăsit adunarea după 
votarea punctului 5. De asemenea a 
făcut opoziţie Ales. Roman. 

Miron Romanul şi Vichentie Bog- 
dan au atacat vehement punctul 4, cel 
ce ia poziţie contra dualismului, iar Sta- 
nescu a spriginit pe Hodoş ca să elimi- 
neze din program chestia Transilvaniei. 

Grosul adunărei —- la care au luat 
parte cam 300 fruntaşi — a spriginit însă 
propunerea lui Ales. Moesonyi, care a 
devenit, programul naţional al Româ- 
nilor bănăţeni şi ungureni în campania 
electorală din 1872. 

Am merge prea departe, dacă am 
descrie aici toate frământările fatale 
ale acestei epoce, foarte interesante şi 
instructive pentru noi, atât însă a tre- 
buit să spun, ca să se înţeleagă mai 

20
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uşor poziţia lui Ales. Mocsonyi în cele 
ce urmează. 

Campania electorală eră dejă în 
toiul seu când s'a ţinut adunarea na- 
țională dela Arad. Guvernul căută să 
submineze pe întreaga linie poziţia par- 
tidului naţional român şi în deosebi 
asupra comitatului Carașului şi-a Indrep- 
tat lucrarea, căci acest comitat eră con- 
siderat ca fortăreața Moesonyeştilor şi în de- 
osebi a lui Ales. Moesonyi. 

Ales. Moesonyi eră iarăşi candida- 
tul cercului Lugoj. Aici se făceau pre- 
gătiri din greu pentru a-l trânti şi a 
scoate ales pe Szende Bâla, fostul mi- 
nistru de honvezi. 

Un corespondent din Lugoj arată 
dejă în «Albina» cu datul de 20 April 
— va să zică deabeă patru zile după 
dizolvarea dietei — cu ce mijloace de- 
testabile se lucrează la conscrierea ale- 
gătorilor (eră încă legea veche!) pen- 
tru de a reduce numărul alegătorilor 
români şi a mări în mod artificial nu- 
mărul celor neromâni. Primnotarul co- 
mitatens I. de Pausz caută să rectifice 
aceste bănueli într'o lungă declaraţie, 
pe care o publică în nr-ul 32 al <Al- 
binei»>, dar urma a dovedit, că cores- 
pondentul român al «<Albinei» a avut 
dreptate. 

Duminecă în 28 Mai v. (9 lunien.) 
a avut loc în Lugoj adunarea de can- 
didare a partidului naţional român, din 
care s'a oferit de nou cu mare însufle- 
ţire mandatul de deputat lui Ales. de 
Moesonyi, care petreceă în acele zile 
ca reconvalescent în Viena. 

Primind candidatura, a adresat Al. 
Moesonyi alegătorilor din cercul Lugo- 
jului, următoarea scrisoare, pe care o 
reproduc aici în întregime, căci conţine 
multe orientări preţioase, cari şi astăzi 
sunt în multe privinţe de actualitate.



Cătră stimații alesători ai cercu: 
lui electoral Lugoj ! 

Mult stimaţii mei ! 

Cu sincer simţ de bucurie am pri- 
mit onorifica provocare ce mi-aţi adre- 
sat din conferința partidei române-naţionale 
Hinulă în 9 a |. c., pentru dea primi ia- 
răşi candidatura în acest cerc cu oca- 
ziunea alegerilor ce ne stau înnainte. 
Cu atât mai viu regretez, că — prin 
un morb de mai multe săptămâni — 
sunt împiedecat de-a mă întăţişă — 
cum aşi fi dorit — în mijlocul Vostru. 
Iertaţi deci să-mi exprim prin serisoa- 
rea aceasta mulţămita mea adâncă 
pentru simpatiile şi încrederea atât de 
prețioasă, ce mi-aţi dovedit-o din nou, 
şi să declar totodată că-mi ţin de da- 
torinţă a primi candidatura sub stin- 
dardul partidei naţionale. 

Sub acest stindard, pe care se află 
deviza: «Egala îndreplățire naţională între 
marginile integrității politico-teritoriale ale țerii ; 
progres în spiritul democrației adevărate», — 
sub acest stindard, zic, voiu luptă şi 
mai departe. 

Partida naţională ţinteşte la reali- 
zarea acestor idei pe cale constituţio- 
nală cu mijloace legale. Nu vrea ea 
nici a împărţi ţeara, nici a ajunge sco- 
purile sale prin sguduiri cu forţa; ea 
tinde a-şi validită dorinţele sale pe cale 
pacinică, — dar aceasta cu toată ener- 
gia şi seriozitatea. Acestea sunt ideile 
iundamentale ale acelui program, pe 
care partida noastră încă în anul 1869 
în Timişoara, într'o conferinţă generală 
l-a stabilit; pe care conferinţa generală 
ținută la 9 Mai a. e. în Arad cu câteva 
puţine şi neesenţiale modificări l-a ac-
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ceptat, şi ale cărui detaiuri, stimaţilor 
alegători, Vă sunt mult mai bine cu- 
noscute, decât ca să mai fie de lipsă 
a le repeţi la acest loc. 

Când partida noastră lucră astfel, 
ea eserciază un drept, ce în ţerile con- 
stituţionale compete fieştecărui cetăţian; 
dar ea împlinește totodată și o dato- 
rinţă serioasă faţă de patrie, străduin- 
du-se a-i da o bază, pe care singură 
este posibilă o desvoltare sănătoasă. 
Şi totuşi din partea mai multora dintre 
contrarii noştri s'au ridicat şi se ridică 
încă şi astăzi acuzări grave în contra 
partidei noastre. Aceştia vătămând 
prima regulă a fiecărei lupte oneste, 
se simt îndemnați nu numai a trage la 
îndoială, ci chiar a suspiţionă intenţiu-! 
nile cu toată francheţa şi onestitatea de- 
clarate ale unui partid întreg, ba a sus- 
piţionă chiar şi sentimentele patriotice 
ale poporaţiunilor întregi. Partida naţio- 
nală întru interesul adevărului, al cauzei 
bune şi al acelor concetăţeni ai noştri, pe 
cari contrarii noştri prin astfel de mij- 
loace i-ar puteă seduce, de repeţite-ori 
şi la diferite ocaziuni a respins aceste 
asemene însinuaţiuni ca unele calumnii 
nedemne; dacă contrarii noştri totuşi 
nu se pot opri de-a atacă tendinţele 
noastre patriotice cu astfel de arme 
neiertate: în cazul acesta şi pănă atunci 
pănă ce acestea vor fi de tot tocite, — 
nu ne remâne alta, decât a le îndură 
cu aceea paciinţă, ce o tragem din con- 
ştiinţa intenţiunii curate şi din firma 
încredere că succesul mai curând sau 
mai târziu, dar de sigur va urmă. 

Nu ştiu, oare aceia, cari recurg la 
atari suspiţionări faţă cu noi, o face 
aceasta — deşi doară greşind, — totuşi 
din convingere, sau se folosesc de acea- 
șta — deşi convinși de contrarul,— din
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adius ca de niscari mijloace eficace pen- 
îru promovarea scopurilor lor de par- 
tid. Cazul din urmă nu-l pot presupune. 
Nu-i ţin pe bărbaţii dela guvern, al 
căror patriotism nu ne este iertat a-l 
trage la îndoială, — nu-i ţin capabili 
de aceasta; nu ţin posibil, ca în Un- 
garia vre-un guvern s'ar puteă susţine 
prin astfel de mijloace. 

Asta n'ar fi mai mult o greşală 
politică ; asta ar fi o crimă, şi bărbaţii 
de stat cari ar comite un asemenea 
fapt, după conceptele parlamentare ar 
îrebui să şadă — nu în scaunele de 
ministri, ci pe banca acuzaților. De aceea 
trebue să supunem, cumcă guvernul în- 
tru adevăr este și convins despre aceea, 
că ideea de stat a Ungariei nu este 
încetăţenită la masa popoarelor nema- 
ghiare, că aceste popoare întru adevăr 
țintesc la unele scopuri, incompatibile 
cu susţinerea Ungariei: dar dacă acea- 
sta este aşă, dacă guvernul şi majori- 
tatea parlamentară întru adevăr trăesc 
în această convicţiune, atunci — şi asta 
îmi este convicţiunea adâncă, adeseori 
enunciată, — atunci desvoltarea liberă 
în patria noastră este absolut imposi- 
bilă, atunci ideile unui stat de drept 
și de cultură pentru noi sunt nişte 
utopii nerealizabile. Şi asta e, după 
părerea mea, partea cea mai serioasă 
a situaţiunii noastre politice. 

Nu unele măsuri legislative, adânc 
vătămătoare pentru interesele îndrep- 
tăţite ale popoarelor nemaghiare, — nu 
unele erori ale guvernului, de cari 
nici chiar partizanii sei cei mai aprigi 
nu-l pot absolvă pe deplin, — nici re- 
ferinţele pe jumătate gata, cari le în- 
timpinăm mai pe întreg terenul vieţii 
noastre publice, sunt aceeace-mi insuflă 
îngrijire serioasă şi pentru viitorul no-
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stru cel mai apropiat: toate acestea 
sunt năcazuri, sunt năcazuri mari, dar 
sunt năcazuri, cari, sub scutul institu- 
țiunilor liberale şi al unei păci durabile, 
deşi mereu, dar de sigur le putem de.- 
vinge cu o mică bunăvoință, cu o muncă 
serioasă şi prin moravuri rigide. Aceea 
în ce văd eu un pericol serios ame- 
ninţător pentru întreaga-ne viaţă de 
stat, este acel spirit domnitor în poli- 
tica guvernamentală, — care, ca efluxul 
unei neîncrederi profunde față cu naționalită- 
țile, eschide principialminte posibilitatea 
de-a transformă şi desvolţă instituţiu- 
nile noastre, conform recerinţelor unui 
stat modern de drept. 

Dacă odată guvernul este pătruns 
de — deşi greşită, dar totuşi — firma 
convicţiune că naţionalităţile nema- 
ghinre şi-au luat scopuri separatistice 
şi aşă ţintese la dismembrarea statului, 
atunci guvernul este silit — de nu voeşte 
a expune ţeara disolvării sigure,— a asi- 
gură cu orice preţ supremaţia artifi- 
cială a naţiunei maghiare, dupăce orice 
supremație artificială a unei părţi asu- 
pra întregului, stă într'o contradicţie ne- 
deslegabilă tocmai cu esenţa constituţio- 
nalismului adevărat,căci fiecare drept po- 
litie constituţional, fiecare nouă garanţă 
de libertate, în mânile naționalităților 
sunt tot atâtea arme puternice, cari după 
firea lor conduc la egala îndreptăţire na- 
țională şi prin urmare la nimicirea 
supremaţiei artificiale: guvernul este 
silit a face un pas şi mai departe şi a 
întemeiă întregul seu sistem de guver. 
nare pe aBsolutism, cu care singur încape 
ŞI O supremație artificială. Asta “însă gu- 
vernul din cauze foarte aproape zăcă- 
toare, de-a drept şi apriat nu a putut 
să o facă sub nici o împrejurare; ce 
deci alta ar fi putut să facă, decâţ aceea
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ce a şi făcut în realitate, îndreptându-şi 
stăruința sa principală într'acolo, ca 
să desbrace cât se poate de esenţa lor 
toate drepturile politice, toate garan- 
țiile de libertate, pentruca astfel aceste 
drepturi și garanţii, desbrăcate de esenţa 
lor, să nu mai conducă la egala îndrep- 
tăţire naţională şi la libertate, ci tocmai 
la contrarul drept al acestora, 

Pe lângă o neîncredere atât de 
profundă a guvernului faţă cu marea 
majoritate a poporaţiunii ţerii, pe lângă 
o disharmonie atât de mare, care în 
urma neîncrederii reciproce s'a iscat 
între o parte şi întregul, guvernul nici 
nu s'a putut gândi la o desvoltare, nor- 
mală sănătoasă. Guvernul a fost silit 
— căci n'a putut face altmintrelea, a 
căută punctul de gravitaţiune afară de 
ţeară ; a fost silit, în locul soţilor natu- 
rali din ţeară -- cari însă i-au fost sus- 
pecţi — a căută un soţ afară din ţeară, 
a cărui valoare este cel puţin dubioasă, 
ale cărui interese — orice să se zică, — 
numai pentru un momenţ trecătorsuntle- 
gate cu soartea patriei noastre. Partida 
guvernamentală, fidelă ideei sale fun- 
damentale, a fost siliţă a încheiă chiar 
şi pe conta independenţei noastre de 
stat, un pact cu acel soţ, cu aceea inten- 
țiune notorie şi chiar şi din partea 
acestei partide de repeţite-ori recunos- 
cută, şi şi prin vorbirile de program în 
timpul mai nou pronunciate, ca să asi- 
gure prin acest pact supremaţia artifi- 
cială a naţiunei maghiare dincoaci de 
Laitha, iar ceea a naţiunii nemţeşti din- 
colo de Laitha. Şi de am fi de orice 
părere în privinţa acestei aşă numite 
împăcăciuni, atâta stă fără de îndoială 
de-o parte, că motivul decizător pentru 
concesiunile cele mari în privinţa drep- 
tului de stat, a zăcut în aceea slăbiciune
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a guvernului, ce chiar politica sa proprie 
a produs-o şi care a fost prea binecu- 
noscută şi celuilalt factor, cât de sigur 
este de altă parte, că o Ungarie, întărită 
prin respectul reciproc de drept şi prin 
o strânsă ţinere laolaltă a popoarelor 
surori, la tocmeală ar fi putut dictă 
alte condițiuni. Insă fie orişicum, fapt 
e, că baza dreptului nostru de stat o 
formează o împăcăciune, a cărei idee 
fundamentală este asigurarea supre- 
maţiei artificiale, al cărei ascuţiș este 
îndreptat în contra egalei îndreptăţiri 
naţionale a popoarelor nemaghiare. 

Conced, că baza aceasta de drepi 
de stat legalminte existentă, tot nu îm- 
piedecă absolut pe guvern de-a satisface 
pretensiunile îndreptăţite ale naţionali- 
tăţilor. Împrejurarea aceea, că cineva 
atunci când s'a făcut împăcăciunea, a 
simţit din orice cauză o neîncredere faţă 
cu naţionalităţile, nu exchide ca tot acela 
nai târziu, pe baza experienţelor făcute 
de atuncea, să priceapă greșala sa, să 
câştige încredere cătră naţionalităţi şi 
prin urmare să-și schimbe toată direc- - 
țiunea sa politică. Fapt însă este, că 
guvernul acesta — cel puţin pănă acuma, 
n'a făcut aceasta. Ba din contră guver- 
nul s'a ţinut strâns de greşitul punct 
de mânecare al polițicei sale întregi — 
la deslegarea chestiunilor celor mai mo- 
mentuoase şi de o influinţă profundă 
asupra relaţiunilor noastre politice şi 
sociale. 

Tot aceea neîncredere faţă cu naţio- 
nalităţile, tot aceea ţintă, de a asigură 
cât se poate mai bine supremaţia arti- 
ficială a naţiunii maghiare, dominează 
întreaga activitate a guvernului şi pe 
terenul reformelor interne. 

Încă înnainte de închiderea dietei 
dela 1865—68 s'a votaţ o lege despre
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egala îndreptăţire a naționalităților, 
care sub pretextul integrităţii politico- 
teritoriale a ţerii, exchide limbile nema- 
ghiare din mai multe sfere esenţiale de 
desvoltare, iar de altă parte asigură 
uzului imperativ al limbei maghiare o 
extenziune atât de lată, precum rece- 
rinţele unei administraţiuni regulate nu 

- 0 mai pot motivă. 

În Transilvania s'a creeat un stat 
excepţional, care iarăşi numai prin 
măsuri excepţionale şi anti-constituţio- 
nale se poate susţineă. Guvernul încă 
şi astăzi se vede silit a susținea nestră- 
mutată o lege electorală pe baza feu- 
dalismului, care chiar şi după textul 
ei propriu s'a fost făcut numai pentru 
o alegere unică, şi care exchide chiar 
şi ideea unui sistem de reprezentanţă a 
poporului. Prin legea aceasta mai mult 
de */, ale poporaţiunii întregi sunt res- 
pinse din cadrul constituţiunii, dreptul 
de a fi reprezentat în dietă s'a pus în 
mânile unei clase privilegiate, care 
după numărul sufletelor abiă ajunge 
10%, ale poporaţiunii întregi, care abiă 
reprezintă cu ceva mai mult decât o a 
patra parte a pământului întreg dejă 
împărţit, şi care constă în partea sa 
cea mai mare din proletari privilegiați. 

Avem juriu, care însă dejă prin 
organizarea sa este necapabil de a da 
scutire competentă şi presei ce repre- 
zintă interesele nemaghiare. Dacă zelul 
procurorilor de stat în contra acestei 
prese se vede moderânau-se în tim- 
pul din urmă, asta esteo apariţiune 
îmbucurătoare, pe care bucuros o re- 
cunosc şi din parte-mi, însă în capriciile 
schimbătoare ale guvernului eu nu sunt 
în stare a găsi o garanţă adevăraţă a 
libertăţii de presă. Şi totuşi trebue să 
renunțăm atât la o adevărată libertate
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de presă cât şi la alte garanţii esen- 
ţiale de libertate. 

Dreptul cel vechi al municipiilor 
de a-şi alege liber juzii de prima 
instanţă, s'a şters prin lege, şi dreptul 
de denumire s'a pus în mâna guvernu- 
lui. Prin puterea prea extinsă a comi- 
ților supremi, prin dependenţa totală 
a diregătorilor municipali dela guvern 
şi prin acel drept, ca guvernul însuşi 
să judece asupra legalităţii ordinaţiuni- 
lor sale, adecă el însuşi să fie jude în 
cauza s'a proprie — cu legea munici- 
pală s'a nimicit “în esenţa s'a un 
drept foarte vechiu al cetăţenilor; au- 
tonomia s'a regulat spre mai mare des- 
voltare a puterii guvernamentale şi aşă 
numai la aparinţă s'a susţinut. Fără o 
auton mie adevărată şi judeţe indepen- 
dente însă regimul parlamentar dejă 
după natura sa nu este în stare a asi- 
gură domnia legilor; pănă ce aceasta 
este  condiţiunea indispensabilă atât 
a libertăţii individuale cât şi a oricărei 
desvoltări libere. 

Tot prin legea municipală şi prin 
legea comunală s'a întrodus un privi- 
legiu bazat pe posesiune şi care este 
atât în contrazicere cu toată desvolta- 
rea istorică, cât şi cu spiritul constitu- 
ţiunii noastre. Prin aceasta din punctul 
de vedere al democraţiei, s'a făcut un 
pas retrograd evident în desvoltarea 
vieţii noastre de stat, după ce princi- 
piul egalei îndreptăţiri politice al cetă- 
țenilor, garantat prin legile din anul 
1848, s'a şters prin lege. 

In locul unei transformări a garan- 
țiilor noastre constituţionale, recerute 
de spiritul timpului, vedem că o re- 
stricţiune a drepturilor şi libertăţilor 
noastre constituţionale, caracterizează 
activitatea guvernului și în chestiunile
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cele mai momentuoase ale reformelor 
interne, 

Este posibil, că guvernul a fost în- 
demnat la această direcţiune politică prin 
mai multe motive: totuşi motivul deciză- 
tor a fost totdeauna — şi mă provoc în 
această privinţă la ziarele dietale — 
a fost neîncrederea cătră naţionalităţi, şi 
drept aceea tendinţa de a asigură su. 
premaţia artificială a naţiunii maghiare. 

Aşă dară pentru o neîncredere pro- 
fundă cătră naţionalităţi, trebue să ţin. 
tim neîncetat ca să asigurăm cu orice 
preţ supremaţia artificială a naţiunei 
maghiare, dar totodată de altă parte să 
renunţăm la oricare desvoltare liberă! 
Și întru adevăr, cum ar fi alteum cu 
putinţă ? 

Dacă odată aprobăm falsul punct 
de mânecare al politicei guvernamen- 
tale, cu privire la relaţiunile noastre 
etnografice, ar fi deadreptul ridicol a pretinde totodată şi o autonomie ade- 
vărată; asta n'ar însemnă alta, decât 
a edifică inimicilor fortărețe în țeara 
proprie. Este odată susţinerea supre- 
maţiei artificiale un prin cipiu vi- 
tal de stat, atunci toată nizu- 
inţa la egala îndreptăţire naţională 
este periculoasă pentru stat, şi aşă o 
crimă de stat; cum deci ar fi cu pu- 
tinţă a compune un juriu şi din mij- 
locul cetăţenilor nemaghiari, cari sunt 
însufleţiţi de tot acele tendenţe pericu- 
loase pentru stat, asupra cărora toemai 
ei ar fi chemaţi a enunţă verdictul lor? 
N'ar însemnă aceasta a încredinţă pă- 
zirea oilor unor turme de lupi? Şi nu 
este lucru mai puțin consecvent decât ca- 
racteristic, când în programe deâlkiste 
în timpul mai recent înființarea unui 
juriu special pentru crime şi delicte politice în capitala ţerii, se motivează
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cu aceea, că liberalismul nu poate să 
meargă pănă acolo, ca unei idei ab- 
stracte să se sacrifice pănă şi existenţa 
patriei. Oare între astfel de împrejurări 
ne-am puteă lăpădă încă de virilişti ? 
Oare s'a putut așteptă dela guvern un 
alt proect de lege electorală, decât 
acela pe care l-a subşternut în faptă 
dietei trecute şi carele dacă nu s'ar fi 
delăturat prin energica rezistenţă a 
opoziţiunii, în loc de-a lăţi dreptul de 
alegere, ar fi lipsit mai multe mii de 
alegători de dreptul lor ? Oare se poate 
chiar şi cugetă la o reformă liberală a 
legilor noastre electorale între astfel 
de îinprejurări ? 

Şi iar, fără aceasta este oare cu 
putință o regenerare a parlamentului 
nostru ? — Nu, nici decât — și totuşi 
toate aceste nu sunt decât consecinţele 
necesare ale politicei de pănă acum a 
guvernului. Căci supremaţia artificială 
şi desvoltarea liberă se eschid una pe 
alta principialminte. Una sau alta se 
poate află de bună, se poate alege una 
sau alta; dar între ambele trebue ales, 
din ambele una: Sau trebue să ne dedăm 
cu ideia egalei îndreptăţiri naţionale 
şi să renunţăm la însaşi supremaţia 
artificială, sau trebue să renunțăm la 
libera desvoitare. 

Națiunea maghiară este — pre- 
cum m'am pronunţat la diferite oca- 
ziuni  dejă, în posesiunea acelor 
factori naturali cari îi asigură o su- 
premaţie naturală între popoarele pa- 
triei noastre. Aceasiă supremație natu- 
rală esţe efluxul legilor naturale de 
desvoltare; respectarea ei deci este 
condiţiunea ori şi cărei desvoltări. Ea 
află în factorii naturali, în avere, in- 
teligenţă etc. razimul seu natural, şi 
află ca. oricare altă supremație natu-
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rală — fie a singuraticilor sau a cla- selor întregi —. în dreptul egal, deci aci în egala îndre tăţire naţională, scu- tul ei deplin şi tot deodată cel mai sigur. Ori şi care supremație artificială însă, spre Susținerea sa are trebuinţă şi de un razim artificial; ea 'şi caută pe acela, parte în privilegiu, parte în falsificarea garanţelor constituţionale: tocmai de aceea ea stă într'o contra- zicere nenegabilă cu egala îndreptă- fire națională, cu progresul liber, ba 
chiar cu “nteresele bine Pricepule ale însași națiunii maghiare ; căci — abstrăgând dela toate desavantagiile celelalte, -— pentru un fantom gol, ea este silită a renunță la mai multe garanţii esenţiale de li- bertate. 

Şi întru interesul cauzei celei bune, nu pot a nu-mi aduce aminte cu bucurie de acei bărbaţi, cari nu mai stau sin- guratici în şirele opoziţiunii liberale, cari şi la ocaziunea desbaterilor celor mai recente, dâna şi din parte-şi expresiune acestei convingeri mai bune, au reprobat pe deplin politica, cea Sreşită a Guvernului față cu na. fionalităţile. 

Este adevărat, că cu toate acestea, ar îi o eroare mare a crede cumcă între astfel de împrejurări ar fi destul a ridică principii, întru adevăr liberale, de principii supreme pentru guvernare, ca prin ajutorul acestora să putem transformă ca printr'un farmec patria, remasă în toată privinţa atât de mult îndărăt — într'un stat înfloritor, şi să fim scutiţi deodată de toate năcazurile noastre. Principiile aceste sunt un factor esenţial pentru înflorirea 'statului, dar nu sunt unicul factor. Insă o eroare cu mult mai grea și mai periculoasă c9-
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mit aceia, cari aproabă politica guver- 
namentală de azi. 

Principiile constituţiunii şi liber- 
tăţii adevărate nu sunt cuvinte goale, 
ele sunt rezultatul luptelor lungi, ele 
sunt expresiunea formulată a acelor 
trebuinţe materiale sau spirituale ale 
societăţii, ce sau închegat spre noui 
relaţiuni de viaţă. Acestea nu se pot 
vătămă fără pedeapsă, acestea caută 
să fie îndestulate; aceste referinţe noui 
de viaţă trebue să fie considerate, căci 
altmitrelea nu este cugetabilă o desvol- 
tare normală a puterilor latente ale 
societăţii pentru o deşteptare nouă de 
trebuinţe, pe când totuşi numai în acea- 
sta zace germenele a orice progres cul- 
tural, condiţiunea de viaţă progresivă. 

O politică guvernamentală însă, 
care împrăștie. între popoarele surori 
semânţa neîncrederii, care prin aceea 
are de consecinţă o slăbire artificială 
a ţerii, care prin falsul seu punct de 
mânecare exchide principialminte des- 
voltarea liberă, şi care -- deşi nu bucu- 
ros, ridică o acuză aşă de gravă în con- 
tra unei partide întregi, totuşi nu o 
pot caracferiză altmintrelea decât de 
reacționară, nici nu o pot împăcă cu ade- 
văratele trebuinţe şi interese ale pa- 
triei noastre. De aceea eu privese de 
o  datorinţă a tuturor elementelor 
liberale şi a poporului român deschili- 
nit, care — de dragul unui Suvern 
RU va renunţă la desvoltarea sa, 
naturală, adecă națională, privesc 
de o datorinţă a ocupă ori şi care te- 
ren, fie cât de îngust, şi a combate 
cu țoate mijloacele legale politica gu- 
vernamentală de azi. Una însă să nuo 
pierdem niciodată din vedere, cumcă 
pentru politica aceasta adâne vătămă- 
toare intereselor îndreptăţite ale po-
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porului român, — deși îndreptată ade- seori în contra noastră în numele su- premaţiei artificiale a naţiunii maghiare, — nu națiunea maghiară, ci numai şi numai partida guvernamentală Poate să fie res- ponsailă; de aceea. lupta noastră poli- tică are să fie îndreptată numai în con: ira acestei partide, dar nicicând în contra naţiunii maghiare, cu care în cele din urmă avem în toată privinţa interese solidare. 
Eu din parte-mi aştept înflorirea adevărată a patriei noastre numai dela O 'politică sinceră şi plină de încredere, şi condusă de marele principiu al egale; îndreplățiri. Numai aceasta este în stare a produce o strânsă ţinere la olaltă, în care singură se razimă puterea în- treagă a Ungariei. Numai 0 atare po- litică este capabilă să facă, şi de va voi Dumnezeu, va şi face din patria noastră un stat înfloritor, indepen.- dent și liber. 
Acestea sunt părerile mele, prove- 

nite din convicţiunea mea adâncă şi 
adese-ori enunciată — în privinţa si- 
tuaţiunii şi politicei noastre interne, şi în privinţa politicei guvernamentale în 
special. 

Mi-am ţinut de datorinţă a le ex- 
primă şi la această ocaziune fără de 
rezervă şi cu toată francheţa. Voi, 
stimaţi alegători, sunteţi acuma chie- 
maţi, a le aprobă sau nu. 

Fie însă rezultatul alegerii viitoare 
ori-care, eu totdeauna cu simţ nestră- mutabil de mulţămire îmi voiu aduce aminte de cetăţenii acelui cerc, pe care 
am avut onoare a-l reprezentă la dieta 
trecută. 

Viena, 12 Iunie 1872. 

Alesandru Mocsonyi.
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Terminul alegerei de deputat în 
cercul electoral al Lugojului a fost 19 
Iunie n. 1872. 

Ne îngrozim astăzi — chiar şi astăzi 
— când cetim dările de seamă despre 
terorismul desvoltat în acele vremi, 
terorism împreunat cu corupţie şi fal- 
sificări făţişe. 

Prim-comitele român (!) Ivacicovici 
a dat lozinca: «Faceţi ce ştiţi, numai 
Mocsonyi trebue să cadă cutoţi ai lui! 
Comitatul Caraşului trebue curăţit de 
naționaliști.» Intregul aparat administra- 
tiv, atât cel politic cât şi cel bisericesc:a 
fost pus în mișcare pentru a trânti pe 
naţionalişti şi a cuceri comitatul pentru 
deâkișşti. 

Au şi reuşit pe întreaga linie: Din 
întregul comitat al Caraşului nu a ob- 
ținut mandat nici un singur candidat 
naţionalist. 

Din lista de alegători a cercului 
Lugoj au fost eliminaţi Româniii na- 
ționalişti cu duiumul şi întroduşi — în 
contra protestelor legale - străinii, 
iar puţinii naţionalişti câţi au mai re- 
mas au fost luaţi la ochi. Sbirii admi- 
nistraţiei au oprit cu forța pe naţiona- 
lişti să pătrundă la alegere în Lugoj, 
aşă baronul Billot, marele proprietar 
dela Zolt, mare filoromân, care venise 
cu alegătorii din Zolt, Fârdia ete. a 
fost arestat pănă după alegere la Fă- 
get. Acei alegători naţionahșşti, cari au 
reuşit totuşi să se strecoare în Lugoj 
au fost alungaţi cu baionete. Slujbaşii 
români ai administraţiei au ilustrat 
proverbul român despre Tiganul, care 
ajuns împărat, mai întâiu a spânzurat 
pe tatăl seu. Nu numai volniciile din 
cale afară mari te indignează resfoind 
cronica acestor zile, ci te revoltă mai 
ales că cei ce le-au comis au fost Ro-
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mâni. Nu străini, ci Românii au frânţ 
— bine înţeles în soldă adversară — 
şirele Românilor. 

Intre 'astfel de împrejurări nici 
vorbă nu mai puteă fi de alegere. 

Alegătorii naţionali din cercul Lu- 
gojului, puţini câţi au mai remas, au 
declarat abținerea dela alegere, ca prin par- 
ticiparea lor la alegere să nu aprobe 
indirect toate acele ilegalităţi înfioră- 
toare. S'au prezentat la comisie şi 
arătând că ei sunt aderenţii candidatu- 
rei lui Ales. Moesonyi, au adus la cu- 
noștinţa presidentului că se abţin dela 
votare, dar toţodată transpun un pro- 
test, în care enumărând toate volni- 
ciile, motivează abţinerea lor. 

Acest protest a ajuns în faţa comi- 
siei dietale de verificare, care a respins 
<a limine» protestul pe cuvânt că nu 
se poate constată, dacă subsorietorii 
protestului sunt întru adevăr alegători 
şi dacă peste tot sunt identici cu ale- 
gătorii de acelaşi nume din lista de 
alegători. 

Dreptate dreaptă — vorba Româ- 
nului — ca funia 'n sac, 

Bucuria în cercurile guvernamen- 
tale a fost din cale afară mare. Comi- 
tele suprem al Lugojului jubilă, iar 
episcopul unit din Lugoj a dat o masă 
splendidă în cinstea... reuşitei deâki- 
ştilor. 

»Pesti Napl» — organ al guver- 
nului — scrie în n-rul seu din 21: 
«Deodată cu strălucita învingere a gu- 
vernului în capitală, în aceeaşi zi a 
urmaf căderea chcei naționale române a Mo- 
esonyeștilor... Toţi imatadorii aşă zisei 
clice naţionale au căzut. Marele comi- 
tat al Carașului a ales numai deâkişti... 
Cei aleși sunt adicţi necondiţionaţi ai 

21
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ideei statului maghiar şi dacă undeva 
apoi aici este identică reuşita partidu- 
lui deâkist cu cultul adevăratului pa- 
triotism.> ' 

Organul german al guvernului «Reform» este şi mai frivol. Acesta 
scrie: «Unde s'a mai pomenit cândva 
ca O naţiune să abnege un partid ast- 
fel, cum a abnegat întreaga Ungarie 
această opoziţiune (= pe naționaliştii 
lui Moesonyi) numai revoluţiunea şi 
despotismul cade astfel.» In continuarea 
aticolului zice «Reform», «că Românii 
bănăţeni au dovedit acum în mod stră- 
lucit, că lor nu le trebue « Dacoro mânia» 
ci <Ungaria». Ei, Românii bănăţeni 
voesc să fie cetăţeni ai Ungariei şi nu 
0... naţiune de sine». 

Păgubaşul a mai fosti făcut şi de râs, - 
Ţin aici să amintesc, că deodată 

cu Lugojul s'a mai pus candidatura 
lui Ales. de Mocsonyi şi la Zorlenţi, 
dar şi aici a căzut. 

Știrea despre căderea lui Ales. de 
Mocsonyi a făcut o impresiune penibilă 
la Români. 

Sub această impresiune sau ho- tărit harnicii Români din cescul Radnei 
să spele ruşinea. Terminul alegerei în 
Radna a fost în 24 Iunie şi voinţa po- porului a isbucnit cu putere atât de 
elementară, încât fără contracandidat, a fost aclamat Ales. Mocsonyi deputaţ dietal al cercului Radna. 

«Bucuria şi însufleţirea pentru ale- 
gerea cu aclamaţiune a iubitului nostru june bărbat - scrie corespondentul 
din Radna al <Albinei» -- a fost ge- nerală, căci după întristare şi mâhnire e dulce şi reînvietoare bncuria. Săptă- 
mâna trecută fiecare Român cu simţ, şi
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pricepere naţională s'a întristat văzând 
uneltirile guvernului şi cum unii bieţi 
rătăciţi Români se utilizează de con- 
trarii noştri spre cădereă noastră na- 
țională. Seara s'a arangeat un banchet 
splendid, unde se intonară cântece na- 
ționale şi se ţinură toaste pentru băr- 
baţii noştri binemeritaţi, mai ales pen- 
tru iubitul şi stimatul nostru ales. Să 
trăiască Alesandru Moesonyi, ablegatul 
nostru». 

Dieta s'a deschis deabeă în 4 Sep- 
tembrie 1872 prin mesagiu de tron. 

De o închegare a partidului naţio- 
nal român nici vorbă nu mai puteă fi. 

In pauza dela alegeri pănă la des- 
chiderea dietei a mai buimăcit lumea 
ministrul president Lânyai cu simulacre 
de împăcare naţională, la care s'a mai 
adăugat şi nemărginita contuzie din 
Ardeal, unde s'au făcut două confe- 
renţe naţionale, una la Sibiiu decla- 
rând activitatea şi participarea la lu- 
crările dietei din Peşta, alta la Alba- 
Iulia, unde s'a decretat pasivitatea 
principială faţă de dieta din Peşta. 

Şirele s'au reslăţit cu totul. O to- 
tală lipsă de orientare politică carac- 
terizează frământările acestei epoce, 
când au apucat-o toţi care încătrău. 
Zadarnic s'a sbătut şi făcut luntre şi 
punte Ales. Mocsonyi, căci situaţia eră 
pierdută. 

Sesiunea dietală ce a urmat a fost 
pentru noi seacă. 

Astfel s'a copt încetul cu încetul în 
Ales. Moesonyi convingerea, că nu are 
ce mai căută în dietă, căci acolo -— în- 
tre asemenea împrejurări — nu mai 
este nimic de făcut. 

Activitatea trebue transpusă afară 
de parlament, pe teren culțural și eca-
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poporul român şi pănă ce va da de 
mal acel sistem de guvernament, care 
în mod fatal trebue să ajungă la cata- 
clismul, pe care l-a profeţit Ales. Mo- 
esonyi cu certitudine matematică în 
marele seu discurs rostit la 1870 în 
chestia reformei municipale. 

Întreg anul 1873 a trecut în see. 
* Politica de guvernament a apucat 

din greu pe panta orgolioasă a şovi- 
nismulni, iar în tabăra Românilor îşi 
făceă nemulţumirea şi depresiunea ge. 
nerală vânt în certuri, frecări interne 
şi intrigi uricioase. 

Ales. Mocsonyi a comunicat puţi- 
nilor sei  aderenţi hotărirea sa, pu- 
nând chestia pe tapet, că n'ar fi oare 
la loc, ca toţi ceice ţin lao politică 
naţională română independentă să de- 
pună mandatele de de'utat, căci în 
dietă şi aşă nu au ce mai face între 
asemenea împrejurări. 

Ori cât de intime erau convorbi.- 
rile, ştirea despre hotărirea lui Ales. 
Mocsonyi de a se retrage din dietă, a 
pătruns totuşi în publicitate, se'nţelege 
în mod eronat. Aşă unele foi credeau 
a şti, că Ales. Moesonyi s'a săturat de 
pretinsul partid naţional şi îndeosebi 
de buclucurile, pe cari i-le făceă ne- 
astâmpăratul V. Babeşiu. 

In nr-ul seu din 7/19 Februarie 
1874 se vede îndemnată «Albina» a luă 
notă de aceste versiuni şi a le des- 
minţi. 

Din acest articol al <Albinei» (nr. 10) 
rețin aici două pasage caracteristice : 

„<Sunt ani, de când deputaţii na- 
ționali au recunoscut, că soartea lor 
în dieta maghiară e a date toaca la ure- 
chia surdului ; dar au recunoscut totodată 
că datorinţa lor este a o bate neobo-
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Siţi, pănă când doară va plesni pielea, 
măcar cât de groasă, ce astupă ure- 
chile celor asurziţi de noroc. Apoi, 
până acum — după cât ştim noi — 
deputaţii încă n'au disperat, căci cala- 
mităţile şi încurcăturile publice — doar 
vor ajută şi ele, ca domnilor să li-se 
destupe urechile — întru interesul co- 
mun al existenţei patriei şi al progre- 
sului popoarelor. 

«Dar nu tot insul are plăcerea de a 
bate toaca la urechile surzilor, căci 
deşi este această ocupațiune foarte 
odioasă și întru adevăr omul culturei 
şi studiilor mai înnalte şi în special un 
bărbat june, de aspiraţiuni sublime şi 
studii tot mai înnalte, precum este bu- 
năoară Alesandru Mocsonyi, nu poate să 
se simtă chemat a-şi mâncă zilele vi.- 
eţii tot cu toaca la urechile surzilor...» 

După acest articol, care eră menit 
să desmintă diferitele ştiri puse în cir- 
culaţie, nu mai încăpeă îndoială, că 
Ales. Mocsonyi este hotărit a se re- 
trage din dietă. 

Din diferite părţi ale ţerii i-s'au tri- 
mis scrisori şi adrese, în cari îl con- 
jurau să nu-şi depună mandatul, ci să 
lupte mai departe. 

Ales. Mocsonyi a remas însă pe 
lângă hotărirea 'sa. La 6/18 Aprilie 
1874 a adresat presidentului dietei, ur- 
mătoarea scrisoare : 

«Onorată Casă, 

«Împrejurările nu-mi iartă, ca şi 
mai departe să corespund datorinţelor 
mele de reprezentant, așă precum eu ași 
dori şi precum alegătorii mei cu drept ar pulea 
prelinde : pentru aceea prin aceasta ab- 
zie de mandatul meu dietal. 

Ales. Mocsonyi.,»
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In aceeaşi zi a adresaţ şi alegătorilor sei din c. Radnei următoarea scrisoare: 
«Onoraţi Alegători, 

«Imprejurările ne mai iertându-mi a-mi împlini datorinţa de deputat în 
acea măsură, precum eu aşi dori şi pre- cum d-voastră cu drept puteţi să pre- tindeţi, din această cauză astăzi am renunţat la mandatul meu de deputat. «Când cu toată onoarea vin a Vă 
aduce aceasta la cunoştinţă, spre sco- pul dea preveni posibile interprteaţiuni false, aflu de lipsă cu o cale a explică, că prin această retragere a mea n'am încetat a tine la acele prineipii politice, pe lângă cari pănă acum, după mărgini- tele mele puteri, am luptat, ci remân şi mai departe aderentul acelui partid, al cărui membru_am avut norocirea de a fi pănă acuma. Spiritul naţional al D-voastre, 
On. alegători, însoţit de sincer patrio- tism, precum şi firmitatea dovedită de D-voastră pănă acum în lupta consti- tuţională îmi sunţ spre liniştire în acea privinţă, că partidul nostru naţional prin pasul meu nu va suferi scădere, fiind eu de tare convicţiune că D-voa- stră şi la urmânaa nouă. alegere, ca şi totdeauna dela 1861 încoace, Vă veţi afirmă dreptul de alegere numai întru folosul partidului naţional. 

«Pe când în această bună speranţă 
mă despart de d-voastră, încă odată Vă exprim adâne simţita mea mulțu- mire pentru încrederea înnalt preţuită 
ce mi-aţi manifestat şi Vă rog, să fiţi încredinţaţi, că eu faţă de stimabilii 
locuitori ai cercului Radna pururea voi nutri cele mai dulei simţăminte de re- 
cunoştinţă. 

<Cu toată stima: 
Pesta în 6/18 Aprilie 1874. 
Alesandru Mocsonyi».
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Cu acelaş data mai scris două scrisori — în cari vorbește ceva mai deschis — una cătră căpitanul N. fa. din Braşov, în care mulţumeşte ace. stuia pentru adresa ce i-a transmis-o în numele Braşovenilor, alta cătră proto- presbiterul I. M. din Zerneşti, căruia de asemenea îi mulţumeşte pentru cu. vintele calde, în cari l-a rugat să nu depună mandatul. 
Ar fi prea lung să reprodue aici ambele scrisori în întregime — publi- cate în Nrul 27 a] < Albinei» 1874, — dar ţin să reproduc următoarele pasagii, 
Căpitanului N. BR. din Braşov, îi scrie între altele: 
«Dacă totuşi mă atlu decis a de- pune mandatul de deputat, apoi te rog d-le căpitan, atât pe d-ta, cât şi pe toţi acei domni, la a căror încredere şi bu- năvoinţă ţin atât de multa fi încredin- faţi, că la aceasta nu m'au condus ast- fel de consideraţiunei bagatele, nici pa- Sul meu nu poate aveă acel înţeles, că doar a-și tinde a mă sublrage dela onora. bilul oficiu în serviciul naţiunei mele căreia ţin de cea mai serioasă datorinţă a mea, a folosi pretutindeni unde nu- mai este cu putinţă. Wutresc însă firma convicţiune. că între împre- jurările existente remdnerea mea, în dietă este fără nici un scop, de unde prin retragerea mea CAUZA cea, sfântă a noastră, nici că va suferi cât de puţin». 

Iar protopresbiterului I. M. din Zerneşti, îi scrie între altele: 
«Nutrese speranţa, că deşi sunt de- cis a-mi depune mandatul, totuşi nu voiu întimpină reprobarea d-voastră, dacă veţi ecugetă, că remânerea, ea mai departe în dietă, faţă de
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fluctuaţiunea politică ce a cuprins astăzi 
pe toţi factorii decizători, a devenit 
curat fără valoare. 

«De altfel profit bucuros de ocazie 
pentru de a declară şi aici, precum am 
făcut şi aiurea, că acest pas al meu, 
nici decât nu poate să aibe înţelesul, 
că doară eu aşi vroăa mă retrage dela 
zerioasele datorințe, ce tot insul trebue să 
poarte în inimă faţă de națiunea sa, 
din contra, eu şi mai departe, ca ŞI 
pănă acum, voi considera, de cea mai 
frumoasă chemare a mea a-mi de- 
vota. micile mele puteri sacrei cauze 
a noastrer. 

Am citat toate aceste aici ca să 
arăt forma ce a dat-o Ales. Mocsonyi 
retragerei sale căutâna a evită un con- 
flict cu deputaţii, cari au remas şi mai 
departe în dietă, pănă ce au fost scoşi 
cu iorța — şi totodată să las a se în- 
trezări motivele, cari au fost decizătoare 
pentru Ales. Mocsonyi la acest pas, cu 
care se închee un capitol deluptă şi fră- 
mântare întru ridicarea poporului ro- 
mân la rolul unui factor politie în țeara 
din care face parte ca element consti- 
tutiv,
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VII. Da 
Deşi retras de pe arena vieţii po- litice. din motivele arătate în capitolul precedent, Aleş. Mocsonyi a urmărit cu deosebit interes şi mare luare aminte toate acţiunile atât pe o parte cât şi pe cealaltă, stând la dispoziţie pretini- lor sei politici cu preţioasele sale sta- turi şi ajutoare. E] însuşi însă n'a mai eşit pe arena politică pănă la 1881, dar Şi atunci numai pentru un moment, ca să-și spună părerile în publie şi să continue apoi atitudinea sa expectantă, 

În epoca aceasta a luat parte activă numai la nizuinţele noastre culturale şi economice. Dela »Albina« începând a fost unul din cei mai de seamă acţio- nari la toate bancele noastre cari s'au înfiinţat în cursul timpului, devenind membru în direcţiune, prezident de con- siliu etc. Tot aşa şi pe terenul cultural, după cum am arătat aceste la alt loc. (A se vedeă conferenţele mele dela Alba-Iulia la adunarea generală a Socie- tăţii pentru fond de teatru și dela Sibiiu a »Asociaţiuneie, precum şi seria de „impresii şi aduceri amintee ce apare în revista »Transilvaniae din Sibiiu.) 
Aici ne priveşte în primul rând rolul politic al fericitului Ales. Mocsonyi, 
După rătăcirile şi nenorocitele ex. periinentări ale anilor 70, a urmat la 1880 reacţia sănătoasă a reculegerei, din care s'a înfiripaţ la Sibiiu în me. morabilele zile de 12—14 Mai n. 1881 întemei area partidului na- ional român al tuturor Românilor din ţerile coroanei sftului Ştefan.
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Ales. Mocsonyi nu a luat parte la 
aceste lucrări pregătitoare, pentru-că . 
nu credea de sosit momentul pentru 
aplanarea acelor mari contraste interne, 
nu numai între partidele depănă atunci 
ale Ardelenilor de o parte şi Ungure- 
nilor şi Bănăţenilor de altă parte, ci 
şi ale acelor contraste ivite în sinul 
acestor partide, cari su provocata tim- 
pul seu retragerea lui de pe arena po- 
litică. | 

Pentru cel ce va face isţoria acestei 
epoce vor oferi desbaterile conferenţei 
electorale din 1881 material preţios, 
care va justifica pe deplin temerile lui 
Ales. Moesonyi. Dar în fine pe calea 
compromisului s'a putut înjgheba acel 
program, care de o parte determină 
numai în general atitudinea nou în- 
fiinţatului partid în chestia autonomiei 
Ardealului, iar în importanta chestiune 
a dualismului, care oferia cele mai mari 
dificultăţi, s'a găsit expedientul a o 

„lăsa ea chestie deschisă pentru alte 
vremi. 

Pe baza concluzelor conferenţei, 
care decretase pentru Ungaria proprie 
şi Banat, activitatea parlamen- 
tară, s'au întrunit alegătorii naţionali 
români din Lugoj la 30 Mai 1881 îno 
conferență, din care au oferit de nou 
candidatura pentru acest mandat depu- 
tatului lor de odinioară Ales. Mocsonyi. 

Primind ştirea acestei candidaturi la 
Vlaicoveţ, moșia unchiului seu George 
M. de Foen, a adresat Ales. Mocsonyi 
următoarea scrisoare căltră fruntaşii 

“lugojeni, în care motivează poziţia:sa 
politică :
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Cătră st. membrii ai partidei române- 
naţionale din cercul electorul Lugoj. 

Stimaţilor alegători ! În conferinţa 
electorală a D-Voastre din 30 a. 1. te. 
aţi însărcinat comitetul de noauă, ca 
să-mi imbie candidatura pentru cercul 
Vostru electoral. Primii mulţămita mea 
adâne simțită pentru onorifica-Vă în- 
credere, cu care aţi binevoit a me di- 
stinge de repeţite-ori dejă înainte cu 
ani, şi astădată iarăși. Regret însă 
foarte, că sunt silit a Vă declară astă- 
dată, că între împrejurările de taţă, nu 
sunt în stare de a primi un mandat 
pentru dietă. Motivele acestei refuzări 
le veţi puteă apreciă mai bine dacă Vă 
voi desfăşură fără nici o rezervă, în 
liniamente generale şi într'o formă cât 
se poate. de concisă, părerile mele asu- 
pra prezentei situaţiuni politice a ţerei. 
Abia au decurs 14 ani dela reiîn- 

troducerea erei constituţionale. Restimp 
scurt în viaţa popoarelor! Prea scurt 
chiar şi pentru a şterge. din memoria 
noastră acele speranţe, parte îndrep- 
tăţite, parte prea sanquinice, cari: în 
general s'au legat de sistemul nou. Şi 
cum s'au realizat aceste speranțe? Ce 
e rezultatul acestui sistem — dejă după 
un timp atât de scurt? Las faptele să 
vorbească. - 

O datorie de stat apăsătoare, es- 
tremă încordare a puterilor tributare, 
finanţe deranjate fără prospecte fun- 
date pentru regularea acelora, stagnare 
economică, o armată de amploiaţi, lipsa 
de legi pe terenul justiţiei, lipsa -de. 
drept pe terenul administraţiei, care şi 
altecum e decăzută în toată privinţa.
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Deşi dările amenință dejă truachiul 
capitalului, deşi budgetul statului sa 
îndoit, totuşi partea aceea, despre carea 
putem dispune în favoarea recerinţelor 
noastre economice şi culturale mai ur- 
gentie, este o părticică minimală, de tot 
disparentă. În privinţa politică comer- 
cială stăm sub greua apăsare a siste- 
mului colonial. Izolaţi de piaţa lumii, 
prin puternicele braţe ale aliatului 
nostru, producţiunea şi consumaţiunea 
noastră se monopolizează deopotrivă. 

Chiar un stat avut, în privinţă in- 
dustrială bine desvoltat, ar trebui să 
succombe cu timpul sub un sistem fis- 
cal şi politico-comercial atât de exploa- 
tator. Cine ar puteă crede, că săraca 
noastră ţară agricolă, fără industrie, 
spiritualminte și materialminte puţin 
desvoltată, ar putea încă lung timp să 
resiste presiunii acestui greşit sistem 
politic ? Întwadevăr sar recere un 0p- 
timizm esagerat, pentru a nu pricepe 
nici astăzi, că sistemul acesta, şi fără 
un impuls estern, mai curând sau mai 
târziu, -prin însaşi caducitatea sa pro- 
prie, trebue să se dărâme. Nimenea în 
țară, care e în stare a dejudecă com- 
pleta seriozitate a situaţiunii, n'ar pu- 
tea fi supus unui atare optimism. Şi 
cele mai moderate şi îndreptăţite spe- 
ranţe, nutrite la reîntroducerea consti- 
tuţionalizmului, cedează îngrijirilor se- 
rioase dejă pentru proximul viitor. Şi 
acela, care nu e încă în stare a pricepe 
clar, simte instinctiv interna caducitate 
a acestui sistem. Adestăm cu presimţive 

„evenimente, ce trebue să vină, cari 
aruncă înainte umbra lor mare şi în- 
tristează spiritele patriotice.
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Cum a fost cu putinţă ca o ţară, 
deşi încă nedesvoltată, dar bogat do- 
tată cu darurile naturii, în puţini ani 
să ajungă în acest stadiu de decadenţă ? 
Sună aproape ca o poveste infiorătoare 
dacă ne reprezentăm într'o miniatură 
aceea ce noi înşine am petre- 
cut şi urmările grele ce noi înşine 
le simţim profund, despre nesu- 
portabilitatea cărora noi în șine ne 
plâagem la toată ocaziunea. Dacă in- 
tenţiunea rea lucră sistematice la des- 
trucţiune, — ea ar remânea ruşinată 
faţă de opul acelor bărbaţi eminenţi, 
de caracter onorabil, cari, cu intenţiu- 
nea cea mai curată, însufieţiţi de stră- 

“duirele cele mai nobile, devotându-şi . 
toate puterile lor bărbăteşti, au între- 
prins opul cel mare al regeneraţiunii. 

De sigur nimenea nu va negă că 
şi pe lânga voinţa cea mai bună, sau 
făcut unele greșeli mari şi periculoase, 
ale căror dăunoase efecte neprevăzându- 
se, se simt acuma cu atât mai viu: 
totuşi am dă o importanță prea mare 
greşelilor acestora, dacă am voi să 
găsim numai în ele unica cauză a 
seriozităţii situaţiunii noastre îngriji- 
toare. Greşeli singuratice pot şi ele 
cauză daune însemnate, dar nu pot să 
producă procesul de destrucţiune pe al 
cărui povârniş ne aflăm noi. Rădăci- 
nile răului zac mai afund. Ele se pot 
găsi numai şi numai în însaşi ideea 
fundamentală a întregului sistem po- 
litic, ce azi domneşte în Ungaria. Ear 
ideea aceeasta fundamentală culmi- 
nează înti'aceea: De-a face din un 
stat mic și poliglot un stat 
mare și național...
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Contrazicerea îndoită şi denatura- 
rea evidentă a unui atare scop de stat 
se pot prinde cu mânile. Totuși 
această idee fundamentală formează 
viul focular al întregei noastre politice 
de stat. Aceasta este ținta cea mare 
de stat, la realizarea căreia ne străduim 
cu încordarea tuturor puterilor noastre, 
cu 0 consecinţă de fier şi fără ao 
pierde din ochi nici pentru un momenţ. 

Conduşi de această idee fundamen- 
tală am ales dintve popoarele monar- 
hiei noastre elementul german şi am 
întrat în o alianţă cu el, căci: »Pentru 
tot dramul de -concesiune de drept 
public căpătăm cu fontul naţionalită- 
țilec, cum s'a esprimat odata cu ani 
înainte, cătră mine cel mai amabil şi 
fără îndoială şi cel mai spiritual bar- bat de stat al Ungariei. Înse afară de 
»dramul de drept publice am trebuit: 
a renunţă şi la independenţa econo- 
mică, am fost siliți a acceptă sistemul 
colonial şi prin aceea noi înşine am 
trebuit să sublegăm nervul vital al 
desvoltării noastre economice. De aci înainte o desvoltare economică sănă- toasă a fost din princip eschisă. Pupe- tul de sruvitațiune al statului nostru Sa transpus în afară de. el. Fâră o influinţă eficace în politica 
externă a monarhiei, am găsit o plă- cere a jucă acasă, în retragere lină, rola de putere mare. 

Exelusivitatea aceasta naţională a schimbat starea relativ îndestulitoare 
a justiţiei noastre în completă anar- hie, numai şi numai pentrucă legile austriace n'au provenit din geniul na- 
ţional, Cine nu sutere în ţară de elec-
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tele nefericite, ce o astfel de măsură a 
trebuit să eserciteze asupra relaţiunilor 
noastre de comerciu şi credit, asupra 
întregei noastre bunestări ? Fireşte, 
pentrucă, aşă zicând, cu o trăsură de 
condei iarăşi i-s'a detras statului nO- . 
stru o altă condiţiune de viaţă. 

O aristocrație mare şi tare, naţio- 
nală şi versată în politică, un cler avut 

-şi puternic şi, spre lauda lui fie zis, 
totdeauna devotat cauzei naţionale, o 
clasă de mijloc destul de însemnată şi 
o inteligenţă relativ respectabilă şi în- 
sufleţiiă de idecă naţională, sunt tot 
atâţia factori eficaci, cari ăsigură na- 
ționalităţii maghiare, faţă de celelalte 
naţionalităţi, mai slabe în urma unei 
sugrumări de secoli, o oareş-care su- 
premaţie naturală. Însă pe lângă toate 
acestea, naționalitatea maghiară este, 
în toate privinţele, prea slabă de a 
puteă imprimă unui stat poliglot dejă 
singură, numai prin preponderanţă ei 
naturală caracterul unui stat naţional. 
Dacă odată ideea aceasta fundamentală 
are să fie realizată şi încă întru o mo. | 
dalitate ca, barem formele esterioare 
ale constituţionalismului să remână 
observate, — dupăce naționalitatea ma- 
ghiară formează totuşi minoritatea po- 
pulaţiunei, iar domnirea excluzivă a 
minorităţii este absolut incompatibilă 
cu existența adevăratului constituţio- 
nalism: n'a remas decât o cale, care 
fireşte nici ea n'a putut să ducă la 
sfârşit, dar a fost unica, pe care sa 
putut cel puţin încercă de-a face 
posibil imposibilul. 

Fiecare libertate, fiecare drept con- 
stițuţional devine în mânile naţionali-
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tăţilor un mijloc eficace pentru propria . lor validitare politică ; voind a împie- decă aceasta şi adecă nu numai: nega- tiv, ci şi pozitiv: atunci a trebuit să se subordineze artificial unicei pri- viri politice mai înnalte, scopu- lui acestui suprem al statului, toate privirile adevăratului constituţionalism, toate privirile unei bune administra- țiuni. Legislativa, puterea exe-: cutivă şi a dministraţiunea „Sau pus în serviciul acestei domniri esclusive a minori- tăţii, acestei idei de stat na- -țional. Fiecare acţ legislativ, fiecare act guvernamental, fiecare organ al marelui aparat administrativ se deju- decă din acest suprem punct de vedere, Fiecare funcţionar de stat se pune la postul seu din acest punct de vedere şi marele op al nulificării politice a naționalităților se întreprinde în stil mare. Cum stau pe lângă aceasta în- teresele mari ale administraţiunii ? de- spre aceasta există numai o unică Voce în ţeară. Cât de devastator şi de discompunător roade hydra corup- ţiunei cu miile ei de capete la organis- mul de stat? — despre aceasta există numai 0 groază generală. 
Şi totuşi toate ăceste nu sunt decât urmările naturale ale unei politice nena- turale. 
Opul nulificării este per. tect, şi cu profundă părere de rău trebue să constatăm, că astădată nâţionalităţilor,par- te dejă prin lege, parte prin aplicarea ei, li-s"a făcut impo- 

sibilă participarea la viaţa



4 

— 387 — 

constituţională și la lupta parlamentară onorabilă. 
Dar dacă pe lângă “toate aceste 

totuși şi astăzi încă s'ar află: ici-colea vr'un cere naţional, care şi de prezent ar putea încrede mandatul unui depu- tat naţional; nu ni-se obtrude întreba- rea: Cu ce prospecte Şi spr6 ce scop 
ar fi să trimită aceste cercuri singura- ice reprezentanţii lor la dietă ? Ar în- semnă că încă n'am pricepe pe deplin 
situaţia, dacă am cugetă că prin aceea 
am îi făcut ceva, cât de puţin, 

Prea-preţuirea puterilor proprii, as- piraţiuni egemoniste, visurile de putere mate, sunt în tot cazul încât-va trăsuri 
naţionale caracteristice, dar ele totuşi 
nu sunt pe deplin suficiente pentru a explică psihologiceşte această poli- tică de vabanque, care rischează 
toate pentru a câştigă toate. Momentul psihic zace mai afund. In preseara eve- 
nimentelor mari, a căror apropiere fie- 
care 0 presimte, a căror importanţă ni- 
menea nu o poate măsură, cercurile de- cizătoâre de astăzi privesc în vealiza- 
rea acestei politiceun interes vital 
al existenţei naţionale. Desigur 
aceasta e mare şi să adaugem, o fatală greşală ; însă asta nu schimbă nimic în 
lucru. "Ţine odată cineva la o atare con- 
vincţiune, dacă se identifică odată un 
interes naţional-vital — deşi numai în- 
chipuit -— cu intemeierea statului na- 
ţional, atunci ar fi mai mulţ decât o nai- 
vitate copilărească a crede că sar pu- 
teă renunţă la această politică, adecă 
la un interes vital, nu ştiu pentruce, 
doară de dragul unor.vorbiri frumoase a unor membri dietali! In moq raţio-
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nal aşă ceva dela nimenea nu sar pu- 
teă pretinde. A fi convins că existenţa 
naţională numai în statul naţional îşi 
găseşte o garanţă adevărată şi totodată 
a face concesiuni pretenziunilor natu- 

„rale ale statului poliglot, n'ar fi o sa- 
crificare eroică de sine, ci o 
abdicare irraţională, Dar dacă 
e aşă, atunci fiecare trebue să recu- 
noască că, astădată şi unica noastră 
armă constituţională: logica ar gu - 
mentelor este neputincicasă. Fie- 
care manitestaţiune naţională din par- 
te-ne în parlament n'ar fi decât o: lo-. 
Vitură în baltă. Poate să ne doară, dar 
lrebue să recunoaştem că pentru 
astădată condiţiunile unei se- 
rioase transacţiuni politice . 
lipsesc absolut. 

Intre astfel de împrejurări, st. ale- 
gători, veţi şti apreţui motivele mele 
Şi veţi corespuride rugării mele: De-a 
mă dispenză pentru astădată dela pri- 
mirea eventuală a unui mandatla dietă. 
Veţi consimţi cu mine întru aceea că 
eu de prezent şi pe lângă voinţa mea 
cea mai bună nu ași fi în stare a îm- 
plini locul meu în dietă. 

Totuşi numai în parte aşi fi dat ex- 
presiune opiniunii mele asupra situa- 
ţiunii, dacă o aşi întrerupe aci, pentru 
a mă concediă de D-Voastre. De aceea 
numai pentru câteva momente solicitez 
încă atenţiunea amicabilă a D-Voastre. 

Logica argumentelor astădată este 
neputincioasă. Insă ce nu poate efep- 
tui logica argumentelor, aceea, de re- 
gulă, cu atât mai irezistibil se forţează 
prin logica faptelor.. 

Această logică a faptelor este aceea,
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carea transtoarmă politica de stat 
naţional în mânile propriilor ei cre- 
atori, cu o putere irrezistibilă, întru o 
politică de destrucţiune. 

N'au lipsit la timpul seu voci ad- 
monieţoare- în această direcţiune. Mai 
bine de un deceniu a decurs de atun- cia. Temerile noastre de atunci încoace 
s'au condensat în fapte ponderoase. Politica aceasta a «marelui staţ 
naţional» în consecinţa -sa naturală 
a trebuit să sublege întreiţ: financial- 
minte, economice şi politice, nervul vi- tal al statului nostru. In contra unei 
atare politice numai un mijloc infalibil există: realizarea consecventă 
a politicei acesteia însaşi. Tot pasul cu care înnaintăm pe calea acea- sta cu intenţiunea de a ne apropiă de 
ideea statului naţional, ne conduce în faptă cu un pas mai aproape, la inevi- 
tabila dărâmare internă a acestui sistem 
politic însuşi.- 

„Acei cari la timpul seu au fost in- sensibili pentru logica argumentelor, 
astăzi nu se mai pot apără în contra 
presiunei faptelor. Legătura logică însă 
între politica aceasta greşită şi urmă- 
rile ei naturale nici astăzi nu o pricep. 

Voesc a emancipă ţeara în privinţa 
economică; voesce a întroduce un consti- 

_tuţionalism adevărat, o administraţiune 
sănătoasă ; voesce a stirpi. corupţiunea, 
cu un cuvânt: Voese să procure con- 
diţiunile unei desvoltări sănătoase de 
stat. Dar nici astăzi nu voesc a renunţă 
la ideea de stat naţional. Și astăzi îşi 
închipussc, că amândouă deodată ar 
fi posibile. i 

Putem voi a transformă artificial
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un staţ poliglot întrun stat naţional; dar trebue să renunțăm a priori la des- voltarea sănătoasă a statului. Sau, pu- tem voi o desvoltare sănătoasă a sta- tului: atunciă însă trebue să renunţăm la statul naţional. Alegerea este liberă dar nu putem voi odată amândouă. 
Să se încerce emanciparea econo- mică a ţerii. Ia sar puteă ajunge; dar cu realizarea ei. noi am scoate totdeo-. dată din ţiţini şi punctul arhimedic de razim al acestei intrinsece politice de stat naţional. 
Naţionalitatea maghiară şi pe lângă Supremaţia ei naturală, n'ar fi în stare a-şi asigură, fără puternicul aliat, exelu- sivitatea sa artificială, Iar alianţa acea- sta de o însemiiătate eminent politico- națională pentru Ungaria, are pentru aliatul nostru o valoare mai gata exelu- siv politico-comeveială. Să i-se iee acea- sta şi: toată alianţa e disolvată. Aşă dară, am puteă emancipă ţeara în privinţa economică ; dar n'am putea-o. face decât în preţul statului na- țional. | 

Să se încerce întroducerea adevă- ratului constituţionalism, a unei admi- nistraţiuni sănătoase şi a nu se mai servi de corupţiune; de sigur o astfel de păşire n'ar lipsi a aduce în cel mai scurt timp fructele cele mai bune; dar o astfel de păşire totodată ar validită pas de pas pe conta ideei de stat na- țional, ideea statului poliglot. Aşa dară: am putea aveă adevăratul constitu- ționalism, o bună administraţiune şi morala publică; dar nu le-âm. puteă avea decât în preţul statului na- țional,
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Tare şi cu drept ne plângem de defectul unei activităţi sistematice în toate ramurile puterii guverna mentale, dar cu nedrept i-se impută guvernului de prezent că face numai o politică din caz În caz. Căci este o mare greşală a crede, că pe baza aceasta ar fi posi- bil o politică sistematică. Fiecare gre- șeală se resbună totdeauna în linia primă prin aceea, că ne aduce într'o situaţie silnică ; este deci mirare, dacă noi luând o greşită idee fundamentală ca punct de mânecare pentru o întreagă direcţiune politică, am ajuns pe o cale care întru adevăr nu este alta decât O serie continuă a situaţiilor silnice. Unde toate interesele vitale ale statu- lui sunt artificial subordinate unui scop suprem, nenatural a] statului, acolo eo ipso în mod principial este exchisă o - îngrigire raţional-sistematică a acestor interese vitale. Acest defect de sistem în politica guvernamentală este numai O consecinţă logică a efeptuirii siste- matice, a greşitei idei fundamentale, a acestei politice însaşi, Şi iarăşi, am puteă inaugură o cultură raţional-si- stematică a acestor interese vitale de stat: dar iarăşi n'am puteă aceasta decât în preţul'statului naţio-: na]. 
Şi prin aceasta se manifestează pu- terea irezistibilă a logicei faptelor! 

Putem păcătui în contra legilor des- voltării naturale: dar nu o putem face nepedepsiţi. 
Dacă nu întievine un incident ne- aşteptat, o întoarcere nu e probabilă, 

şi aşă politica aceasta, greşită în punc- 
tul ei de mânecare, va îndeplini irezi.
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stibil cursul ei. Dauna va fi necaleula- 
bilă ce ea va fi produs în toate di- 
recţiile. Totuşi trebue să vă mărturi- 
sesc sincer că, toate acestea nu-mi pot 
tulbură liniştea sufletului. Ori-cât de 
daunoasă să fie politica aceasta pentru 
noi Românii, ori şi cât să împiedece 
ea desvoltarea noastră naţională, în- 
saşi existenţa noastră naţio- 
nalăeanuo poate atinge, cu 
atât mai puţin ao ameninţă 
serios. Şi eu am firma convicţiune 
că solidaritatea intereselor 
vitale a poporului m aghiar şi 
român, astăzi încă înnorată, 

- mai curând sau mai târziu tre- 
bue să fie recunoscută în de- 
plina ei splendoare și atunci 

„va fi sosit şi timpul transac- 
“ țiunii serioase. 

Sosească acest moment cât mai 
curând. 

lar pe Voi, st. alegător, Vă rog 
să-mi păstraţi şi pănă atunei preţuita-Vă 
încredere, precum şi simpatiile Voastre, 
căror asemenea Vă păstrez Şi eu. 

Vlaicoveţi,3 Iunie 1881. 
Alesandru Mocsonyi. 

Această scrisoare, care a fost re 
produsă şi de foile maghiare. și ger- 
mane din patrie, a produs mare sen- 
zaţie. . 

Distinsul publicist maghiar al ace- 
lor vremi, Francise Pulszky s'a văzuţ 
îndemnat a combate pe Ales. Moesonyi 
pentru nimicitoarea critică ce face stă- 
rilor publice din Ungaria, publicând 
un articol polemic în ziarul lui Brody 
«N. Pester Journal». | 

Tot în coloanele acestui ziar a
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respuns apoi Ales, Mocsonyi lui Pulszky următoarele, pe cari le reproduc aici după traducerea apărută atunci în «Lu- minătorul» : 
«Se pare că a-l Pulszky vrea să combată părerile mele ce le-am desvol- tat în epistola mea adresată partidei naţionale a cercului electoral Lugoj. Atacul nu e serios, deci nici apărarea nu poate fi altcum. Ea apare deci cu totul superfluă, însă, dacă totuşi nu întrelas a reflectă la atac, o fac, nu pentru a apără ideile mele cari în mod propriu nici n'au fost atacate, ci pen- îrucă prin tăcere s'ar păreă doară că păcătuesc faţă de stima ce o nutrese nu numai faţă de eminentul politic, ci . şi de persoana d-lui Pulszky, în care eu nu numai că am putut cunoaşte, ci chiar a prinde iubire, de un dialecțic: ager şi dester. 

Să privim dară mai de aproape aceste atacuri părute dialectice. Nainte de toate află d-l Pulszky că eu »înve- lesc ideile mele în negura unui şal fi- lozofic de cuvintec. În epistola mea m'am adresat cătră un pubhe a căruia mulțime — o zic fără să voesce a o vă- tămă cât de puţin — stă tare sub ni- voui spiritual al d-lui scriitor a] arti- 
colului ; deci este lucru natural că am fost necesitat a mă folosi de un limba- giu cât se poate de clar şi priceput. Şi dacă a-l Pulszky totuşi îl află a fi înnegurat, atunci doară nu voi. fi eu vina. Dar ar fi mai mult qecâţ necom- plezanţă a remâneă lângă atare pre- supunere. Verosimil dară că eu sunt vină. Însă şi atunci mai restează încă ceva fatal. Sustă faptul că ideile mele,
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cel puţin pentru q-l Pulszky sunt »în- 
velite în negurăe, şi el totuşi se apucă 
a le critiză; atunci este de temut că şi 
atare critică nu poate atinge ideile 
mele, adecă simburele temei, ci numai 
vălul lor esterior; este de temut că 
atari atacuri nu pot valoră mai mult 
decât nişte lovituri în negură. Şi se 
pare că aşă va și fi. Sau doară e ceva 
mai mult decât o atare lovitură, când 
d-l Pulszky accentuează un stat unitar 
organizat, faţă de un stat poliglot? Ca 
şi când un stat poliglot nu s'ar puteă 
organiză în mod unitar, şi un stat or- 
ganizat în mod unitar nu ar putea 

„există prea bine şi fără dominarea 
exeluzivă a unei ginte. 

Cine ar privi de atac serios când 
d-l Pulszky spre scutirea dominaţiunii 
artificiale excluzive a unei ginte, ne 
face imputări noauă, cari totdeauna Şi 
în tot locul intonăm egala îndreptăţire, 
— »că pretenziunile noastre reoglin- 
dează părerile evului mediu ? Oare ce 
se poate zice despre o argumentaţiune 
care dominarea excluzivă a limbei 
maghiare în Ungaria o motivează cu 
dominarea excluzivă a limbei Parizului 
în Francia, şi în diterinţa de limbă a 
popoarelor Ungariei nu poate observă 
o diferinţă mai mare decât este dife- 
rinţa între diaiectul provencialului, al 
»ac-ului şi intre limba Parizului? Şi 
oare nu ne vine aminte în mod vivace 
fabula cu broască ce se umflă, când d-l 
Pulszky. — pentrucă unele popoare 
mari de 50-60 de milioane, îşi asimi- 
lează altele mai mici —, vindică unui 
popor mic de 5-6 milioane prepuse- 
țiunea ca să înghită alte 10 milioane ?



    

S4p-- 

” Cine cinează mai mult decât poate 
mistui, acela  -de sigur că-şi conturbă 
liniştea- nopţii prin o indigestiune mică, 
neplăcută. O acsionă care de sigur că 
nu e necunoscută. d-lui Pulszky dară 
se pare că în politică o trece cu vede- 
rea. .Şi asta este greşală contra higie- 
n6i politice. Ă Ai 

D-l Pulszky nu poate pricepe dina 
sa parte, în ce relaţiune stau greută- 
țile noastre financiare! cu aceea împre- 
jurare : că limba oficioasă în stat este - 
cea maghiară, — şi nu poate- pricepe . 
ce deosebire ar face în bugetul statu- 
lui aceea că în unele comitate s'ar de: 
cretă limba română sau sârbească de 
limbă administrativăc.. Este o armă a 
dialecţicei, pe :cât de. iubită. pe alfât 
de iâmpită, ca la concepţiuni. a căror 
legătură logică cauzală este intremij- 
locită prin un lanţ mai lung de con- 
cepțiuni. intermediare, să se suprime 
acestea, şi prin aceasta a discompune 
— cel puţin la aparenţă — conneesiu- 
nea lor. Greutățile noastre financiare . 
au duplul lor temei: întâiu în aceea că: 
puterile financiare ale unui stat mic 
s'au întrebuințat în măsură corespun- 
zătoare :recerinţelor unui stat m are; 
apoi în aceea că, spre a se - cumpără 
dominaţiunea excluzivă a unei ginte, 
a bebuit a se abzice de o desvoltare . 
economică liberă şi sănătoasă. 
Acestor cugete am dat eu expresiung, 
deşi nu.aşă esplicate, dar totuşi destul 

„de lămurite, — când am earacterizat 
ideea fundamentală a politicei -predo- 
minătoare prin cuvintele; Se.v oeşte 
a se face dintr'un stat mic po- 
liglotun stat mase naţional... 

) 

Da N 3 
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- Consecințele naturale - ale atarei - 
- politice vor fi pe diferitele terenuri de 
activitațe ale statului, pe cum d. e.pe 

terenul financiar, economic, politic, lim- 

bistic şi altele, corespuzând acestora — . 
diferite, dar pentru aceea nu mai pu- 
țin vor'stă în strânsă legătură între 
olaltă, în tocmai ca razele ce se res- 
pândesc din unul şi acelaş centru. Acest 
centru însă este ideea fundamentală 
intonată. de mine a politicei dominante 
de azi. Poate că cu mult mai ușor ar 
îi putut combate d-l Pulszky connexiu- 
nea între schimbarea tim»ului şi între 
mișcările acului barometrie. Cine nu 
cunoaşte ori ignorează concepţiunile . 
intermediare ce fisica ni-le dă a mână, 

“ar puteă combate şi aceasta connexiune. 
“Dar cumcă ca totuşi există - îmi va 
„concede aci doară însuşi şi d-l Pulszky. 

Şi ce e morala din toate astea? 
Că dialectica artificială nu poate ajunge 
nici când pănă la realitate — nici chiar 
în dextera mână a unui Pulszky. 

De alicum, — »sapienti paucac. 
Interesant este că redacţiunea zia- 

„zului «N. P. Journal» publică respun- 
sul lui Mocsonyi cu o întroducere, în 
care își promite mult dela turnura de - 
condeiu a acestor doi bărbaţi distinşi, 

“căci nu puteă presupune că Francise 
Pulszky va lăsă fără: cuvânt respunsul 
lui Moesonyi. 

Dar Pulszky n'a mai zis nici o 
vorbă şi redacţia ziarului lui Brody a 
remas fără turnura mult, promițătoare. 

Nu mult dup'aceea s'a întâlnit Ales. 
Mocsonyi cu Francise Pulszky pe in- 
sula Margareta la Budapesta şi din - 
vorbă în vorbă zice Alesandru:



— Mi se pare că tu îmi datoreşti 
încă cu un respuns. 

— Lasă'n pace — a respuns Fran- J 
cisc Pulszly, — hai facem mai bine o 
partie de şac. E lucru mai cuminte. 

_Şi s'au pus la şac, ambii fiind buni 
jucători de şac. Dar politică n'au mai 
discutat împreună. -



  

  

  

VIII, 2 

La 3 Mai 1887 a avut loc la 'fimi- 
şoara sub prezidiul parohului Aureliu 
Popovici din. Chişoda - consfătuirea 
alegătorilor din .comitatul 'Timişului; 
aparţinători partidului naţional român. 
având la ordinea zilei şi desienarea - 
delegaților pentru conferinţa naţională, 

-„ convocată la Sibiiu pe zilele de 7 Mai 
şi următoarele. - 

Consfătuirea a designat între alţii: 
delegaţi la conferinţa naţională pe An- 
“ton Mocsonyi de Foen şi Eugen de 
Moesonyi pentru cercul Ciacova, pe 
Zeno Mocsonyi de Foen pentru. cercul 
Recaş, iar pe Alesandru de Moesonyi 

„pentru cercul Becicherecul mic, tot 
cercuri electorale aflătoare pe teritorul 

- comitatului Timiş. 

 Comunicându-se prin d-l Pavel Ro- 
tariu, pe atunci redactorul «Luminăto- 
riul»-ului, ce apăreă. în Timișoara, 
membrilor celor două ramuri ale fa- 
miliei Mocsonyi alegerea lor ca dele- 
gaţi pentru conferinţa: naţională, a 

„sc.is acestuia Ales. Mocsonyi următoa- 
rea scrisoare în care motivează rezerva. - 
sa şi a celorlalți membri ai familiei. 

„Dau aici în întregime textul acestei 
scrisori, care arată poziţia “deosebită a 

“lui Ales. Mocsonyi:
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Stimate D-le Redactor ! 
Conferinţa naţională din Timişoara 

a ales pentru conferinţa din Sibiiu 10 
reprezentanţi, între aceştia 4 membri. 
ai familiei mele. Cunoscut e, stimaţilor 
membri ai conferinţei, cari nvau distins 
pe mine, respective pe noi patru cu 
onorătoarea încredere, că noi de mai 
mult ca un deceniu nu luăm: parte. ac- 
tivă le viaţa politică a patriei; cuno- 
scute le sunt şi motivele, cari ne decid 
la o astfel de abstinență politică; — 
le-am arătat de repeţile-ori atât prin 
cercuri private cât şi în public; nu 
mai puţin cunoscut e st. membri ai 
conferinţei, că aceste motive, durere, 
nici astăzi n'au încetat a fi decizătoare, 
căci ele zac în neschimbata noastră situa- 
țiune politică. Contrastul diametral între 
tendinţele puliticei de stat;astăzi domni- 
toare, care merge întru a creeă un 
stat naţional maghiar din Ungaria po- 
liglotă şi între tendinţele politice ale 
poporului român, cari tind â asigură 
individualitatea naţională şi a o vali- 
dită ca un factor politic al Ungariei, 
precum și contrastul, care conzistă în- 
tre aceste, pe cât de naturale tot atât 
de îndreptăţite tendinţe ale fiecărui 
popor cu conştiinţă de sine, şi între 
nulificarea politică: a Românilor din 
Ungaria şi Transilvania, produsă prin 
regimul de astăzi în mod artificial -- 
aceste două ponderoase contraste sunt 
cari imprimă ominosul tip deplorabilei 
şi nenaturalei  situaţiuni în care se 
află astăzi națiunea română în această 
patrie. Fiecare român vede şi simte că 
națiunea sa este eschisă dela o parti- 
cipare conformă dreptului etern şi im- 
“portanţei-sale la binecuvântările vieţii . 
constituționale. Fiecare român a trebuit. 
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să tacă dureroasa experienţă că naţiunii 
„sale în constituţionala Ungarie o luptă 
seriosă, legală parlamentară, pentru 
bunul ei drept şi legitimele sale inte- 
rese, — i-sa făcut imposibilă parte 
prin legi, parte prin aplicarea lor. Un. 
popor de aproape trei milioane de su- 
îlete trebue să se mulțumească a ve- 
deă cum interesele sale naţionăle vi-. 
tale se reprezintă prin 3, zi drei, de- 
putaţi, între 450! adecă cam după un 
milion de popor un deputat național! 

Un popor care în butul împărţirii 
artificiale a cercurilor electo 'al6, în 
circa 70—75 cercuri constitue majori- 
tatea poporaţiunii, trebue să se mul- 
țumească a vedeă, cum reprezentanţii 
delegaţi ai alegătorilor români în adu- 
narea lor generală — ca şi pănă acum 
— aşă şi astădată prin constituţiona- 
lismul Ungariei şi astăzi condamnaţi 
vor îi, in. prescara marei lupte elec- 
torale, în mijlocul unei situaţiuni cri- 
tice, ce ameninţă interesele vitale ale naţiunii, cu inima sângerândă, dar cu 
braţele încrucişate, a constată în faţa 
țării şi-a Europei artificiala nulificare 
politică a poporului al doilea, după a sa importanţă, înwe popoarele regni- 
colare ale Coroanei St. Stefan, şi prin 
urmare a pronunţă formalminte pasi- 
vitatea impusă naţiunii, a renunță la o luptă electorală fără efect, Coferinţa 
din Sibiiu de sigur nu va lipsi nici la 
această ocaziune a ţineă strins cu în- dativata unanimitate la acele postulate 
naţionale, cari se recer pentru libera valditare politică a individualităţii na- ționale u. Românilor din Ungaria şi Transilvania, şi: iarăşi va enunţă în mod solemn concluzele sale corespun- 
zătoare. Insă asta este tot, ce astăzi ea poale să facă; asta es:e una din



  

  

— 951 — 

cele puţine libertăţi constituţionale de 
cari şi poporul român pănă acu a pu- 
tut şi, voim să sperăm, că şi astădată 
va puteă face uz neconturbat. Intre 
astfel de împrejurări, credem că, am 
făcut tot ce azi putem, dacă declarăm 
mai dinnainte că: adherăm fără re- 
zevvă la coneluzele prevezibilo ale con- 
ferinţei din Sibiiu. Aşă pricepând lu: 
crul, credem că nu vom greşi, dacă în 
actul de alegere al conferinţei din Ti- 
mişoara nu privim atât un mandat 
pentru conferinţa din Sibiiu, cât mai 
"vârtos o nouă dovădă a acelei înere- 
deri, de care familia mea din partea 
poporului român al comitatului Timiş 
totdeauna s'a bucurat şi de care tot. 
deauna cu mândrie se poate făli. Per- 
mite-mi deci, stimate d-le redactor, ca 
după toate aceste să exprim în pre- 
țuitul D-tale organ, atât în numele meu 
cât şi în numele celorlalţi trei membri 
ai familiei mele, mulţămita noastră 
adâne simțită Românilor timişeni şi 
Să-i rog totodată a fi încredințaţi; că 
îndată ce va fi sosit momentul pentru 
0 serioasă acţiune politico-naţională —- 
ce poate că se va întâmplă mai curând 

- decât cum o cred unii -- fiecare dintre 
noi.va stă la postul său. 

Primeşte, d-le, încredințarea distin- 
sei mele stime. 

Budapesta, 5 Mai 1887. | 

Alesandru Mocsonyi. 

D-l P. Rotariu şi-a ţinut de dato- 
rinţă.a prezentă această scrisoare bi- 
voului central al comitetului partidului 
naţional şi din raportul despre decursul 
conferinţei vedem, că prezidentul cou- 
ferinţei, fericitul George Barițiu a dat 

„în şedinţa din 9 Mai, cetire acestei 
scrisori în conferinţă, care a ascultat-o



    

  

Ein : op 

— 352 
  

cu atenţiune, iar pasagele finale le-a acoperit cu aplauze entuziăste. 
Tot conferinţa aceasta a decis (re- ferent Vichentie Babeş) sub p. 4alre.- zoluţiunilor prezentarea unui memorand | la Monarh, chesţie care ulterior a dat anză unei mari crize de partid. 
N'a trecut anul dela această con- - ferinţă, când. Ales. Mocsouyi. a fost silit de împrejurări a eşi .din rezerva -ce şi-a. impus. <Tribuna» şi Institutul -- tipografie, cure o edită, a ajuns în €riză şi din loc mai înnalt, la care a ținut - Ales. Mocsonyi mult pănă în ultimul moment al vieţii sale, a tost solicitat să vină într'u ajutor Institutului tipo- grafic şi <Tribunei». Ales, Mocsonyi a dat ascultare şi astfel dimpreună cu.- fratele :seu Eugen şi vărul seu Zeno a veuit cu sume considerabile întru - “ajutor Institutului tipografie, în a că- rui Direcţiune a fost ales. a 

Aici se începe un capitol deosebit din viaţa noastră politică, „asupra că- Tula nu voesc-să insist la acest loc. Sfârşitul a fost” lichidarea Institutului tipoprafic, care apoi a trecut din mână în mână, când în a comitetului -naţio- hal, când în-a d-lui Brote, când în-a „altora, pănă ce după un. lung şir de regretabile crize a trecut, în mâni stră- "ine, încetând cu vremea şi «Tribuna», care a fost în primul rând Cauza ace- stor crize. - E  “Orizele aceste, cari amenințau din | temelii întreaga existenţă a partidului: năţional-român l-au scos. întru câtva din rezervă pe Ales, Mocsonyi, care a „ținut să sară întru ajutor apărării sg- lidarităţii şi demnităţii naţionale a vieţii noastre de partid. a Ea In centrul frământărilor interne s'a “pus chestia «Memorând»-ului, care în- 
> 

 



  

53 
„cepuse a deveni -în sinul comitetului naţional 6 chestie odioasă, în urma agitaţiilor. de afară, spriginite pe sub mână de unii membri din comitet, cari doreau o schimbara radicală, mai ales în privinţa persoanelor, din cari se constituiă comitetul, a 

Conterinţa- naţională din 21 şi 28 Octombrie 1890 aprobase motivele, din cari comitetul n'a considerat de oportun a prezentă la Monarh « Memoranid»-ul hotărit la 1887, totodată “a decis a în- mulţi numărul membrilor de comitet la Nrul 25 (pănă atunei erau numai 11 membri), a publică “un Memorand, care să conţină Sravaminele poporului român, iar Memorandul la Monarh să se prezenteze la timp potriviţ, (Punctul 4 al rezoluţiunilor. - Prin-acest coneluz. nu numai nu s'au aplanat regretabilele contraste, ei - "au luat proporţii şi mai mari, pornin- du-se în publicistică o luptă între fraţi, care luptă eră spriginită în mare mă- sură - de unele organe de publicitate - din Romănia. - , 
Când patimile se înfierbântaseră binişor, a crezuţ Ales. Moesonyi mo. - mentul de potrivit a veni în ajutorul prezidentului partidului naţional (pe -atunei V. Babeş) trimițând comitetului | 0 Scrisoare mai mare, în care se ocupă - atât de chestia disciplinei de partid şi a solidarităţii naţionale, cât şi în. deo- sebi de chestia «Memorand»-ului,: care „eră pretextul celor ce asultau -comi- -tetul.. i | 
Un “document preţios, nu numai pentru biografia lui Ales. Mocsonyi, ci şi pentru situaţia noastră politică de pe acele vremuri este această Scrisoare, pe care o reproduc aici în întregime - -- întoemai, cu sublinierile scriitorului ei. 

a
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ALESANDRU MOCSONYI 
cătră Comitetul naţional-central în Sibiiu. 

Domihii mei! * 
De un timp mai îndelungat se con- tihuă prin anumite foi de dincolo de Carpaţi, în sinul partidului naţional de dincoace, o agitaţiune. Natura ce- stiunei, împrejurul căreia se învâvtesce această agitaţpune, precum şi caracte- rul întreg, ce-l poartă această agita- 

- iune, m-au pus în imposibilitatea de a mă îngeră ori şi cum în această în- vălmăşeală. Locul cuvenit pentru acea- sta mi-se pare a fi comitetul naţional. Momentul potrivit „acela al întrunirii comitețului. De aceea adresez aceste 
litere comitetului, care fără îndoială se vă ocupă şi de cestiunile relative la iemorande. 

Incât pentru publicarea- unui me- morand politic în scopul de a orientă opiniunea publică asupra situaţiunei 
noastre, precum cred nu există diver- 
ginţe esenţiale între membrii comitetului. 

Nu așă este însă cu cestiunea despre 
prezentarea unui memorand la tron. 
In această privinţă subversează agere 
contrăste în sinul comitetului. La ace- 
ste contraste se referă cunoscuta agi- 
taţiune jurnalistică. Nu potsă ştiu dacă 
această cestiune întradevăr a dat în- 
demnul acestei agitaţiuni,. sau că ea 
s'a folosit numai de pretext. lie ori-şi 
cum, intenţiunea mea este a mă ex- 
primă atât asupra acestei agitaţiuni, 
cât şi asupra cestiunei memorandului. 
Căci nu numai că pun. temeiu ca comi- 
tetul pe deplin să fie orientat despre 
vederile mele în ambele direcţiuni, ci
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ou sper că-'mi va succede a. contribui 
la clarificarea acelor multiple neclari- 
tăţi, cari parte dejă existau, parte încă | 
în mai mare măsură s'au creeat prin- 
această agitaţiune. 

Mai întâiu voiu să vorbese de acea- 
stă agitaţiune. . e 

Nu aflu de lipsă a întră în deta- 
iurile aceleia. Dela sine înţeles este că, 
şi mai puţin poate să-mi treacă prin 
minte, de a face aceasta în privința atacurilor personali îndreptate în con- 
tra mea. Aceia, cari au cutezanţa de a mă suspicionă, atât stau de jos sub mine, încât cu suspicionările lor nu pot să ajungă pănă la mine, ci cu: acslea ei înşişi își împrimă pe frunte stioma josniciei lor proprie. A mă ocupă cu astfel de oameni şi porniri ari o pro- prie dejosire a mea, de care: nu suni capace. 

Insă faptul unei agitaţiuni susei- 
tate şi întreținute în propriul castru al partidului nostru, nu ne este nici posibil nici permis a-l ignoră. 

Avem de a face aici cu o agita- țiune jurnalistică, care pusă în lucrare în foile externe, ia de îndemn o ce- stiune controversă internă a partidului nostru, a căreia întreagă formă abiă este cualificabilă, a căreia motive şi ținte finali, mie ce e drept nu-mi sunt cunoscute, dar a căreia tendinţă apertă este îndreptată, de a perturbă armo- nia internă a partidului şi a căreia 
efect este -- fie-mi ertută expresiunea singur nimerită — scandalul politie. | 

La “această apariţiune, în viaţa noastră. de partid — nouă, dar de si- gur nu îmbucurătoare, voesce să fac unele reflexiuni din punctul de vedere „al ordinei de- partid. Eu adecă susţin, că âcolo unde domnește viaţa regulată 
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de partid cestiunile interne de partid se sustrag peste tot discusiunei pu- blice, de cum-va organul competent al partidului, — ja noi comitetul central, însărcinat prin Conferinţa naţională cu reprezentarea şi conducerea afacerilor naţionale, — escepţionalminte printr'un concluz formal n'ar enâneiă necesita- „tea sau cel puţin admisibilitatea unei atari, că prin urmare dejă faptul în sine, - Cumcă 0 eestiune internă a partidului, fără autorizare din partea comitetului naţional se pune în discusiune. publică - prin foi, ce trec de naţionale, ca şi în cazul prezent, este încompalibil eu conside- vațiunile de disciplină a partidului. | 
In publieaţiunile jurnalistice de sub - întrebare însă, precum  cunoscuţ esie, s'au făcut obiect de discusiune publică pănă şi consultaţiuni contidenţiale ale comiteţului şi aceasta în mod pe deplin -mistificătoriu. Eu cred, că pretutindene 

+ unde există” sentimenţ şi pricepere de disciplină, astie! de acteau să fie cua- lificate ca ete de o indiserețiune — absolul ne- permisibilă, 

Dar o procedură jurnalistică, care punând la o parte nu numai regardele 
îndatorite persoanei, ci chiar şi cele ce: -compet ! oziţiunei de preşedinte al par- tidului, încareă pe președinte cu cele mai josnice înjurări şi numai decât îl ŞI execută la Lunch, are o- trăsătură pronunțat nnarchistăci, | | A “Indiscreţiunile şi. mistificaţiunile, 

„suspiţionările şi calumniăvile, înjură- rile şi denunciaţiunile, aceste sunt ar- mele acestei agitaţiuni. Eu cred că, chiar şi. aceia, cari s'au folosit de ace- ste arme, unu -vor afirmă, a le fi luat din arsenalul bunei cuviinţe politice: 
Şi acestea sunt momentele -agita- __ unei acesteia, cari, după a mea pă- 

   



  

rere, recer o considerare mai serioasă din punctul de vedere atât al ordinei cât şi al reputaţiunei de partid. Căci, în faţa unor astfel de apariţiuni de sine se obtrud cestiunile :. Oare se poate cugetă măcar la o activitate conşcien- țioasă şi salutară a supremului organ executiv al partidului naţional, dacă cea dintâiă şi indispensabilă presupo- 
sițiune etică, — încrederea omnilaterală în diserețiunea reciprocă a membrilor comită. - tulu: — s6 permite a fi sguduită prin „atari indiscreţiuni şi mistificaţiuni in: - admisibile ? Oare nu înseamnă aceasta a semănă neîncredere şi discordie acolo unde încrederea necondiționată şi con- cordia cea mai deplină au să domnea-. scă ? Oare mai poate să fie vorba de ordine şi partid, dacă autoritatea pre- şedintelui este” permis-a se dărimă în acest mod? Ba mai mult; oare partidul naţional nu se periclită deadreptul în- existenţa sa, dacă el în temeliile sale „ morale şi politice: 3 sentimeilele. de bună cutiință  polilică și “de solidaritale națională, prin astfel de pornire se seudue și zi- hibsmul moral se încuibă în sinul seu ? 

De sigui nu poate fi în firea mea, ca asemenea. celor din dosul articolilor aţiţători, să Suspicionez  intenţiunile acelora, cari din întâmplare  într'una Sau -allă cauză controversă, nu sunt de . o opiniune cu mine. Şi după toate ace. - „ste, ori cât de greu îmi vine, - chiar și 

  

în acest caz vreau să presupun, că aceia, inspirați de intenţiunile' cele mai buiie, în orbia lor pătimaşă, nici con- ştiinţă nu au despre întroaga petricu- lositate .a pornirei ler proprie, — o presupoziţiune, la care nimene nu-mi va puteă impută micime de sutist. În- treb însă: Qare chiar şi cele. mai no- bile intenţiuni ar puteă ele să justifice 

4
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un astfel de metod deluptă? Şi.doară 
acest metod de luptă, în sine refuzabil, 
în efectele sale mai puţin destructiv ar 
fi, pentrucă după supoziţiunea noastră, 
el ar fi provenind din intenţiuni no- 
bile? Oare sar putea toleră în sinul 
unui partid, care ţine la existența şi 
reputaţiunea sa, o astfel de agitaţiune 

- chiar şi în cazul presupus de bune in- 
„tenţiuni ? N'ar fi oare din contră inte- 
resul partidului, de a înnecă prin o 
reacțiune salutară, în germine nihilis- 
mul pornit spre iveală ? | 

“Dar pe lângă toate aceste nici nu 
există-cea mai. mică necesitate pentru 
nici un fel de agitaţiune, cu atât mai . 
puțin pentru una asemenea. “Căci ce- 
'stiunile în privinţa. cărora se nasc di- 
vergenţe mai serioase de păreri fără 

„de a-şi puteă găsi deslegarea lor sa- 
tisfăcătoare pentru toate părţile dejă 
în sinul comitetului, după natura lu- 
crului au să-şi caute şi găsească desle- 
„garea definitivă în Conferinţa naţio- 
nală, care nu numai că este genuina 
și fidela reprezentanţă a opiniunei pu- 
blice a naţiunei, ci totodată e prin 
aceasta şi recunoscută de atare, Nuci 
vorbă, se poate totuşi întâmplă, ca 
unele concluze chiar şi d'ale acestei 
corporaţiuni unuia sau altuia dintre 
membrii pârtidului să pară oreşile, 
însă şi în astfel de caz, căruia ase- 
menea, după a mea cunoștință pănă 
acum nu sa ivit la noi, este dat pen- 
tru singulari, precum şi pentru mino- 
rităţi expedientul de a corespunde pe 
deplin atât obligămintelor propriei. con- 
ştiinţe, cât şi celor mai stricte .postu- 
late de disciplină a partidului, fără de 
a trebui să se recurgă la vre-o agita- 
țiune intestină de-partid, — prin aceea, 
că pentru concluzele, cărora convic-
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iunile lor individuale sa opun, refuză: responsabilitatea lor - personală, dar . chiar şi în asemenea concluze ale Con. . ferinţei . naţionale, ştiu să respecteze Voința naţională. Deci „pentru aceia, cari ştiu să cuprindă: bine şi” serios principiul solidarităţii naţionale, absolul 
na există moliv, care să-i îndreptăjească ia vre-o agilaţiune în sinul partidului. 

Eu cred deci că, comitetul, faţă de aceasta agitaţiune nu va lipsi a enun- ciă în mod forinal şi public: 
Precât de vwuă salisfacțiune simte de o 

parte. comitetul, văzând interesarea presei de. 
peste. Oapaţi pentru lupla noastră națională, - 
ași de altă parie nu poale a nu da exprestune 
regrelelâr. sale pentru aprriliunea, că unele. fa. 
din București, parcă au Pus în serviciul unei 
agilațiuni, “ivite în sinul partidului “nostru Ha. 
ional, a unei agitățiuni, al căreia metod, dacă. "el sar înceliițeni în mijlocul nostru, - Sigur: ari 
perichiti şi daună existența și repulațiunea Dara - idului, fătă ca sub orică privire să fie folosi- 

- toare. cauzei naționale. . 
" Comitetul mai departe de bună - „seamă n'ar impune menibrilor de par- - tid un sacrificiu prea greu, dacă pen- tru viitor şi-ar exprimă aşteptarea, ca fiecare aderinte, însuflețirea sa wobilii pentru ale.” „Sale: proprie idei şi convicțiuuni, - săi şi-o mode- reze prini”o însufleţire şi mai înnnltă “ pentru 

solidarilatea națională, * 

In . fine. comitetul, după părerea “mea; n'ar cere nimie injust, dacă ab adresă foilor de peste Carpaţi curte- iieasca rugare: de a obser în cestiunile 
noastre interne de partid cel putin „Aceeași  re- 
26rvă;: care . rezervă considerațiunile de disciplină 
a partidului. o impui foilor noustie în asifel 
de cestiunii. 
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„Căci, în: timpuri când avem ' să. 
luptăm pentru existenţa noastră naţio- 
nală, cestiunea solidarității naționale stă mai 
sus de Oricare eestiune controversă, şi disciplina 
de partid, pe care se bazează şi al no- 
stru partid, ca oricare altul, stă mas pe 
sus decăi convirţiunile individuale, Aa 

- Im faţa neclarităţilor eșite la lumină 
din incidentul atinsei agitaţiuni, - mi-s'a 

“părut de lipsă a- expune principiile 'de 
mai sus ale disciplinei de partid şi eu 
ţin de un interes adăolui de: partid, ca 
fiecare membru al partidului “să fie 
„orientat despre ele şi pătruns de ele; 
căci altmintrelea fiinţa şi organizarea 

„partidului ar fi numai exrinte goale şi- 
„lupta naţională o jucărie copiliiroască.- Con- | 
dus de aceste consideraţiuni, eu dau... 
necondiţionat publicităţii aceasta primă - 
parte a acestor ale mele litere. Din 
„contră, conform acesţor : principii de 
disciplină, supun înjeleptei apreciări a 
comitetului, dacă oare şi următoarea 
parte a acestei scrisori, în care voiu 

„să mă ocup de cestiunea memorandu- 
„lui, este a se da publicităţii sau nu? 

Cestiunea prezentărei unui memo: 
rand politie la tron este, după părerea 
mea, o cestiune de mare importanţă. 
Gravitatea ci zace în consideraţiuni,: 
cari se refer la eventuala ţinută a Co: 

„roanei faţă de acest memorand, şi la 
consecinţele urmânde din acea ţinută. 
lar aceste consecințe ating cea mai 
momentoasă parte a vieţii noastre po- 
litice : raportul între naţiune şi Coroamt. 

După această scurtă accentuare a 
„importanţei  cestiunei noastre contro- 
verse, dorese a preciză în prima linie . 
esact simburele ei, propriul punct de di- 
ferinţă între noi. Aci în faţa multiple- 
ler întunecimi, prin cari i-s'au atribuit 
un: caracter de principiu, trebue să
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constat numai decât că, aceluia acest 
caracter nici în fond nu-i idherează, 
nici din parte-ne nu i-s'a însuşit  vre- 

„odată. + , 
- Intrebarea în sine, în cuprinsul ei 

principial, dacă adecă, fie din. punctul 
de vedere al constituţionalismului, fie 
din acela al politicei noastre naţionale, 
este admisibil, ca națiunea spre scopul 
ameliorării situaţiunei sale politice con- 
stringătoare, între împrejurări să în- 
voace intevvenţiunea Coroanei? — a- 
ceasta întrebare nu formează diferinţa 
între noi. 

Eu consider un astfel de pas din 
partea naţiunei nu numai din punctul 
de vedere al constituţionalismului în 
principiu adnisibil, ci și din punctul de 
vedere. al politicei noastre naţionale, 
între împrejurări de tot îndicat. - 

Coroana este supremul scut pen- 
tru drept şi lege atât în statele auto- 
xcratice, cât şi în cele constituţionale, 

- Şi o sănătoasă desvoltare a vieţii de - 
stat nici unde nu esige funcţionarea 
corectă a acestui suprem regulator de stat 
în aceea măsură, ca tocmai în statele 
cu constituţiune parlamentară, al căror 
sistem de regim se bazează pe domnia. 
de partid. Căci nici unde tentaţiunile 

„de-escese pentru regim nu sunt atât 
“de mari şi aceste escese pentru binele 

statului atât de stricăcioase, ca în. aceste 
state astfel, că parlamentarismul are să-şi 
găsească indispensabilul seu contrapond 
tocmai în aceasta, constituţionaiminte 
esemplă pozițiune a Coroanei. Coroana 
perde din vedere propria ei chemare 
constituţională când în.loe de a țineă 

“prin autoritatea sa pe fiecare regin 
de partid între marginile cuvenite, se 
identifică cu fiecare. De sine înţeles 
-este, că esprim această tesă în general .
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fără referință la a noastră preaînalţă 
Coroană, asupra ţinutei căreia nici nu 
mă aflu în poziţiune d'ami formă o 
opiniure. întemeiată, nici n'ar fi de 
cuviinţă a manifestă în public o atare 
opiniune. lar teoria, care în Coroană - 
nu vede alta decât pre cel mai eficace - 
dar şi mai acomodabil instrument al 
fiecărei politice de partid, aceea falsifică 
chiar esinţa instituţiunei parlamentăre. 
Şi dacă, graţie. agitaţiunei în. partidul 
nostru, vin âcum și foi din tabăra con- 
trarilor noștri naţionali a se mestecă 
în certele noastre casnice — în scop 
de a ne dăscăli pentru memorandul 
cătră Coroană şi a ne Qa binevoitorul 
lor sfat, ca să căutăm vindecarea gra- 
vaminelor: noastre la parlament, acelea 
prin aceasta. dovedese numai, că nu 
vreau să recunoască adevărata fire a 
parlamentarismului şi perd din vedere 
două lucruri: că parlamentul unguresc 
prin tot trecutul seu a dat probe ecla- 
tante şi regretabile,-cât de puţin simţ are 
el tocmai pentru gravaminele naţionale; 
şi că poporului român în prezent prin 
măestrie îi sunt închise chiar porţile par- 
lamentului. In princip deci o eventuală 

“prezentare a memorandului la Coroană 
din punetul de vedere al constituţiona- 
lismului nu sar putea atacă. 

Nu altmintre -ni-se prezentă chesti- 
unca în princip şi din punctul de ve.- 
dere al politicei noastre naţionale în 
Monarhia noastră, care dincoaci şi 
dincolo se compune dintr'un conolome- 
vat. de elemente eterogene, în care pu- 
ierea casnică a dinastiei formează pănă 
şi astăzi pe faptorul decizătoriu în 

„viaţa publică, iară acest faptor dincoaci 
şi dincolo prin propriul seu : interes 
avizat este, a aveă pururea în ultima 
linie de grije ca nu cumva unii arbori.
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să crească prea pănă în ceriu, O po- litică naţională deci, cara n'ar țineă cont de acest faptor, şi-ar face soco- teala fără cârciumariu. 
Pentruca să pun însă în deplina 

ei lumină marea şi întreaga însemnă- tate ce eu o atribuesc -acestui faptor - politic — nu numai pentru stadiele de tranziţiune, prin cari trebue să ne stre- curăm, ci pentru întreg viitorul naţio- nal- al poporului: nostru, merg un pas mai departe şi în vederea epocalelor evoluţiuni politice, spre cari iresistibil împinşi suntem, fac afirmaţiunea, că 
precum viiloriul dinastiei noastre zace în aceen 
mâsiune ce: are să împlinească în Orient, tot 
asemenea definitiva întemeiare a adevăratei R0Q- 
sire * esisleuțe naționale cât mai strins legală 
este de aceasta misiune a dinastiei. 
___ Din acestea două lucruri derivă: întâi că, avem un interes politic eminent national, de a îndreptă cea mai deşteaptă a Noastră solicitudine. raportului dintre Națiune şi Coroană, --: la ceeace am să mai revin; a doua, — ceeace mai din-. tâiu a fost a se stabili, că în chestiunea 

presentărei unui memorand . Monarhului la timp 
potrivit, diferinţă principială nu există între noi. 

Constat deci, că adevăratul punct „„de diferinţă între noi zace numai şi numai în cestiunea timpului potrivit. Şi însamnă a nu pricepe, sau dinadins a. „mistifică adevărata stare a lucrului, când acelora dintre noi, cari între da- tele împrejurări nu pot să descopere acest moment polrivii, li-se insinuă a fi în contrazicere cu direcţiunea politică a conterenţei naţionale. 'Tocmai con- 
trariul este adevărul. 

Conferinţa naţională dela 1890, în -concluzul seu referitor la dispoziţiunea 
conferinţei naţionale . dela 1887, în
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cauza prezentărei memorandului la Co- 
roană, expres aproabă motivele comi- 
tetului, pentru cari acela n'a atlat 
oportună subşterierea memorandului 
și conferința amână prezentarea ace- 
luia pe timpul când va fi de lipsă, 
adecă pentru timp potrivit oportun. 
Conferinţa prin aceasta, a documentat 
invederat două lucruri: unul că, ea în 
această afacere pune tot pondul pe 
momentul timpului potrivit, oportun; alfa, 
că, şi ea din a sa parte a considerat de 
nesosit încă acest timp. Prin urmare nu 
aceia, cari vreau să iee în considera- - 
țiune recerutul timp potrivii, ci aceia, cari 
fără această considerațiune vreau cu 
ori-ce preţ să prezente . memorandul, 

--se pun în apertă contrazicere, cu spi- 
ritul şi direcţiunea politică a conferin- 
ței naţionale. Şi comitetul în faptă ar 
lucră în contra intenţiunilor clare ale. 
conferinţei naţionale, dacă ar decretă 
subşternerea memorandului la tron fără 
a îi ponderat cu maturitate: oare mo- 
meniul  polrivii penhu aceasta este sau în ? 
Aşadară aceasta şi numai această ce- 
stiune formează punctul de diferinţă 
între noi. Ea nu este cestiune de prin- 
cipiu, ea este o pură cestiune de 0por- 
tunitate. Prin ceeace însă nicidecum 

- nu va să fie zis, că ea doară pentru acea- 
„sta ar. fi de importanţă mai mică decât 
o cestiune de principiu ; căci adevărata 
politică naţională nu este condiţionată 
numai de dreptatea principielor_ sale, 
ci în egală măsură — şi de bine chib- 
suita lor aplicare. lar la un act politic de 
ăsemenea importanţă momentul execulărei 
sale este de o însemnătate deadreptul 

decizătoare. Bxecutat la timp  pobrivit 
un asemenea act poate să producă o 
întorsătură afund tăietoare în strâm- 

„torata noastră situaţiune ; la timp: ne-
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potrivit executat, acelaşi act ar compro- 
mite în mod serios cauza naţională şi 
reputațiunea politică a naţiunei. 

Pentru de a marcă şi mai clar şi 
de a preciză mai ager acest punct de 
diferinţă, resumez cele zise în trei teze: 
1) ca la timp potriuii să se prezenteze 
tronului un memorand, — în această 
privinţă nu există diverginţe de păreri; 

-2) ca memorandul la timp nepotrivit să 
nu fie prezentat, — în această privinţă 
nu este permis să existe diverginţă de 
păreri între aceia, cari stau pe baza conehu- 

„ului conferinței naţionale ; 3) că prin ur- 
mare. întreaga noastră controversă se 
poate ascuţi numai în cestiunea: ce 
este a se înţelege prin expresiunea de 
„timp oportun sau potrivit ? 

Este invederat, că respunsul la 
„această întrebare depinde pe deplin 
dela întrebarea : care scop se urmă- 
reşte în general prin un astfel de act ? 

„Eu nu ştiu, că domnii noştri asal- 
tători ai ceriului ce scop urmăresc prin 
un astfei de act? căci pe lângă toată 
discursivitatea lor de rebus omnibus 
et quibusdam aliis, ce nu se ţin de 
obiect, ne-au lăsat în întuneric tocmai 
asupra acestui punct, cum văzurăm, 
adevăratul simbure al cestiunei. 

E drept, că în privinţa scopului în 
acei articoli ai foilor din Bucuresci, - 
cari atât de înfocat agitează pentru ne- 
amânată prezentare a memorandului 
la tron, ni se fac indigitaţiuni de na- 
tură chiar îngrozitoare. Aşă, ca să ci- 
tez numai. unele ca de probă, în «<Ro-. 
manul» dela 2/14 Iuniu a. c. se zice 
între altele : a 

<A nu trimite memoriul la Viena: 
înseamnă a ţineă pe Români în loc, a 
face imposibilă lămurirea situaţiunei
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lor, a  împedecă o eventuală înteve- 
nire în folosul lor!».... «Monarhul nu vrea să întrevină»... «Memoriul tot tre- bue duse... «Glasul celui asuprit, “gla- “sul ce a îndrăsnit să vorbească în pa- latul imperial, să spună lumii: <am grăit cu împăratule, pentri ca lumea să aibă apoi drept a zice: «au vorbit 
cu împăratul, pot ei să meargă în- - nainte»...... <Acesta-i farmecul memo- 
riului».... | Ă i 

Aşă dară: situaţiunea "trebue să | fie clarificată; cu  Monarhul trebue să 
se tragă seama; pentru ca națiunea 
apoi să poată merge înnainte (!) — — „Dar întreb — încătr'o.? — Intrebare | - Daivă! A merge înnainte după facerea so. . „cotelei cu Monarhul numai una poate 
să însemneze. Oare să o spun pe față ? 

Dar să lăsăm comedia la o parte, şi întreb.: Poate un om serios să re.- mână serios în-faţa acestora ? Se .mai „pot luă în serios oameni, cari se avântă 
la astfel de capucinade ? Ba: mai poa- te-se şi | resupune numai, că oamenii 
aceştia ei înşişi iau în serios ceeace zic aici ?-Exchis fiind însă aceasta, numai 
din două una se poate luă: sau că . aceşti domni ei înşişi nu ştiu ce ţîntă „ propriamente vor să atingă prin. sub- şternerea necondiționată .a memoran- 
dului; sau că ei urmărese scopuri, cari „Du vor să ni-le mărturisească. - Şi aci la acest punet trebue să fie şi să re- mână. pironiţi aceşti domni pănă atunei, 
pănă când sau îşi vor vecunoaşte pe faţă completa lor lipsă de idei politice, sau ihtenţiuniie lor secrete. După ce vor fi | făcut aceasta, vom vorbi -— poate ficu ei -mai departe despre cauză. Dar mie deocamdată îmi ajunge, că absurdul! 
întreg al demersului solicitat din par- 
tea lor, nimie nu Var puteă dovedi mai
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eclatant decât tocmai ar'gu mentaţiunea 
cu carel motivează. ? 

De sigur, un popor, care posede 
simţul de sine moral, dacă odată şi-a 
forţat socoteala cu Monarhul seu, şi 
socoteala ar fi eşit nefavorabilă, nu-s'ar 
puteă opri în mijlocul drumului, ar 
trebui să «meargă înnainte» şi tot mai de- 
parte «înnainte». 

Dar oare nu este tot atâtde sigur, 
că un popor — care nu numai că nu 
are interesul de a provocă o ruptură 
cu Monarhul seu, ci din contră are un 
interes eminent naţional, cum Pam in- 
tonat mai sus, a cultivă cu solicitudine 
raportul seu leal cătră  Monarhul seu, 
un popor, care chiar abstragând dela 
acesti moment, nici n'ar fi în stare a 
irage extremele consecinţe din ruptura 

„de el însuşi provoeată,cu toate acestea 
orbiş ar forţă socoteala cu Monarhul 

_seu şi numai după ce această socoteală, 
ar eşi nefavorabilă, atunci s'ar trezi 
că «nu poate să meargă înnainte», ci, 
că trebue «să stee în loc». şi încă 
«Sus pe munte» — cum zice neamţul,! 
întreb, un astfel de popor oare nu s'ar 

“ lipsi el însuşi pe sine de întreaga sa 
reputaţiune morală șI politică ?!- Oar6 
un popor cu asemenea demers, ar pu- 
teă să ajungă altceva decât ca să se 
facă pradă blăstemului ridiculosităţii 

„de moarte?! Şi aceia, cari vreau să 
împingă poporul nostru pe astfel de 
cale fatală, ei vin să ne acuze, că noi 
tindem să-l înstrăinăm de Monarhul 
seu ?! Şi oare aceia, cari vreau să amă- 
gească poporul la. toate acestea, nu 
dau chiar prin aceasta cea mai tristă 

"şi eclatantă dovadă, că ei nu pregetă 
de a face un joc frivol chiar şi cu cau. 
zele cele mai serioase ale poporului?! 

Cine lucrurile serioase le ia în
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serios, acela nici un moment nu poate fi la îndoială, că scopul 'ce națiunea poate să aibă în vedere la o eventuală prezentare a unui memorand la tron, - nu poate fi acela: dea provoci cu orice 
preţ socoteala “între naţiune și roroanii, pentru 
de a pulea- merge mai înnainle, ci că scopul 
moraliceşte şi politiceşte singur admisi- bil pentru asemenea act, nu poate fi altul decâţ: a esoperă. prin invocarea inler- venţiunei Coroanei o ameliorare în situaţiunea sa politică silnică. -- 

Și dacă acesta este unicul scop, care singur poate să vină în „serioasă 
considerare, la astfel de act, atunci prin aceasta logicamente este lămurită şi întrebarea în privinţa c</impului opor- "tun»- pentru prezentare. Timpul opor- tun pentru prezentare nu poate fi alţul. decât momentul, în care succesul aţin- „tit pare garantat naţiunei. Cu alte cu- vinte: Momentul - potrivit pentru sub- Şternerea memorandului la tron va fi acela, când națiunea va fi în posesiunea de destule garanţii, cari îi asigură o prevenire binevoitoare din partea Coroanei. 

Singura aceasta este poziţiunea co- rectă în această chestiune. Naţiunei nu este pervus a-se espune. uşurel eventualităţii unui eşec la astfel de act, Dăunoasele reaginţe după un astfel de eşec n'ar puteă să lipsească. Uv aattel: de eşec ar influinţă în cel mai nefavorabil mod raportul naţiunei cătră dinastie și ar produce o depresiune sensibilă a sim- țului de demnitate al naţiunei. [ar uşu- “ratec ar ti-a întreprinde astfel de pas fără garanţii de succes, pentrucă ori şi cine are şi numai cea mai mică idee despre procesul, prin care 'se esecută. astiel de acţiuni politice mari, precum este schimbarea adâne pătrunzătoară
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“în situaţiunea politică, cum noi o inten- ționăm, trebue cel puţin atâta să ştie, că acte ca d. e, prezentarea unui memorand la tron, prin care un popor întreg roagă intervenţiunea Coroanei, — şi altele de asemenea natură — formează numai înscenarea exterioară a unor transactiuna dejă mai nainte bine preparate, de cari acte, cum aşi zice, de ceremonia oficială, este uz a se legă esecutarea formală a unor asttel de transacţiuni. _ 
Dar fără asttel de îvansacţiuni pre- alabile subşternerea memorandului la tron n'ar fi decât a act de minorenitale poluică, care anumite cercuri din Viena -şi Budapesta nu ar lipsi a-l escomptă fiecare în modul seu, dar care neapitrat 

a compromile greu vepulațiunea” morală şi 
politică a nafiunei. | . - 

Sau că doară aceia, cari cu atâta pasiune stărue la presentarea neamâ- nată a memorandului, au dejă în posu: nariu recerutele garanţii politice ? In acest cas îi rugăm cu curţenie: să bine- Voiască a ni le pune pe masă ca să le vedem. Căci dacă odată să lueră de  pelea noastră, este cu dreptate, ca să scim cel puţin, care preţ i-se dă? - 
După toate acestea resumez resul- tatul acestor desfăşurări în următoriul » proiect de conelus: - a 
Comiletul central enunță cu privire la pune- 

“tul IV din conelusele conferințea naționale. dela 
1590 că, de tin : oportun pentru prezentarea 
memaraudului la tron consideră acel momeni, 
când națiunea da avec, garanţiile vecerute pentru 
Succes, i E n - 

Numai aeeastă posiţiune cuprinsă 
în acest proiect de conelus, corespund e, | 
unei politice naționale tu conșeiință dle sine se- 

" rigăsă şi cumjiălată, care scutită de vrice e.n 
vaganță și de 'orice înstreinare de sine, pururea
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plecată este de-a trunsiga cu. orice facler: de pu 
ere în monarhie, fără a se da utilisată prin 
ceva unilateral. 

Şi aceşti factori ai puterei. vor de- 
veni plecaţi a iransiga cu noi nu dacă 
arătăm slăbiciune politică şi mcrală, 
ci când vor vedeă că boporul nostru 
este firm şi prudent, Formula fermecă- 
toare însă la aceasta este şi rămâne 
pururea aceiaşi: armonie şi cumpăl. 

Nutrese speranța că comitetul va 
acceda propunerei mele. Altmintrelea 
țin de inevitabil un apel la Conferinţa 
naţionălă. Şi eu mi-aşi consideră de 

“datorinţă, a apără în aceea tot atât de 
hotărât posiţiunea mea. Căci nici când 
nu m-aş puteă pricepe la un joe dea oarba 
în politică, în care joe sau conducătorii sau 
națiunea ar fi cu ochii legaţi. Ear despre 
aceea sunt sigur, că conferinţa naţio= nală tot atât de puţin se va pricepe la 
astfel de joc. E | 

Birehiş, 14/96 August, 1891. 

Ales. Mocsonyi m. p. ? 
Dar n'a reuşit să limpeziască si- 

tuaţia cu această: scrisoare monumen- 
tală, care = poate din cauza lungimei 
ei — nici Wa fost cetită întreagă iîn.- 

„Şedinţa de comitet. ” | 
Agravându-se situaţia; s'a convo- 

cat, conferinţa naţională pe zilele de 
20 şi 21 Ianuarie 1899. 

Ales. Mocsonyi s'a ţinut de cuvânt. 
A venit la conferinţă, ca să-şi împli- 
nească «datorinţa ă apără tot atât de 
hotărit, poziţia sa». Venirea lui la Si- 
biiu' a fost considerată de mare cveni- 
ment naţional. Eră vorba să se aran- 
geze primire testivă, retragere cu torţe 
în cinstea lui, precum am descris ace-
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„Ste în <amintirile “şi impresiile; publi- cate îi fasc. III al «Transilvaniei» din 1909. - E 
A adus cu sine un expozeu clasic al situaţiei noastre politice, care s'a primit. unanim de întreaga Conferinţă, ciuntindu-se numai concluzia rezolu- țiunei a patra, spre a se adăugă fata- lele cuvinte «fără am ânare». 
Acest expozeu, tipărit în toate zia- -Tele, şi reprodus şi în broşură sepa- rată este cea mai clasică manifestaţie politică a poporului vomân din Unga- ria şi Transilvania, este un adevăraţ. isvor peutru toţi ceice voesc să cunoa- scă esenţa conflictului naţional din Un- garia. i 
E unică în teliul seu istoria acestei conferinţe în analele vieţii noastre politice ain timpul mai nou. 

„În comisia de 40 a dat Mocsonyi cetire acestui expozeu, care -conclude “în 6 proiecte de rezoliţiuni. Comisia dă unanim expresie bucuriei sale deosebite că Ales. Moesonyi: s'a pre- zentat la conferință şi îi mulţumeşte pentru acest elaborat, care expune «În niod exemplar» atât în privinţa formei cât şi a conţinutului: situaţia politică a 
„poporului român din Ungaria şi Tran- silvania, 

Deschizându-se desbaterea gene.- rală se primeşte unanim acest elabo- vat ca bază a desbaterei speciale. Tre. cându-se la desbaterea specială se pri- mesc de asemenea unanim coucluziu- nile 1. 2. 3: 5 şi 6 ca rezoluţiuni. | 
ar li rezoluţiunea a patra propune “d-l E. Brote, ca propoziţia finală să se
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prescurteze în acel] chip, ca lăsâudu-se 
intacte premisele, să se concludă că 

„acest memorand are să fie prezentat 
Monarhului... «fără amânare». 

După îneheerea. desbaterei asupra 
acestui punct, dar nainte de a se trece 
la votare, face Ales. Mocsonyi urmă- 
toarele declaraţiuni şi propuueri cari 
se iau în considerare: 

1. Declavă în. nuniele seu şi al. so- 
ților sei de principii, că nu poate luă 
asupra-şi nici o resp: ndere pentru si- 
tuaţia ce s'ar creeă prin prezentarea 
«fără amânare» la timp -inoportun a. 
memorandului la p. î. loe. 

2. Declară în numele seu şi al so-: 
ților sei de principii, că va 'respectă 
concluzul majorităţii, dar nu va cooperă 
la executarea concluzului la caz că 
acesta va reclamă prezentarea «fâră 
amânare» a memorandului. | 

3. Solidaritatea trebue susţinută 
la ori şi ce caz în partid, minoritatea 
„trebue să se supună majorităţii. 

4. In şedinţa plenară are să se 
_prezenteze simplu un raport şi pro- 
iectele de concluziuni, cari au să se 
accepteze fără contrazicere. 

5. Referentul comisiunei şi membri 
noului comitet au să se aleagă exclu- 

"siv din :şirele majorităţii. (Aceasta 
pentru a pune capăt urâtelor certe din 
sinul. comitetului, cari luaseră proporţii 
mari). | 

6. Asupra propunerilor din chestie 
vor aveă să voteze mai întâiu muinbri 
comisiei de 40 și dup'aceea într'o. şe- 
dinţă confidențială toţi delegaţii. So va. 

- Votă nominal şi la caz că rezultatul 

i



  

— 373 — 

„celor. două votări nu va fi acelaşi, are 
să se considere ca primit acela, care 
va întruni majoritatea în şedinţa con- 
fidenţială a delegaților. | 

Rezultatul votării a fost următo: 
riul :. ” E 

Comisia de 40 a primit cu majori: 
tate de voturi propunerile neschimbate 
ale lui A. Mocsonyi şi a respins adau- 

„Sul lui E. Brote. 

Şedinţa contidenţială a delegaților 
a primit însă cu majoritate de voturi 
adausul lui Brote. : 

Dupăce prin acest concluz s'a ajuns 
la o rezoluţiune, care eră diametral 
opusă premiselor expose-ului şi a ve- 
derilor lui Moesonyi, declară acesta că 
nu maiconsideră de al seu ex. 
poseul cu conclusiunea modificaţă, iar 
comisia decide a luă usupra-şi acest 
exposeu, prezentându-se conferinţei ca 
elaboratul comisiei de 40. Aşă s'a şi 
întâmplat: a 

În şedinţa publică plenară din 2 
- lanuarie 1892 s'a dat apoi cetire- expo-. 
seului, acum al comisiei, şi s'a decis — 
fără desbatere — prezentarea «fără 
amânare» a Memorandului, . 

Au- urmat apoi peripeţiile cu <Me- 
morandul», al căror epilog, ca totuşi să 
se scoată la iveală <un rezultat», a fost : 
vehementa campanie contra lui Mo- 

6sonyi, la care s'au angajat nu numai - 
organe importante de presă din regat, 
ci —- durere — chiar şi politiciani din _ 
regat cu nume şi:mare trecere. | | 

„ Un trist capitol al rătăcirilor ome- . 
neşti. e “ . 

Ales. Moesonyi a observat cu ri: 
goare rezerva ce şi-a impus. ”
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La conferinţa din 1893, dupăce con- 
secvențele trebuiau să fie clare fiecărui 
cap cugetător, a încercat să repare si- 
tuaţia, dar n'a isbutit nici atunci. 

Duvă întemnițarea în vara .anului 
1894 a întreg comitetului pentru publica- 
rea şi respândirea «Memorana»-ului 
s'au făcut paşi de realiare a șirelor, 
împărţite în «memorandişti» şi “canti. 
memorandiști», dar” pe lângă toate -si-. 
linţele ce şi le-a dat. Ales. Mocsonyi, 
nau dus la scop, căci cei chemaţi a 
stabili punctele de orientare n'au putut 
cădeă de acord asupra celor mai car- 
dinale chestiuni. | 

Aceste. sunt însă momente, cari încă 
nu pot fi twactate sub prisma istorică, 
căci contrastele principiale ieşite atunci 
la suprafaţă dăinuesc încă pănă astăzi. 
Nu în cadrul acestor note biografice 
este locul a tractă aceste chestiuni, cari 
astăzi sunt poate chiar mai actuale de . 
cum erau atunci când sau abordat, 

Momentul significativ este, că toc- 
mai ceice atunci s'au opus mai ve- 
hement poziţiei principiale a lui Mo-: 

“esonyi, par'că anume ca să demon-. 
streze absolutul adevăr ai concluziu- 

“nilor lui Mocsonyi, sunt trecuţi astăzi 
în acea tabără, unde nu-i mai ține alt- 

“ceva laolaltă decât căpătuiala. 
„Va veni vremea — şi nu poate fi . 

departe — când vom puteă vorbi liber 
şi fără nici o 'rezervă despre toate 

„aceste mari chestiuni de natură priu- 
„cipială, dela cari depinde întreg su- 
fletul vieţii noastre naţionale po- 
litice. 
Deşi retras de „nou de pe arena
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vieţii publice, â urmărit Ales. Mocsonyi 
cu mare interes şi deosebită luare 
aminte toate fazele prin cari u trecut 
viaţa noastră politică şi pănă în ulti- 
mul ce:s al vieţii sale a stat întru aju- 
tor cu sfatul seu luminat tuturor celor 
ce s'au adresat lui. 

Iar în momente, când i-se păreă 
necesar, n'a ezitat a eşi din rezervă şi 
a-şi spune cuvântul pe faţă: şi fără în- 
cunjur. 

Toţi aceşti articoli, precum şi nu-- 
meroasele scrisori de conţinut politic 
şi proiecte elaborate la diferite ocazii 
— inedite pănă acum — sunt un ma- 
terial atât de preţios” nu numai sub 
raport istorie, ca documente ale evo- 
luţiunei ideilor politice la n0i, ci şi ca 
orientare de supremă actualitate pen- 
tru toţi ceice în lupti grea ce 0 sus- 
ținem, voesce să cunoască în fiinţa sa, 
ideea naţională aplicată în concepţia 
sa genuină asupra stărilor atâţ de 
jaluice din ţerile Coroanei Sfântului 
Stefan, - | 

O adunare sistematică Şi editare 
ştienţifică a acestui material preţios, 
a-şi puteă zice: nepreţuit tesaur, se 
impune deadreptul ca op datorinţă 
naţională nu numai taţă de marele 
gigant al cugetărei, care nu mai este 
în. mijlocul nostru, ci mai ales faţă! 
de noi înşineşi urmaşii noștri 
cari nu ne vom puteă lipsi de luminatele 
orientâri şi lămuritele îndrumări, cu- 
prinse în acest tesaur, fără dea ne 
păgubi pe noi înşine. şi. acţiunea ce 
suntem chemaţi a duce mai departe 
în spiritul genuin al politicei noastre 
naţionale. - 

fă -— Fine, — 

4
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