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LUPTA NAŢIONALITĂȚILOR 

ROMÂNI ŞI UNGURI 

Marile mişcări politice, cari a lăsat urme în analele 
acestul secol, au dat nascere unor grupări etnice, cari 
par a respunde destul de exact aspiraţiunilor popore- 
lor şi idei de justiţie internaţională ; dar alături de a- 
ceste grupări, formaţiuni mai artificiale, ai alcătuit, 
în fruntarii fixate prin calcul sat impuse prin vio- 
lenţă, elemente fără nică o afinitate, presărând ast-fel 
harta Europei cu neinţelegeri, cară păstrată surprinderi 
şi pericole pentru viitor. Mulţi s'ată mângâiat, şi adese- 
ori cu sinceritate, cu speranţa că opera sguduirilor tre- 
cute înfăţişa ceva tărie şi avea 6re-care durată; naţiu- 
nile insă, cară sunt organisme viețuitore, s'au însărei- 
nat să desminţă ilusiile : r&ă aşedate în State, — cari 
nu sunt, în definitiv, de cât forma exteridră a fiinţelor 
lor, — acesie naţiuni se frămentă şi vocile.lor, aci plân- 
gătore, aci ameninţânde, se aud în depărtare, dincolo 
de fruntarii. 

Orientul Europei e pământul clasic al greutăților etno- 
grafice; e arena în care se luptă, trup la trup, naţio- 
nalităţile : poporele par a se înăbuşi în crescerea lor 

(9/06



9 

grăbită şi invidiosă. Dar nicăeri, fără îndoială, lupta n'a 

luat un caracter de îndârjire alât de pronunţală şi de 
îngrijitore, ca în acea «expresie geografică», Austria. 

Incă de mult, — s'ar putea dice din timpi de neadus 
aminte, — certele de rasă există în imperiul habsbur- 
gic ; presa, înregistrând pe fie-care di apăsarea ce se 
face, când asupra elementelor române, când asupra e- 
lementelor slave, sa ridicat să dea la lumină o stare 
de lucruri regretabilă pentru acest siârşit de veac, care 
'şi făcea ilusia să nu mai aibă de înlăturat decât săl- 
bătăciele celor-/'alte continente. 

Nu ne propunem să vorbim de întrega problemă a 
naționalităților din Imperiul austro-ungar ; n'o vom a- 
tinge de cât în câte-va cuvinte din conclusiile nostre; 
am voi numai să examinăm o singură parte a proble- 
mei, adică lupta de desnaţionalisare, întreprinsă de e- 
lementul maghiar contra Românilor cari depind, în 
fapt, de cor6na Sfântului Stefan, luptă care sub nu- 
mele de «Cestiunea Transilvaniei» (1) a avut un atât de 
mare resunet şi a ridicat în Europa, cu ocasiunea 
punctului săi culminant, Procesul Memorandului de la 
Cluj, cea mai adâncă şi cea mai simpatică emoție 
pentrn victimele politicei de maghiarisare. Momentul 
e cum nu se pâte mai interesant ; căci, dacă pe de o 
parte, urmările politicei maghiare încep a ajunge să 
fie simţite ceva mai puternic, — pe de altă parte, des- baterile” ati devenit şi ele mai vil şi mai solemne ; ele nu pasioneză numai presa, dar umplu de grije şi sfe- rele Suvernamentale : mai înainte fuseseră aduse la 
tribuna Parlamentului român (2), acum aă fost puse în fața Delegaţiunilor austro-maghiare, şi, în acestă ces- 
DI 

(D După cum vom vedea mat la vale, acestă cestiune, pentru Ro- mânia, este o cestiune esențialmente naţională. 
(2) In primul vând, de şeful partidului național-liberal, D. D. Sturdza,



tiune ardătore, atât tribunele ungare cât şi cele ro- 
mâne au făcut să r&sune vocea câtor-va din cel mai 
însemnați Omeni politici ai celor două ţări. Dealtmin- 
ireli, procesul maghiaro-român nu “interesâză numai 
starea de lucruri internă a monarchiei habsburgice ; 
el ridică mai multe cestiuni delicate de drept public, 
şi, atât din puntul de vedere al situaţiunei ce crează 
în cesul de faţă, cât şi din puntul de vedere al situa- 
țiunei posibile pe viitor, el are o însemnătate capitală 
pentru politica europenă. (1) 

De când politica a cerut ajutor şi arme, nu numai 

  

(1) Printre scrierile publicate asupra cestiune! naţionale române, citi- 
torul va consulta cu folos, mai cu scmă lucrarea magistrală a fostului 
nostru profesor D. H. Gaidoz, director al şcâlei de Inalte Studii, şi pro- 
fesor la Scola liberă de Sciinţe Politice: Românii din Ungaria. Paris, 
Chaix 1894 și Revue de Paris, din 15 Maiu 1894, Nu scim cum să în- 
demnăm, îndestul, pe cititor să se folosescă de studiul, nepărtinitor şi 
consciincios, al savantului etnograf francez, care, sprijinind cu autori- 
tatea sa sciințifică revendicările nenorociţilor români din Transleitania, 
a servit causa justiţiei şi a libertăţei. Mai putem adăoga : Transilvania 
legătuvile sale silite cu Ungaria de Perietzeanu-Buzeu. Paris, 1872; 
Programele politice ale Românilor din Transilvania şi Ungaria, Bu- 
cureşti, Ediţia Ligei 1894. Cestiunea română, sai, Republica. tinevimei 
Universitare române din Transilvania şi Ungaria, lucrare care cu- 
prinde un mare număr de documente şi de la care am împrumutat 
multe lămuriri, Ac6stă lucrare a stârnit ura cea mai mânidsă. printre 
maghiari, și principalul ei autor, D. Aureliă Popovici, a fost condam- 
nat din acâstă pricină la 4 an! de închisâre, şi a fost silit să se refu- 
gieze în România, unde a publicat de curând o altă lucrare interesantă : 
Cestiunea nalionalităților şi soluţiunile ei în Ungaria. Sibiu 1894. Să 
may cităm apoi valorosul studiu al d-lui Amouretti în Revue-Bleue de 
la 10 Maiii 1894; câte-va capitole forte instructive în voiumele DD. 
Lt-Colonel Hennebert, PAutriche en 1888. Paris, 1888; Louis Asseline, 
Ilistoire de VAutriche, Paris 1887; Louis Lâger, Histoire de VAutviche- 
Hongvie, Paris, 1889; Leon de Rosny, Les Romains d'Orient, (Bthno- 
graphie de la Roumanie:, Paris 1885 şi la Patrie des Romains d'0- 
vient, Paris 1885. Acestea nu sunt, bine înțeles, de cât nisce simple in- 
dicațiuni, iar nici de cum o bibliografie, fie măcar sumară,
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sciinţei istorice, dar mai tutulor sciinţelor, istoria, la 

rândul ei, n'a sciut să se împotrivescă bine, tentaţiu- 

mei de a face politică; în acest schimb mutual de 

procedeuri şi de material, nu istoria este cea mai câş- 
tigată. 

Siliii de natura subiectului să cercetăm cestiuni de 
ordin în acelaşi timp istoric şi politie, am simţit, fiind 

dată strânsa rudenie care ne l6gă de una din părţile 
procesului, cât ne era de grei să păstrăm în amă- 
nunţirea discuţiei, o nepărtinire desăvârşită ; am făcut 

însă tot ce e cu putinţă ca să fim drepţi. Pentru a 

ajunge acolo, ne-am impus obligaţia, de-a controla cu 

îngrijire tote aserţiunile nostre, şi de a face să trecă 
acest examen, ca să dicem aşa, sub insă-şi ochii ci- 
titorului ; am credut de asemenea, că sprijinind con- 
clusiunile nostre, cu opinia istoricilor şi publiciştilor 
francezi, vom găsi cel mai sigur mijloc pentru a ne 
feri de părtinire. De alt-fel de multe-ori — şi cititorul 
v&dend aceste pagini va pătrunde lesne scopul acestei 
metode, — am lăsat cuvântul scriitorilor maghiari ; 
dacă publicările şi vorbele lor nu sunt în tot-d'a-una 
un omagiu adus adevăratei morale politice şi nici chiar 
simplei morale, nu suntem noi de vină; n'am seris 
aceste renduri nică pentru a-i scusa, nici pentru ai 
apăra ; victimele lor aă meritat, prin suferinţe, afecţia 
mai tutulor publiciştilor străini cari sai ocupat de 
cestiunea română, şi nu tocmai noi vom face să fim 
învinovăţiţi de indiferenţă faţă cu dânşii. 

Ceea-ce am voit mai ales, a fost să luminăm pe cât e 
putinţă expunerea unei probleme destul de încurcată 
şi adese-ori neinţelâsă: (1) nu îndrăsnim să sperăm că 

  

(1) Problemă pe care un important organ francez o caracterisă ast- fe] : «Puncte de drept, puncte de fapt, lucruri vechi şi istorice, lucruri de ieri şi de polemică, care fac din acâstă cestiune, una din cele mat spinose, din câte au fost supuse opiniunei, şi în același timp una din cele mal durerâse». (v. le Temps, 14 Septembre 189%),



am reuşit ; dar silinţele ne vor fi îndestul răsplătite, dacă 
vom isbuti prin acest studii, să inspirăm unora din 
cititori dorinţa de-a cunsce mai de aprope lupta na- 
ționalităţilor cari trăesc în monarchia austro-ungară : 
din cercetarea lor personaiă, ei, nu mai încape vorbă 
că vor eşi încredinţaţi de legitimitatea revendicărilor 
române, încredințare pe care aceste câte-va pagine 
pote nu le-ar fi pututo da. 

IL, 

Origina şi desvoltarea istorică a cestiunei na- 
ționale române. - 

E cunoscută origina românilor; numele ce portă, 
limba, costumul naţional, calităţile esenţiale şi nestră- 
mutate ale rasei, — în lipsă chiar de ori-ce probă is- 
torică, — ar arăta-o cu putere Şi siguranță: ei sunt 
latini. Coboritori ai colonilor legionari, pe care Impă- 
ratul Trajan îă trimise între anil 105 şi 106 ai erei 
nostre, la limitele civilisaţiunei romane, Homânii ai 
ținut piept în decursul secolilor. Țara lor a tost chiar 
de la origină, şi n'a încetat de a fi, un post periculos, 
un punct indicat de luptă, un loc de onore ; la pici6- 
rele Carpaţilor, unde valurile Barbarilor, atât de uriaşe, 
au trecut de nenumărate ori, Românii wat lipsit nică 
o-dată de la datorie : acolo unde 'Trajan i-a aşedat în 
zorile erei creştine, îi regăsim întăriți şi măriţi după 
două mii de ani. 
Românii sunt în timpul de faţă în număr de aprope 

12 milione, împărţiţi după cum urmedă : şese miliâne 
în România independentă ; în Peninsula Balcanică (Ser- 
bia, Bulgaria, Macedonia, Epirul, Tesalia) un milion 
şi jumetate ; în Basarabia, un milion ; în Bucovina o 
jumetate de milion ; în Ungaria trei miliâne. In Aus-



wo-Ungaria sunt prin urmare, cu totul trei milione ŞI 
jumătate de Români. Să trecem în Ungaria, şi să ur- 
mărim, pentru a evita ori-ce controversă, cifrele sta- 

tisticei oficiale ungureşti (1); găsim, pe o populaţie de 

17.349.635 locuitori, 7.496.730 Maghiari şi 9.922.905 ne- 
maghiari. Numai aceste simple cifre, arată cât de mult 
dreptatea şi egalitatea către toţi ar cere ca poporele din 
poliglota Transleitanie, să fie de o potrivă favorisate, 
ca să trăescă fericite. Cum se impart aceşti 9.992.905 
ne-maghiari între deosebitele naţionalităţi ? Sunt aprope 
6.922.905 ne-români şi 3.000.000 Români (9). Pe acestă 
întregă populaţiune românâscă Maghiarii 'şi aă pro- 
pus s'o desnaţionaliseze şi trebue să observăm că 
populaţiunea română nu e împrăsciată, ci din con- 
tra e compactă ; în 23 de comitate, ea numără mai 
mult de cât o jumătate din populaţiunea totală, de 6re-ce 
Ungurii nu sunt representaţi de cât cu mai puţin de 

"un sfert. Vom vedea mai pe urmă, prin ce mijlâce 
a fost întreprinsă şi urmată acestă desnaţionalisare ; 
să ne întrebăm însă mal înainte prin ce concurs de îm- 
prejurări Românii din Transilvania şi din Ungaria au 
ajuns în actuala stare de dependenţă. Se înțelege lesne 
că nu avem pretenţia de a schiţa în acâstă lucrare is- 

(1) Cât este de sinceră acestă statistică, se pote constata din faptul 
că de la 1850—1890 adică în 40 de ani, populațiunea maghiară a cres- 
cut cu 36.0, şi populaţiunea ne-maghiară numai cu 6.309. (Discursul 
D. D. Sturdza, în Senatul român, 27 Noembre 1893). Totuşi, de Ge- 
rando, ne spune din contra, că: «că ungurul nu găsesce demn de 
dânsul să-şi umple casa cu progenitură ca slavul şi valahul ; iapa de 
rasă, dice el], nare decât un mânz; numai scrâfa murdară dă nascere 
la 6 spuză de put» (La Transylvanie et ses habitants. 1850, t. 1. p. 1%, 

(2) Statistica ungară dice 2.589.000 locuitori români ; însă mai toți 
” publiciştil şi istoricii, doritori de a restabili adevărul, recunosc că acestă 

statistică nu e drâptă. D. Gaidoz dice : «După recensământul unguresc 
din 1890, Românii ar -fi în număr de 2.589.000, însă realitatea este fără îndoială superidră»,



toria naţiunei române : studii adencite au fost publi- 
cate în nenumărate renduri în streinătate; întru ce 
privesce în deosebi pe Românii din Transilvania şi 
situaţia lor actuală, scriitori cu vadă sau ocupat de 
asemenea ; nu vom face deci alt-ceva, mai ales din 
punctul de vedere istoric, de cât să dăm o privire pe 
scurt a cestiunel. | i 
Am vădut colonia romană a lui Trajan aşedată pe 

malurile Dunărei. Aci, ea se contopi, cu ceea-ce rămă- 
sese din elementul autochton, în urma desăvârşitei cu- 
ceriri a Daciei, şi, făcend. un singur trunchiii, dete 
nascere unui popor neo-latin. Când însă imensul im- 
perii roman începu să se încovâie sub greuiaiea pro- 
prieă sale măriri, şi când se simţi sguduit cu putere 
de valurile Barbarilor vecini, aprope pretutindeni la 
extremităţile sale, se produse o mişcare înapoi. Sub 
Aurelian (270—975) soldaţii Romei părăsiră Dacia, 
lăsând în urma lor gidta care era să formeze viit6- 
rea naţiune română (1) Aşa dar, când trupele regulate 

(1) Acest punct istoric a fost contestat de unii istorici germani, şi 
mal ales de Roesler; apoi de autorii maghiari, DD. lluntalvy şi Reihy, 
şi în timpurile din urmă de D. Ovary care, cu colegul săi D. de Pey- 
mandy, a fost delegat de guvernul ungar, să încerce a împedica curen- 
tul de simpatie, pe care presa europână, la arătat aprâpe în unani- 
mitate, Românilor din Transilvania şi martirilor causci lor, în timpul 
de faţă deținuți pentru mult timp în închisorile maghiare. O. cestiune 
istorică, atât de importantă şi de aridă nu se pote irata în câte-va pa- 
gine, — cum a vrut să facă D. Ovary, Afară de acâsta, sarcina e de 
mult îndeplinită, și în mod admirabil. Scriitori autorisaţi, istorici iluş- 
tri, "şt-aii dat ultimul cuvânt, asupra acestui problem istoric, şi cu- 
tezăm a spune că faptul permanenței Românilor în Dacia este astă-di 
cu desăvârşire stabilit. Fără a cita istorici ca Gibbon, Ranke, Mom- 
msen şi Duruş, savanţi investigatori ca Jung elevul lui Mommsen, Kie- 
pert, Fessler, Traugott, Tamm, Diez, Gaston Paris, Ascoli, şi scriitorii 
slavi Miclositeh, profesorul Pit și alții, ne mărginim a menţiona aci opi- 
niunea uhora din publiciştii francezi, Sa susținut că, în urma unul or-



ale legionarilor romani, se retraseră, r&mase în Da- 
cia o naţiune pe cale dea fi formată; dacă ursita aces- 

tei naţii trebuia să fie glori6să, nu 1 mail puţin adev&- 

rat că începutul ei îu plin de greutăţi. Invasiile incepură 

cu Înverşunare şi urmară, una după alta, ca nişce 

din al lui Aurelian, toți Români sai retras din Dacia în Balcani, unde 
sai slavisat, şi că numai către secolul XIlica sau XIIIea sai reintors în 
România și în Transilvania, ca nisce simpli păstori toleraţi. Aşa în cât 
Unguri! ar fi, stăpânii ab antiquo ai acestei ţări, ei cani veniseră în 
Transilvania opt secoie dupe Români. <Acâsta este, dice D. Gaidoz, tesa 
din care orgoliul maghiar vrea să fucă o dogmă istorică ; dar obiecţiu- 
nile n'aă lipsit şi un istorie român, D. Xenopol, nu numat că le-a în- 
făţişat cu multă putere, dar a şi reconstituit originile şi istoria naţiu- 
nei românescă» (Les Roumains de Hongrie pag. 7). «Colonii : romani, 
dice A. Thierry, se hotărâră să facă sacrificiul de a trăi sub o domi- 
naţiune, care le îngăduia artele necunoscute ei şi munca câmpului pe 
care o dispreţuia... ei lasă timpului grija de a isgoni pe stăpânitori, şi 
duc înainte în mijlocul Barbarilor de ori-ce rasă, rămăşiţele unci vechi 
cilivisaţii». (Atilla t. 1. p. 236). «Adevărul, ne spune Ubicini, e că pă- 
văsirea Daciei de către Aurelian n'a avut caracterul pe care i-l atribue 
Roesler. Acei cari aă părăsit Dacia, urmând legiunile, au fost cei din 
Dacia oficială. Insă miedul populaţiunei, proprietăraşii, cultivatorii, le- 
gați de pământ prin trebuinţele vietei, meşteşugaril ete. remaseră. Po- 
pulațiunea indigenă, stăpână ast-el pe păment, se mări prin muncă, în- 
ivoducend în acelaş timp la cuceritori primele noţiuni de agricultură şi 
artele folositâre vieței. O eră nouă de linisce şi prosperitate, adeverilă 
de toţi istoricii, începe pentru Dacia şi ține până la invasia Ilunilor». [Les 
ovigines de histoire roumaine p. 9 şi urm.). «Aurelian, dice Edgar 
Quinet, când părăsi în 974 ţărmul stâng al Dunărei, nu putu lua pe 
cel-lalt țărm de cât o parte a coloniei ; cei mai săraci, cei mai voi- 
nici și cei mai legaţi de pământul lor nu voiră să "1 urmeze. EX se 
închiseră din noi în mijlocul încunjurat de munţi şi lăsară pe Barbari 
să trecă. Aceştia se respândeii în tote părţile; dar cum nu cunosccă 
de loc priceputul sistem al Romanilor, nu aveai cum să-l imiteze şi lă- sai resturile populaţiunei Daco-Romane să caute scăpare, să se adăpos- tescă, să r&sufle în şerpuiturile ascunse ale trecătorilor. In zadar ur- mară invasii după invasii, căci ele nu isbutiră să stârpescă aceste sfă- rămătură din poporul care representa ciliviţia antică. De-aceea valurile barbare care aii urmat unul după altul fără intrerupere, n'aă putut



v potopuri dese, teribile. Românii, — căci ast-fel trebuie 
să-l numim de aci 'nainte, — găsiră scăpare în scor- 
burile stâncilor, în pădurile de nestr&bătut ale Carpa- 
ților: valul barbar, trecu ast-fel în mai multe renduri, 
lăsând în urmă-i miserie şi desnădejde. 

  

şterge din limbă şi din rasă, acestă primă urmă romană [Les Rou- 
mains p. 36 și urm.). In acelaş sens se pronunță Duruy (Histoire des 
Romains t. VI p. 378); E. Regnault (IZistoire des Principautis Danu- 
bienmes Paris 1855) ; Colson Etat present et avenir des Principautes Danu- 
biennes Paris 1839) ; de Gârando (La Transylvanie et ses habitants t. p. 309 
şi urm.); de Rosny (Les Roumains d'Ovient p. 37şiurm ); E. Sayous (Histoire 
generale des hongroist. |. p. 47); Louis Leger (Histoire de WAutrich2-Hon- 
grie p. 18); Himly Histoire de la formation tevritoriale des Etats 
de VEurope centrale Paris 1894 t. ]. p. 410); şi mulţi alţii pe cari 
îi lăsăm la o parte. Acelora cari ar voi să studieze mai de aprâpe acâstă 
cestiune, le vom pune în vedere două monografii importante: Les ori- 
gines de Vhistoire roumaine de A. Ubicini, Paris, Leroux 1887 în 12 
de 167 pag. ; şi mai ales studiul istoricului român, d. A, Xenopol. Les 
Roumains au moyen-âge. Paris, Leroux, 1885, în 8 de 237 pag. 

Suntem deci în faţa a două sisteme. Pe de o parte teoria interesată 
şi imaginară, pe care numa! Maghiarii persistă să o susțină, ne arată 
pe Romani, stăpâni ai Daciei la începutul șecolului [lica din era creştină, 
făcând din acestă provincie fortăreaţa cea mai de temut contra barba- 
rilor; în [aţa valurilor, tot mai amenințătore, a năvălirilor barbare ve- 
nind din Est, Aurelian retrage în al IIleu secol, (Sti populaţiunea ro- 
inană, şi romanisată de cea-laltă parte a Dunărei;, dece secole mai târ- 
(iii, acdstă populaţiune, care se aşedase în Macedonia, se întorce în 
Transilvania şi formâză poporul român. Pe de altă parte, realitatea lu- 
crarilor se impune prin limpedea ei simplitate: Romanii colonisară 
Dacia, după admirabilui lor sistem, transportând «din t0tă lumea ro- 
mană o mulţime nesfârşită de colont> după cum ne-o spune Eutrop 
[In Adriana cart. VIII); Aurelian n'a luat cu el de cât armata ; restul 
populațiunei rămase în Dacia, se asimilă cu elementul aborigen ; dar, 
ca în Franța și în Spania, acest noii popor, — în care se contopiră 
calităţile de cultură şi de organisare de stat ale latinilor cu instinctele de 
îndârjită răbdare răsboinică ale Dacilor, — bine aședat în Carpaţii necu- 
treeraţi,. se împotiivi invasiuniior barbare, le respinse cu răbdare în de- 
cursul secolelor şi creă Principatele române. Nici un om imparţial nu 

ar putea sta la îndoială între aceste două explicaţii relative la continua 

şedere a lomânilor în Transilvania, în Muntenia şi în Moldova.
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Printre aceşti Barba'1 veniţi din Asia, cei din urmă 
cari sau arătat, au fost Maghiarii, aşedaţi în câmpiile 

pe cari le ocupă şi astădi. «Să admitem dar, de-o-cam- 

dată, vom dice noi cu D. Gaidoz, că cestiunea discu- 

iată între maghiari şi români, arfio cestiune de drept 
istoric, ea ar trebui resolvată, în favdrea Românilor. Şi 
nu e ore ciudat să vedi pe Maghiari, dând atâta însem- 
nătate acestei cestiuni de dată, ei cari au venit atât 

de târdii în Europa, atât de mult timp după căderea 
acelui Imperii Roman, de care Românii sunt legaţi 
prin genealogia lor» (1). Ceea-ce este neindoelnic, e că 
istoria documentată, găsesce pe aceşii Români deja 
organisaţi când valurile poporelor a încetat. Ii găsesce 
formaţi în state mici, cari reflectă organisaţia patriei 
mume. EI au capi, cari sunt în acelaş tiinp căpitani, 
poporul e compus din țăranii cari sunt tot-de-o-dată 
r&sboinici. Când Maghiarii apar în vecinătatea Români- 
lor, aceştia sunt organisaţi în voivodate sau Principate 
independente. Maghiarii se năpusteaii din stepele asia- 
tice, de unde nu puteaii aduce nici o noţiune de or- 
ganisare de stat; din potrivă, monumentele cele mai 
vechi «ale istoriei ungare» dovedesc organisaţia hRo- 
mânilor, şi trebue să ţinem semă că aceste docu- 
menite, constatând slăbirea din ce în ce mai multa 
drepturilor şi a independenţei Românilor, aduc indi- 
rect proba că la origină ca a fost completă. Incă din 
timpul domniei lui Stefan 1, Maghiarii intră în luptă 
cu Transilvania, şi acestă luptă e prelungită până în 
momentul când Turcii, transformară Ungaria în Pa. 
șalic, şi desfăşurară. drapelul lor pe fortăreţa de la 
Buda, în vreme ce Transilvania r&mânea Principal va- 
sal Turciei. Acâstă autonomie a Transilvaniei sa păs- 
trat în tot-d'a-una; şi faptul că Voivodii ai fost luaţi 

  

(1) E. Gaidoz. Les Roumains de Hongrie, p. 10.
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cât-va timp din familia regală ungară, nu pote se dove- 

descă nimic în contra autonomiei Transilvaniei, nici să 
nimicâscă un alt lucru, adică funcţionarea Dietelor pa- 

ticulare ale Transilvaniei, până la r&sboiul austro-pru- 

sian din 1866. De alt-minteri, în al XVia şi al XVII: 
secol, nu pote fi vorba de hegemonie ungară, de 6re-ce 
însăşi Ungaria se găsea înbucătăţită în trei: o parte 

supusă Turciei, alta Austriei şi a treia chiar Transilva- 

niei. În perioda dintre 1524 la 1834, istoricul Ladislas 

Gâl, fost Preşedinte al Curţei de Compturi din Cluj, 
găseşce 928 Diete legislative, ţinute în Transilvania. 

Dreptul de-a face legi precum şi alte drepturi, 

cari ar adeveri autonomia, aii fost de alt-fel întărite şi 
recunoscute în nenumărate rânduri de Regii Ungariei. 

Ast-fel Leopold I, în Pragmatica sancţiune din 4 De- 
cembre 1691, reinoită la fie-care domnie, dice: «Con- 

stilutiones în vigore înviolabili permansuras declaramus» 
şi asigură convocarea, regulată a Dietei (annua comitia, 

ad negotia publica tractanda). Tot ast-tel în anul 1693 

o altă Diplomă : «Resoluţia Alvintiană» garanteză ace- 
leaşi drepturi ; tot ast-fel în sfirşit Diploma lui Caro: VI 

e adoptată de Dieta Transilvaniei la 30 Martie 1722 şi 
mai târdiă trecută din nou în cod, de către Maria-Te- 

vesa, în 1744. Sub Iosif II, Transilvania. "şi v&desce au- 
tonomia până întratâta, în cât chiar în numele acestei 

autonomii, respinge reformele de îmbunătăţire cari "1 sunt 

propuse. Intre anii 1790 şi 1791, Dieta Transilvănână, 

nu numai că face pe Împăratul Leopold II să-'i recu- 

n6scă autonomia, dar | aduce să adeverâscă din noi, 

printr'o Declaraţiune, că Transilvania erea, în timpul 

supunerei sale sub Leopold I, un Principat indepen- 

deut, avend un drept legislativ propriu şi alegeri Ii- 
bere: «libera electione ac plenaria potestate gaudens în- 

dependensque principatus» ; şi Leopold al II se obligă nu 

numai să asigure autonomia ţărei, dar nici sănuo



2) 
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supună vre-o-dată unei alte ţări: «nulă altero regno sub- 
jecta.... negque unguam juribus per se subsistentis et ab alio 

regno  îndependentis principatus Transylvunize derogare 
aut prejudicare posse» ; în al patrulea punct din decla- 
raţie, Impăratul recunâsce Transilvaniei dreptul de a 
avea o Dietă şi-i asigură puterea de-a face legi «absgue 
ulla subjeciione aul restrictione» (1). Şi tote acestea nu 
erai de cât recunscerea drepturilor şi libertăţilor de 
atâtea secole; drepturi cari trebuiaă de alt-fel să re- 
învie după 1848 sub era disă a absolutismului aus- 
triac, când autonomia Transilvaniei fu reaşedată ne- 
condiţionat prin Diploma din 20 Octombre 1860, conlir- 
mată în patenta din 26 Februarie 1861 ; când şi Dieta au- 
tonomă a Transilvaniei fu convocată Şi avu să se ocupe 
de proiectele de lege date de Imp&rat, făcând legi in 
timp de doul ani, ca o instituţiune istorică de netă- 
găduit şi netăgăduită. 
Autonomiă Transilvaniei ca drept istoric nu pote fi 

prin urmare pusă la îndoială, afară numai daca cine-va 
nu a luat o hotărire de tăgăduială prea violentă din ca- 
pul locului; dar, precum a spus'o forte bine D. Emile 
de Laveleve, «Ungurii nu prea v&d de cât ceia-ce se 
potrivesce cu dorinţele lor; sunt orbi pentru lot ce nu 
le vine la socotelă.» 

Ajuns la acest punct al studiului, cititorul 'şi va pune 
0 întrebare: Cum se face că Transilvania, după ce sa 
bucurat în mersul secolelor de o aulonomie netăgăduită, 
să cadă aşa de jos? Cum se face că, avend Dietele ei, 
a ajuns să 'şi vadă poporul aşa degradat în legi şi r&- 
mas într'o miserie desăvârşită ? Cum se face că ac6- 
stă Dietă a votat în dous rânduri, în 1848 şi 1865, 
anexiunea Transilvaniei la Ungaria? Răspunsul la a- câstă întrebare, care ar părea forte grei, formeză 
cea mai puternică apărare ce se pote da drepturi- 

  

(1) Comp. Memorial din Sibiii din 1882, p. 92 şi 29.
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lor Homânilor. Dacă în dilele n6stre, mai e încă 
une-orăi greu a recunsce un popor în represenla- 

rea sa legală, cât de mare trebue să fi fost altă 

dată acestă antinomie? Ce era representarea tran- 

silvănână în trecut, şi din cine era alcătuită acestă 

Dietă, a cărei existenţă am recunoscuto în decursul 

secolelor? Din nob!eţa ţărei. Dar ce era acâstă no- 

bleţă ? Când veniră Ungurii în vecinătatea Românilor 
Şi când în mersul vremei constituiră şi ei clasele !or 

sociale şi organisaţia lor politică, nobleţa maghiară se 

găsea în crescere grăbilă si în repede progres, da- 

torite feluritelor cause, şi mai ales repedei conver- 

siuni a Ungurilor la catolicism, şi puternicului spri- 
jin ce le da biserica catolică, pe când Românii e- 
rau prada celor mai indârjite persecuţiuni religi- 

6se. Nobleţea, avend numai ea drepturi în Regatul 
maghiar, Românii incepură prin a fi atraşi. Acei cari 
țineau piept găseaii câmp mai liber trecând peste 
Carpaţi: cei d'ânteiă principi ai Valahiei sunt de o- 
rigină transilvănână ; tot aşa şi în Moldova. Cu chi- 
pul acesta Românii slăbiţă, pe când elementul maghiar 
se întărea, vădură cum căderea ilor se apropia diu ce 

în ce. Şi, li se intemplă tot ce li se întemplă Slavilor, 
când Turcii cuceritori, 'şi măreau rândurile cu şefii 
bosniaci cei mai bogaţi şi cei mai energici cari îm- 
brăţişaseră Islamismul: «renegaţii ajunseră cele mai 

strălucite ajutore ale inamicilor, de mail 'nainte» (1) 

Tocmai pentru acesta cât e de tristă istoria acestor ţă- 
rani români, rămaşi ast-fel fără conducători, fără capi, 

în mijlocul persecuţiunilor fără număr! Insă caracterul 

poporelor, ca şi al individilor, dobândesce în nenoro- 

cire o putere neaseme&nată: viaţa naţională se retrase 

(1) Georges Porrot PAutriche dautrefois în Revue des Deux Mondes 
1 Nov. 1869,
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in straturile cele mai adenci ale poporului, şi acolo, 
având rădăcini puternice, acoperi atât de bine pămen- 

tul Transilvaniei, în cât ajunse să se facă una cu densul. 

Ast-fel fură păstrate cu viaţă ideia independenţei na- 
ționale şi dragostea de cea ce au fost, de limbă, de tradi- 

ţia latină a străbunilor. Elementul religios veni în aju- 

torul aristocrației: Catolicii, Calvinii, Protestanţii, căl- 

cară în piciore drepturile ortodoxilor. Constatăm deci 

trei elemente de prigonire contra Românilor din Tran- 
silvania : rasa, aristocrația şi religia, care 'şi daii ajutor 

unul altuia ca să atingă acelaşi scop. De sus în jos po- 
runca persecuţiunilor îndârjite fu dată cu o stăruinţă 

care nu sa desminţit nică o dată în decursul secole- 

lor. Aşa că Dieta Transilvănână, nu numai că nu luă 

nici o măsură din propria-i putere ca să uşureze sorta 
Românilor. dar chiar se împotrivi nenumărate rânduri 
iniţiativei luată de unii din Impărați, de a scăpa po- 
porul din nesferşita asuprire a nobililor: un mare nu- 
măr de răspunsuri de decrete, sai hotărâri imperiale 
trecură «ad acta cum honore, pentru a nu mal vedea 
nici o dată lumina (1); acesta se întemplă mai cu semă 
sub Iosef II, Leopold ÎI şi Maria Teresa. Tot ast-fel se 
explică măsurile neomensse conţinute în monumentele 
dreptului transilvănean (9), monumente cari, de şi do- 
vedesc prin existenţa lor chiar, autonomia țărei, prin 
economia lor înternă arată că Dieta compusă din no- 
bili devenise streină naţiunei. De aci persecuţiunile ho- 
mânilor, de aci miseria lor. Acâstă miserie fu fără mar- 
gini, căci, afară de legătura de păment şi de munca luată 
în stăpânire de o numerosă şi nesățiosă aristocrație mai 
găsim dări grele şi îngrijitore. Nobilii nu contribuiau 

  

(1) Memoriul din Sibiiii, p. 85. Comp. Papiu Ilarian. Istoria. tit, 1 p. 69. (2) Legile cele mat opresive pentru popor, approbatae si compilatae conştitutiones Transilvaniae dateză de la epoca (1526——1696) indepen- denţel Transilvaniei, atunci când nu mai exista Ungarie politică,
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întru nimic la sarcini; numai «misera conlribuens plebs» 
cum diceau ei singuri, plătea tot. Legile cele mai asu- 
pritore, cele mai neomen6se, stati pe spinarea Româ- 
nilor. Citim in ele că «Romenil nu sunt de cât pentru 
cât-va timp toleraţi» (1); că «Românii, nemeritând alt- 
ceva mai bun din pricina purtărei lor demnă de înfie- 
rat, vor îi loviți cu un bir, pe grâă, vin, legume, miei, 
porci, stupi de albine»; că «n'ai voe Românii să porte 
haine şi pantaloni de postav, ghete, pălărie, cu preț mai 
mare de un fiorin, şi cămaşe de pânză bună.» In 1744 
Ungurii nu voesc să dea dreptate reclamaţiilor pPopo- 
rului «pentru ca să nu fie răsturnat sistemul acestui 
Principat şi plebea vagabondă să nu se ridice în rândul 
naţiunilor.» (2) 

Dar Românii, ce făceau ei în decursul secolelor pe 
când Ungurii decretai împotriva lor măsurile barbare 
pe cari le reamintirăm ; în vremea ce inamicii de atâtea 
secole ai rasei lor, începeaă să X sdrobâscă ? Să as- 
cultăm istoria. 

Incă din al XIVie: secol începe o serie aprâpe neîn- 
ireruptă de răsvrătiri, de revolte, de revoluţii naţionale 
românescă, avend drept basă reclamarea vechilor lor 
libertăţi. Banatul, ţara Ilaţegului, Şolnocului, Seiceiu- 
lui, Mediaşului, Albei-Julia, Dobrei, Abrudului, tot pă- 

mentul 1omânesc, este teatrul acestor lupte seculare ale 

țăranilor români, a căror glotă mugesce ca o mare 
Vecinic in mişcare. Veacurile XIliea, NIIIIea şi XIViea 
sunt pline de asemenea exemple (3). Aceste atumultus 
rusticorum», tumultus Valachorum» sunt făcute, «pro 
veacquirendis el reothinendis pristinis libertalibus». Ace- 
ste mişcări fură înăbuşite, — nu fâră greutate, şi ade- 

  

(1) Aprobatae constitutiones ; tit. 1, art, 3 şi tit. 9, art. 1. 
(2) Articuli novellares. i 
(3) E. Regnault. Histoire des Principantes danubiennes p. 357.
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sea ori după lupte teribile, — în foc şi sânge. Maghia- 
rii făcură, în dese rânduri, apel la tâte elementele 
dușmane rasei române, pentru-ca împreună cu ele să 
ajungă «ad exlirpandos infideles rusticos». Martirii cau- 
sei naţionale române, numeroşi, pârtă nume scumpe 
rasei lor: ei se numesc Gal Romanul, Mihai Roma- 
nul, Magnu, Horia, Cloşca, Crişan, Buteanu; erudi- 
mea maghiară, mai adaogă într'una: astă-di sunt vic- 
timile din procesul Memorandului, cei ca Raţiu, Lucaci 
şi câţi alţii. Une ori se găsesc printre martiri chiar 
Omeni din rasele străine latinei, ca şeful secuii, Docza, 
care în urma teribilei r&svrătiri din 1514 fa «aşedat 
pe un tron ardend, încoronat cu un cerc ars în foc, as- 
ceptând să “i rupă carnea cu un cleşte înfierbântat». 
Dar cei-/'alţi, umilii, martirii necunoscuţi ai credinţei 
naţionale, — câţi nu sunt; 6sele lor at albit pămen- 
tul strămoşilor pentru care luptă românii de atâtea 
secole ! 

Lupta în potriva ţăranilor, şi mai ales în potriva ț&- 
ranilor români, avu efecte ruinătore; nobilii maghiari 
vecunoscură şi el că asine rusticitate nobilitas parumu 
valet», dar în orbirea lor nu se deteră înapoi şi urmară 
abusul de dominație pentru a-i reduce țărănimea în miserie, şi u pregăti ast-fel slăbiciunea ţărei. 

Pe de o parte persecuția, pe de alta luptele înverşu- nate urmedă ast-fel în timp de secole; dar cu cât înain- tăm în istorie, revendicarea drepturilor tradiţionale ale Românilor devine mai precisă şi ia forma pe care progra- mul ideilor o va da mişcărilor din clasele populare de prin tote ţările. Din ce în ce agitările românilor ajung să [ie mişcări politice, bine definite, avend în vedere ce- veri politice şi naţionale bine determinate. Când în 1789 cea mai mare dintre revoluțiile politice împingea la sdro- birea vechiului regim, sguduirile resimţite în lumea 
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întregă, puseră în mişcare şi pe Latiniă pierduţi în ţi- 
nuturile române. 

Pe când nobilii luati parte la Dieta Transilvănenă fără 
grije de miseriile tutulor, doui episcopi români Jon 
Dob şi Gherasim Adamovici, aduseră la picidrele Im- 
p&ratului plângerile poporului român. Chiar acolo se 
găsesc, lămurite revindicările la cari Românii n'a în- . 
cetat de atunci să facă apel (1) Acestă mijlocire a 
episcopilor Români dete nascere la o mare nelinisce 
printre nobilii maghiari şi maghiarisaţi ai Dietei ; puțin 
a lipsit ca acest exereiţiă al dreptului de petiţiune să 
nu fie considerat, — chiar de pe atunci, --ca un act 
de înaltă trădare. După stăruinţele Imp&ratului Dieta 
se mulţumi, pro forma şi mai mult în râs, să exami- 
neze plângerile românilor, fără să le dea bine înţeles 
nică o mulţumire. In 1834, o altă cerere la fel, orga- 
nizată de episcopii ambelor rituă, w'a avut mai mult 
succes. (9) 
Ajungem ast-fel în ajunul anului 1848, când Româ- 

nii făcută din noi una din manifestaţiunile cele mai 
gloriose şi cele mai strălucite privitor legăturei lor cu tradiţiile naţionale. | 

Evenimentele cari sai produs în Austro-Ungaria în 
1848, sunt prea cunoscute ca să mal avem nevoe dea 
stărui asupră-le; sunt însă câte-va părți, cu privire mai 
cu sâmă la Români, cari cer să fie scâse la lumină ceva 
mai bine. Acâstă epocă este, în istoria contimporană, 

  

(1) D.D. Sturdza, şeful partidului liberal român le resumă ast-fel în- 
ian discurs pronunțat la 25 Sept. 1894 la Fucuresci, «Cuvintele de 
ură şi batjocură cari se găsesc în legile 'Pransivaniel la adresa Români- 
lor să fie desființate; să se dea naţiunei române lecul care i se cuvine 
și drepturi egale cu Maghiarii, Secuit şi Saxonii; Românii să fie repre- 
sentaţi în administraţie și în justiţie propurţional cu numărul lor». Comp. 
Memorial din Sibiă, p. 86. 

(2) II. Gaidoz. Les Noumain des Hongvie p. 16. 
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cel mai însemnat moment pentru Ungaria; nică o-dută 

calităţile şi defectele rasei maghiare n'au fost vădite cu 

mai multă claritate. Căcă tebue să deosebim în istoria 

Ungariei moderne, două tendinţe: pe de-o parle, spi- 

ritul patriotic care însufleţesce pe Maghiari şi "i duce 

la cele mai mari sacrificii, pentru păstrarea sau re- 

_cunâscerea a ceea-ce pretind că formedă dreptul lor 
istoric şi naţional; pe de altă parte, un şovinism 

orb şi egoist, care-i împiedică să recunâscă altora drep- 

turile pe cari le reclamă pentru ei. (1) Acest adevăr 

istoric nu: sa adeverit nici o-dală aşa de bine ca în 

anul 1848. Resvrătiţi contra dominaţiunei Austriei, şi lu- 

ând armele pentru apărarea libertăţilor lor, Ungurii 

w'au ştiut, saii n'au voit să recunoscă celor-l'alte na- 

ționalităţăi, drepturile şi libertăţile pe cari acestea voiau 

să le recucerescă. (2) In zadar Ungurii, vorbind sus şi 

tare în numele libertăţei în tote luptele lor contra 
Austriei, mai încercă să se arate în faţa luropei ca 

victime ale anului 1848. Acei cari aă urmărit eveni- 

mentele desfăşurate în monarchia habsburgică, sciit 

că, dacă cum-va erai victime, Ungurii nu ereaăi mai 
puţin şi asupritori. (3) Tocmai de aceea, în faţa acestei 
învinuiră asverlite de Unguri celor-Valte naţionalităţi, 
cum, că ele ar fi făcut causă comună cu despotismul 

(1) L. Lâger. Histoire de l'Autriche-Hongrie, p. 499. 
(2) «Sar părea, dice E. Regnault (Histoire des Principauteis Danu- 

biennesj că. ei să scâlă în contra Austriei nu atât ca să scape de jugul 
că, cât ca să-i ia locul. Ce le-ar păsa dar celor-Palte popâre dacă ar 
slăbi Austria pentru a mări Ungaria? Ce le-ar păsa dacă ar schimba 
asupritorul ?> 

(3) «Da, aceste legi din 1848, pe cari Ungurii le-au ridicat în slava cerului, 
pe cari le arată, cu scop uşor de înțeles, ca un paladiu al libertăţei, nu 
(in nici o socotelă de existenta celor Palte naţionalităţi, din . cari se 
compune totul populaţiunei Regatului ungar». (L. Dchauz de Salda- 
penna, Solution de la crişe hongroise, Paris, Amyot 1862).
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în potriva liberalismului, naţionalităţile răspund că ele 
nau făcut alt-ceva de cât să alegă despotismul aus- 
teiac, mai puţin aspru şi mai puţin periculos, în locul 
despotismului maghiar, care nu vrea să ştie nici de 
margini, nici de dreptate, nici de umanitate. Ungurii 
vorbeau destul de tare de libertate şi agitaă forte la 
timp spectrul despotismului(1) rus năpăditor. Dupe ei, nu 
mai era vorba atunci de Ungaria, nu mai erea în joc 
egoismul ; era vorba de Europa, de lumea întrâgă. As- 
cultaţi mai bine pe representantul poporului ungar : 
«Dacă puterile civilisaţiei rămân risipite, dacă nu ne 
unim din noă la timp, s'a sferşit cu Europa: Ruşia 'şi 
va indeplini sfânta-i misiune. Nu mai e vorbă de un 
r&sboiă de parlisani: omenirea e în ajunul bătăliei 
sale de la Austeriiiz şi Waterloo». (9) Si voind ca în 

ochii Europei, Ungaria să trecă iar drept liberatore a 

asupriţilor, el striga: Ceea-ce se agită acum este să scim 

dacă naţionalităţile vor fi legate una de alta prin mij- 
locul belciugelor despotismului rusesc, saii dacă, în 

plină stăpânire a libertăţei şi a dreptului lor, vor ajunge 

să formeze între ele, o Confederație basată pe respectul 

reciproc al lutulor intereselor..... prin întinsul şi subli- 

mul principii al [ralernilăței poporeler». (3) Şi cât de 

departe ereai faptele de cuvinte! Nu ne e dat nouă 
să hotărâm, pentru că sunlem invinovăţiți de a (îi 

ajutat la urcarea pe tron a despotismului; lăsăm să 

vorbâscă condeie cari nu părtinesc: «Românii din 

(1) «După ce va pune mâna pe Austria, o să ia Bosforul, o să ia 

Grecia,..... şi pe urmă ce ajunge Europa? Pe urmă. ... nică o nădejde 
pentru ca». (De Vintevvention vusse, contele Ladislas T6lcki, represen- 

tant al poporului în Dieta ungară, trimis al Ungariei pe lângă Repu- 

hlica franceză, 12 fasciculă. Paris, Maiii 1849, p. 14). 

(2) Teleki, a 2a fascicolă, p. 37. 

(3) Telski, p. 39. Vedi încă La Iongrie auz peuples civiliscs, ma- 
nifest publicat în numele guvernului ungar. Paris, 1848.
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Transilvania jucară un rol însemnat în acest episod 
al resvrătirilor naţionale de la 1848. Dar înainte de a 
lua armele contra despolismului unguresc, ei sleiseră 
tâte mijlocele de unire; înainte de a uzi cu Austria o 
alianță ale cărei pericole le simțeau, ei întinseră 

mâna Maghiarilor cari o respinse cu încăpățânare, 

încercând să le dea vasalitatea, când er cereaă egali- 
tatea (1). 

Suflarea liberală care cutreera în vremea aceea tolă 
Europa pătrunsese, până în colţurile cele mai perdute 
ale munţilor românesci. Incă din luna lui Aprilie 1818, 
2 000 români adunaţi la Blaj, cerură de la episcopii 
lor să intervie pe lângă guvern ca să dea voce unei a- 
dunări generale a Românilor să arate Suveranului do- 
rinţele lor. Jiua adunărei fu, în înţelegere cu guver- 
nul, hotărită pentru 15 Maii 1848 ; doi prelați trebuiau 
să presideze şi doui comisari al guvernului să fie faţă, 
ca control. In diua convenită, a fost o adunare me- 
morabilă, în care Românii detevă dovadă de maturita- 
tea lor politică. Cu tote sforţările Maghiarilor şi mai 
ales ale nobilimei de a impedeca pe ţerani să'şi pără- 
s6scă moşiile lor, aprope 50.000 de Români se adu- 
nară la Blaj, şi cu binişorul, fără nici o violenţă, (9) 
formulară din noii, cu mai multă precisiune, imme- 
rialulul lor program naţional. (3) 

(1) E. Regnault. Tot aşa a fost cu Slavii. De aceea aceştia făcură 
causă comună cu Austria şi Rusia, care interveni atunci în afacerile Un- 
gariei pentru că era vorba de un răsboii între Slavi și Maghiari. (Sena: 
tul francez, 17 Martie 1863). 

(2) Ceea-ce a fost adeverit chiar de comisarii guvernului, în proco- 
sele lor verbale. 

(3) Iată acest program ; este important să'l cunâsceni, pentru că Ro- mânii Lai avut tot-d'a-una în vedere în revendicările lor ulteridre ; acest program formâză astădi chiar basa acţiunei naţionale a poporului român din monarchia austro-ungară : 1) Recunâscerea națiunei române ca 0 națiune constituțională în Imperiul habsburgic ; 92) Egalitatea cul-
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Dar «Maghiarii erai prea îngâmlaţi ca să ţie semă 
de nisce dorinţe aşa de drepte; ele fură respinse cu 
asprime» (1). 

Ungurii r&maseră surdi la cererea de drepturi a ho- 
mânilor. Românii protestară, dar zadarnic. «Acestor 
protestări Maghiarii respunseră, presărând drumurile cu 
„spândurători de-asupra cărora sta scris: «unirea sati 
mortea» (2). Cuvinte lugubre cari arată cu ce apăsare 
sa procedat la înregistrarea acestel uniri, căci votul 
dat la 30 Mai de Dieta transilvănână din Cluj, n'a 
fost alt-ceva decât o adevărată înregistrare. 

Căte-va luni mai târdiă, sângele curgea valuri. Vila- 
gos trebuia să arate ungurilor peste cât-va timp cât 
costă egoismul. Căci «nu Austria, nici Rusia a sdro- 
bit pe Maghiar ; Pai sdrobit naţionalităţile vecine asu- 
pra cărora apăsa cu jugul de care se scuturase el sin- 
gur. Asupritor tot atât cât şi asuprit, triumful ca şi în- 
frângerea lui trebuia să fie o atingere adusă moralei» (3). 
De aceia unirea Transilvaniei cu Ungaria,. opera Dieter 
din 1848, rămase neisbândită. In 1849, situaţia înti'ade- 
ver, se modifică cu desăverşire. Beacţiunea absolutistă 
se abătu din ce în ce mai grea asupra imperiului. 

Intrâga periodă care merge de la 1815 la r&sboiul 

telor; 3) Desființarea dărilor şi corvedilor; 4) Libertatea industrială ; 
5) Libertatea presei; 6) Libertatea individuală şi dreptul de reuniune; 
7) Juriă naţional; $ Un buget al cultelor pentru biserica ortodoxă; 
9) Desființarea cuvintelor injuridse contra Românilor ; 10) Națiunea ro- 
mână cere, ca cele-lalte naţionalităţi locuitâre în monarehie să nu pro- 
văce nici o-dată, desbaterea uniunei Transilvaniei cu Ungaria, cât timp 
națiunea română nu va fi naţiune constituită şi organisată, cu vot deli- 
berativ şi botărâtor, representată în Camera legislativă ; dacă, din con- 
tra, Dieta Transilvaniei ar voi să hotărască aceste legaturi, de nobis 
sine nobis, în acest cas națiunea română se împotrivesce cu tărie. 

(1) L. Leger. Ilistoire de VAatriche-Hongrie, p. 5t1. 
(2) Lettres hongro-roumaines, p. 15. 
(3) Elias Regnault, Histoire des Principautes Danubiennes.



austro-prussian e adânc turburată. Sdrobirea suferită 

nu opri pe Unguri din lupta lor; ei urmară cu pregă- 

tirea unei noui rescole şi, pentru a reuşi, întreprin- 

seră în tâtă Europa o campanie neîntreruptă. Pe când 

publiciştii încercau să câştige mila lumel pentru sorta 

lor, capii revoluționari, Telgki, Kossuth, Klapka, visi- 

taă pe aliaţii doriţi şi pe puternicii dilei ; silinţele lor 

se întorceau mai cu sâmă către Napoleon, şi nădăj- 

duiaă mai mult în sprijinul Italiei. In acestă campanie 

în care capii maghiari aspirau la independenţă, numai 

pentru națiunea lor şi nutreau dorinţa destul de v&- 

dită, de-a robi cele-L'alte naţionalităţ:, Ungurii argtară 

o ură constantă în contra Austriei. 

In 18600, Szemere, fost ministru-preşedinte al Ungu- 
Tie), scriea: «Se va rescula ea în curând? (Ungaria) ?... 

Nu e acesta cestiunea; dar ceea-ce este sigur, e că 
tote putevile cu care ar pulea Austria să aibă resboiii, 
Rusia, Italia, Prusia, Franţa, vor găsi în Ungaria o ali- 
altă sigură şi tol-d'a-una gata» (1). Să ne înlârcem la ali- 
aţii pe cari Ungurii 1 căutaă pentru o viitâre rescolă ; 
un lucru le era mai ales cu desăverşire trebuincios : 
un punct vecin cu ţara lor şi la adăpostul suprave- 
gherei austriace, care să le polă servi ca basă de ope- 
raţiuni şi ca loc de armament. Se întorseră atunci către 
Principatele romăne, şi, cum nu se uitase incă crimi- 
nalul lor egoism din 1818, capii revoluţiei unguresci, 
se siliră să dea asigurări formale pentru viitor. Cu mo- 
dul asesta fu semnată între Principele Cuza şi Ma- 
ghiarii Klapka şi T6leki o convenţiune în care se vor- 
bea de : 1) Deplina reconciliare dintre Români şi Un- 
guri, 2) Aceleaşi drepturi, aceleaşi liber tăţi, pentru 
toți locuitorii Ungariei fără distincţiune nici de rasă, 
nică de religiune ;..... 6) După r&sboiă, convocarea u- 

  

(1) Y. le Siccle din 16 Lulie 1860,
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neji adunări a transilvaniei, pentru a se consfătui a- 

supra uniunei administrative a acestei provincii cu 

Ungaria ; şi, dacă majoritatea decide ca vechea admi- 
nistraţie autonomă a Transilvaniei trebuie restabilită, 

Maghiarii nu se vor opune (1). Românii însă nu întâr- 
diară să bage de semă fătărnicia revoluţionarilor un- 

guri. Pe câud aceştia iscăleau convenţiune cu princi- 

pele Cuza, ei puneaii, în corespondenţele lor particu- 
lare, şi mai ales înti'o scrisâre prinsă de Principe, 
următârele base de acţiune: 1) «Să se se servescă de 
România ca de o fiinţă pasivă, căci alt-fel ar fi pri- 

mejdie, 9) să libereze Ungaria, înainte să se cons- 

titui România, aşa în cât să se ocolâscă ori-ce fel 
de pretenţiuni prea mari din partea Românilor din 

Principate şi din 'Transilvania». Când Principele luă 

cunoştinţă de acea scrisâre, Klapka şi revoluționarii 

trimeseră un lung memorii Principelui Cuza, pentru 

a se desvinovăţi şi a reinoi declaraţiunile lor favora- 

bile homânilor din Transilvania; dar acesta nu “i îm- 

pedică din noă când trimeseră din Turin o proclama- 

ție adresati Ungurilor, să nu dică nimic de Românii 

din Transilvania ! Se vede de aci ce scop urmăreau 

Măghiaril. | 

Pe când Maghiarii aţâţai revoluţia, Românii din Tran- 

silvania, stărvind în cererile lor ca şi în sinceritatea lor, 

arătaii necontenit plângerile lor guvernului; grămădeati în 

cancelariile de la Viena, şi chiar în mâna Impăratului, 

legitimele şi vecinicile lor petiţiuni. De acea, la 15 

Februarie 185%, Impăratul în discursul de deschidere 

al Peiehsratului, nu se dase în lături să recunoscă 

atitudinea lor pacinică ; «simt, dicea el,a dresându-se 

(1) V.o 16rte interesantă lucrare a eminentului istoric român, V. A. 

Urechia, lost ministru: Alianla Românilor şi Ungurilor în 1859 con- 

tra Austriei, şi documentele înedite ce el publică p. 6, 7,8, Bâşi 2.
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membrilor adunărei, mulţumire deosebită când „Văd 
printre voi pe representanţii principatului Transilva- 
niei..... D-vostre, D-lor deputaţi ai Transilvaniei, aţi 
intrat cu o încredere îmbucurătâre pe calea activită- 
țel comune care unesce popârele mele» (1) Acestor 
cuvinte, de dreptă apreciaţie a purtării Românilor, 
urmară făgăduelile formale de a le recunosce dreptu- 
rile. O legea organică din 26 Februarie 1861 dicea : «Cât 
pentru regatele n6stre Ungaria, Croatia şi Sclavonia, 
şi Principatul nostru al Transilvaniei ne propunem să res- 
tabilim vechile Constituliuni ale acestor Regale» (9). 

Un alt discurs imperial, recunâsce şi mai formal 
vechiul drept al Transilvaniei la autonomie şi la o exis- 
tență proprie: «Când în virtutea rescriptului imperial 
din 21 Aprilie al aceluiaşi an, Dieta provincială a Ma- relui Ducat al Transilvaniei va fi convocată, nu va mai fi printre poporele şi regatele cari se găsesc unile sub sceplul austriac, nici o țară, căreia să nu” fi fost des- chisă calea pariicipaţiei la deliberările comune» (3). Cuvintele fură peste puţin urmate de fapte. Transilva- nia fu proclamată independentă, şi supusă numai ca- sei imperiale ; o lege, (4) recunoscena oficial usagiul celor treă limbi, germană, maghiară şi română, le re- gulă întrebuinţarea. Cât despre unirea violentă a Tran- silvanici cu Ungaria, diu 1848, care nu fusese de cât un incident al luptei pe care o încercase Imperiul, Francisc. Iosif, Imp&ratul chiar, o judecă ast-fel: «Uni- rea Transilvaniei cu Ungaria, săvârşită în 1848, ma fost PI 

(1) Memorial Diplomatique, 1864, p. 416, (2) V. Le Nord, 22 Iunis 1863. 
G) W. B. Lawrence sur Wheaton, fiomentaire sun les clemenis du d. întern. et sup histoire des prog: Brokhaus, 1868, t. 1, p. 279. 
(4) Sancţionată prin decretul imperial din 96 Octombre 1863. 

es du dr. des gens. Leipzig,



  

nici o-dală realisală cu pline puteri legale, şi în reali- 
late n'a existat (1). 

O dată Autonomia Transilvanianiei recunoscută şi 
vechiul ei drept de a avea o vepresentaţiune întărit de 
Imp&rat, mai rămânea să se organiseze puterea legisla- 
tivă a Principatului. Dieta revoluţionară ungară, din 1848, 
schimbase legea electorală din 1791, dar nui luase 
caracterul de esclusivism feodal şi maghyar. De acea 
modificarea nu răspundea dorințelor naţionale şi spiri- 
tului de dreptate. Mai mult de un milion de locuitori 
nu erai representaţi ; aşa că în faţa trebuinţelor nou- 
lui spirit, care chiema la viaţa publică clasele sociale 
până atunci desmoştenite, Impăratul dete, în 1863, un 
regulament electoral, cu privire la alcătuirea Dietei 
Transilvănene ; acest regulament electoral a fost neindo- 
elnic regimul cel mai liberal Şi cel mai democratic din tâte 
cele cari ai guvernat pină acuma Transilvania (9). O 

(1) Şi pentru ce acestă unire nu există în realitate ? Impăratul sin- 
sur ne o va explica ast-fel: <O dietă convocată pe basa art. 11 din anii 
1190 şi 1191, prin care cea mai mare parte a populaţiunei ar fi ex- 
clusă de la exerciţiul drepturilor sale civile şi politice, contrarii ade- 
v&ratelor interese ale ţărei, nu ar putea fi considerată ca o adeut- 
rată, representare a întregei populaţiuni din tâtă ţara, fără deosebire 
de situaţie, de nascere, de naţionalitate, şi de religie, — vepresentare 
care se aibă autoritatea morală, cu desăvârşire trebuincidsă pentru 
a putea resolui, spre mulțumirea tutulor naționalităților cari con- 
locuesc, atât afacerile interne ale Transilvaniei, “cât şi, sub raportul 
dreptului public, afacerile acestei [eri cu tâiă monarchia..:..» (Dis- 
cursul tronului din 15 Iunie 1863). Aceasta era afirmaţia cea mai so- 
lemnă a drepturilor Transilvaniei, de a se pronunţa, ea singură, prin- 
to representațiune naţională, asupra s6rtei sale, şi era, prin urmare, 
osândirea, de mat înainte, dată de însuşi Impăratul, a uniunei forţate 
din 1865 şi 1867. 

(2) Se comparăm o dietă formată după avt. 11 al legei din 1791 și 
Dieta eşită din regulamentul imperial din 1863. Prima se compunea 
din 33 aleşi de către comitatele feodale printre nobili, 15 Secui aleşi de Secui; 27 Saşi aleşi de Saşi ; 2 preoţi catolici representând 2 mâ- 

= 
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Dietă fu dar alesă pe aceste base: ea lucră şi volă o 

lege electorală definitivă şi funcţionă la Sibiu ca corp 

legislativ al Transilvaniei, în timp de dor ani. 

Maghyarii aşteptau însă momentul oporiun ; ei de- 
teră nascere în Imperiu, la greutăţi, ameninţară cu cons- 

pirarea contra existenței monarchiei. Un ordin impe- 

rial disolvă Dieta de la Sibiii şi convocă o nouă Dietă 
cu desăvârşire maghiară la Cluj (1), Dietă căreia i sa 

propus de resolvat o singură problemă: unirea Tran- 

silvaniei cu Ungaria, unire pe care adunarea maghieră 
se grăbi să o voteze: amenințările unguresci triumfa- 
seră faţă cu lealitatea naţiunei române. 

In vremea acesta evenimente grave se pregăteau în 
occident: Austria, în certa de împărţire cu Prusia, se 
simţea din nou ameninţată de Ungaria, care rămăsese 
ca un cărbune aprins pe câstele ei; ceie din urmă con- 
cesiuni ereaii pe cale de a fi făcute. 

După Sadowa, Austria capitulă cu desăverşire îna- 
intea Maghyarilor. Beust şi Deâk trebueai să înte- 

  

năstiră, 38 deputaţi de orașe, orăşele şi cetăţi; 316 membri numiţi saii 
convocați făcând parte din aristocrație, 9 delegați ai văduvilor ma- 
rilor aristocrați şi un episcop român: în total 440 membri, supuși cel 
mai mulți dintre ei mandatului imperativ după regulele adunărilor feo- 
dale. Dieta, după regulamentul din 1863, trebuia să se compună din 
125 deputaţi aleşi şi numai din 45 deputați nuzniţi direct de Impărat 
şi luaţi su numai dintre feudatari, ci, printre tăte clasele societății. 
Mandatul imperativ al feudatorilor aleşi era desfiinţat. Una din cele 
trei limbi ale ţării, putea fi întrebuințată, după voia alesului, în deli- 
berări, După cum se vede deosebirea e mare ; ei bine, Ungurii ai gă- 
sit de cuviinţă să aplice chiar astă-gi în Transilvania legea din 1791! 

(1) Ordinul imperial de convocare din 1 Sept. 1869; în el ne spune 
«că compunerea Diete) va fi regulată conform disposiţiunilor art. 11 al 
legei de la 1791» când acestă lege din 1791 [fusese doi ant mai nainte 
considerată de Impărat ca violână consciinţa Principatului “Transilvan ! 
(V. B. Lawrence sur Wheaton, op. eit. t. 1. pag, 280; şi le Nord din 16 Septembre 1865). |
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meieze Dualismul actual, care nu e de cât împărţela 
între Austria şi Ungaria, a despotismului exercitat mai 
nainte numai de cea d'ânttii. «Păstraţi vă hordele, 'di- 
sese Deust Ungurilor, şi vom păstra pe ale ndstre» (1). Impăratul sferşi prin a sancţiona nedrepta uniune a 
Transilvaniei cu Ungaria. (9) 
Românii protestară din noă şi cu putere; la 15 Mai 

1808, strânşi în adunare numerâsă, el declarară «că 
persistă în principiele şi dorinţele solemn proclamate 
de adunarea generală şi legală din 15 Mar 1848». 

Ac6sta era siluaţia a doua di de dualism: Ungurii 
confiscaseră din noi drepturile şi libertăţile naţiunii 
române; puterea indepărtase dreptul prin violență. 

Cu t6tă capitulaţiunea Austriei faţă de pretenţiile ma- 
ghiare, Împăratul, care ştia de ce sunt în stare Ungurii să 
facă, le impuse în 1868, prin legea disă a naționalităților, 
câte-va garanţii în favorea ne-maghiarilor din Transilva- 
nia. Ungurii suferiră aceste pretenţii. Eşeai dintro e- 
pocă în care prea, vorbiseră tare de drepturile de li- 
libertate şi de independenţă ale poporelor pentru ca 
să se arate prea r&ă voitoni. Simţiaă că trebuia, cel 
puţin în ochi! Europei, să se presinte ca un popor lus- 
truit şi generos. A trata pe faţă naţionalităţile ca pe 
nisce popâre cucerite, ar fi fost să violeze, cu prea 
mare scandal, axioma Imperiului: Justitia erga om- 
nes nationes est fundamentum Auslriae. De aceea Ma- 
ghiarii adoptară ca tactică proclamarea unui sistem le- 
gislativ, care, cu tâte că se supunea voinţei imperiale de 
a păstra diferitelor naţionalităţi drepturile lor proprii de 
existenţă, căuta să stabilâscă mijloce piezişe spre a 
distruge acele naţionalităţi. Acesta e spiritul care a 

(1) L. Leger. Histoire de PAutriche- Hongrie p. 555. 
(2) Prin decretul imperial din 20 Iunie 1867 întărit, în 1863, de Di- 

eta din Pesta,
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dominat situaţia cât-va timp, pentru a da, după a Unguri- 

lor întărire, drum liber celui mai puternic şovinism, având 

de scop, în mijlocul Europei şi la sfârşitul secolului 

XIXlea, desnaţionalisarea majorităţei poporelor cari com- 

pun Regatul poliglot al Ungariei. 

IL 

Legea naționalităților şi aplicarea ei 

«Legea pentru egalitatea drepturilor naționalităților 

din Ungaria şi Transilvania» nu e de cât cu numele o 

lege de egalitate. Incepe printr'o introducere afară din 

cadrul celor 29 paragrafe din care se compune, şi care 

e, ca să dicem aşa, sintesa hotărârilor ei, arătarea 

ideei de căpetenie care a dictato: «Considerând că, 

după principiile Constituţiei n6stre, toți cetăţenii Un- 
gariei fac, din punctul de vedere politic, o singură naţi- 
une, națiunea maghiară, una şi neîmpărțită, fie-care 

membru e cetăţânul patriei, chiar fiind de allă nafio- 
nalitate (1)». E grei de închipuit o contradicţie mai de- 
săverşită ; e tocmai triumful sistemului care constă în 
a «lua cu o mână ceea-ce ai dat cu cea-l-altă». Căci, 
din două una: ori acestă lege recunâsce existența le- 
gală a mai multor naţionalităţi în Regatul Ungariei (şi 
aceasta e, dupe cât se pare, rațiunea de a fi şi chiar 
scopul legei),—şi, în acest cas, nu pote să fie in Unga- 
ria numai 0 naţiune, una şi neîmpărţită, națiunea ma- 

/ T - , . a : - (D Nu vom da cuprinsul întreg al artic, 4%, relativ la disposiţiile 
constitutive din legea Naţionalităţilor, care ar lua numai e! mai multe 
pagini. Vom avea prilejul, ocupându- -ne de aplicarea ei, să dăm, una 
câte una, disposiţiile cele mai însemnate, pe cari le vom cita în tot- 
d'a-una textual.
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ghiară ; or, după înţelesul lege ungare, în legatul 
S-tului Ştefan nu e de cât o naţiune, națiunea ungară,-- 
şi atunci n'ar mal fi alte naţionalităţi, n'ar mat fi vorba 
de a face legi cu privire la intrebuinţarea oficială a 
limbilor lor respective, şi cu chipul acesta legea Na- 
ționalităţilor n'are nici un scop. Nu că nu pricepem 
Inţelesul practic al unei asemenea disposiţi! şi că n'am 
pătruns spiritul care-a inspirato ; departe do actsta: 
proposiţiunea prin care începe legea Naţionalităţilor 
vrea sii spuc cân partea translcitană a Imperiului aus- 
tro-ungur esto o naţionalalitate «persona grata» bine- 
venilă în ochii legislatorului, naționalitatea maghiară, 
şi că se găsesce, alături, naţionalităţi subalterne, ne 
putend aspira de cât la drepturi de ordin inferior, na- 
jionalilăţi cuasi-tolerate (1) şi po cari, din nici un punct 
de vedere, nu le-am putea asem&na cu naționalitatea 
maghiară. Acesta e repetarea, într'v lege, a unei idel 
Imbătrânite, pe care revoluționarii şi emigraţii unguri 
au dato în atâtea renduri la ivâlă (9), şi care se pote 
resuma în formula următore: «numai maghiari! for- 
in€ză o naţiune ; Românii şi Slavii nu formeză de cât 
naţionalităţi». Că s'a putut stabili de către rovoluţio- 
narii, mai mult sau mat puţin învăţaţi cu principiile 
dreptului, o clasificaţie alât de ciudată şi atât de im- 
potrivită regulilor de drept internaţional, — acesta e 
şi mai de neinţeles şi mal grav. Căci, ce dice propo- 
siția cu care începe legea naționalităților? Nici mai 
mult nic mai puţin de cât acesta : «toţi cetăţenii Un- 
gariei nu fac, din punclul de vedere polilic, de câl o na- 
(iune, una şi neimpărțilăs, şi pe urmă «națiunea ma- 

(1) «Sunt inter toleralan eliam naliones.. .», cum diceati (aimâsele 
legi feodale. 

(2) V. broşurile de Antal Szecsenyi, Somsich, Joseph ltotveos, V. a. 
semenea Pesti Naplo, din 928 lunie 1851 ; Magyur Ilyrlap, din 30 lunie 
1891. Comp. D. Brătianu, Lettres hongro-roumaines, p. 31,
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ghiară». Prin urmare, sai toți membrii celor-Palte na- 
ționalităţi sunt, politiceşte, Maghiari, — ceea-ce ar urma 
s'aducă, prin chiar puterea legei, desnaţionalisarea în 
masă a tutulor ne-Maghiarilor ; sai numai Maghiarii 
sunt ceva din punctul de vedere poliiic, iar membrii 
celor-l'alte naţionalităţi r&mân la o parte, — şi prin acesta se înţelege că legea Naţionalităţilor a nimicit pentru ne-Maghiari ori-ce drept la viața publică. In fond şi în practică, — vom vedea-o prin desvoltările cari urmeză, — e şi una e şi alta. 
Cum sar putea lămuri, din punctul de vedere juri- dic, un asemenea resultat, o asemenea abatere de la regulă ? De la Cicerone, care-a pus in formulă prea Cunoscula definiţie «Respublica est coelus mullitudinis, juris consensu et utilitatis communione sociatus», în ne.-: numerate renduri, noţiunile de stat şi națiune at fost luate una drept alta. Adese-ori acestă incurcătură s'a făcut din greşelă ; de ce nar veni şi incurcătura în ajutorul unui interes 9 Când naționalitatea ungară dice legei să spună că poliliceşte o singură naţiune formeză Statul, nu dice nimie alt-ceva de cât atât: eă sunt statul, expresie brutală a despotismului politic, pe care un mare hege a puluto da lumei, dar care este şi mai odi6să, când e intărită de may mulţi individi cu preienţii de naţiune luminată şi liberă. O asemenea întărire, cari amestecă noţiunile de stat şi de naţiune cu desăverşire lămurite Şi despărțite (1), e cea mui vedită mărturisire a scopului de desnaţionalisare care se urmăresce. 

«Violenţa, şi puterea, ne spune Fiore (2), pot forte bine să silescă o mulţime de Gmeni să recunscă aceiaşi DI 

(1) V. Calvo, Ze dr. intern. th. et prat., 4 edit. t, |. p. 16. (2) P. Fiore, Nouveau droit intern. public, trad. Pradier-Foderc, 1869, t. ÎI, p. 40.
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stăpânire şi s'asculte de aceiaşi legislaţie; dar nu vor 
putea nici o dată să facă din ei o naţiune... După ase- 
menea principii, împreunarea provinciilor supuse Im- 
p&ratului Austriei ar alcătui o naţiune numai prin aceia 
că în ele toţi ascultă aceleaşi stăpâniri constituite Şi 
toţi sunt politicesce recunoscuţi ca o personalitate po- 
litică. Ast-fel de principii nu pot fi sprijinite de cât de 
aceia, cari încuviinţeză dreptul puterei ; acela însă care 
recunosce pulerea dreptului nu pâte îngădui ca închisorile, 
exilurile şi armatele, cari impun unei mulțimi de locu- 
ilori recunoscerea aceleiaşi puteri, să stabilescă o legătură 
morală între acei Gmeni, aşa în cât să fie consideraţi ca 
0 naţiune.» Legea naționalităților, care trebuia să fie 
o lege de garanţie, începe aşa dar prin a nega până şi 
existenţa acestor naţionalităţi şi prin a afirma — ceia- 
ce e falş, atât din punctul de vedere istoric cât şi cu 
privire la drept, — că politicesce numai națiunea ma- 
ghiară există. Pentru acest cuvent, după cum am ob- 
servat naționalitatea română nu recunâsce acâstă lege 
ca legitimă. Dar, cel puţin, întru cât privesce pe un- 
guri, acestă lege, cu tâtă nedreptatea pe care am do- 
vedit'o, trebuia să fie basa dreptului public de aslădi,; 
de aceia, o vom privi acum de aprâpe, în afară de 
ori-ce şovăire relativă la legitimitatea ei, ca să vedem 
cum funcţioneză şi în ce fel s'au priceput maghiarii 
s'o aplice, în deosebi naţionalităţei române (1). 

(1) E cu neputinţă să nu recunosci cât sunt de făţarnice şi de peri- 

culâse pentru ne-Maghiari principiile proclamate de legea naționalităților. 

Toţi acel cari s'aii ocupat de acestă lege ai recunoscut'o, lată ce dice 

doctorul I. Gumplovicz, de la Universitatea din Graz: «...Trebue cu ort- 

ce chip să recun6scem că acestă egalitate a drepturilor, nu e numai o 

vorbă g6lă, şi că în starea reală a lucrurilor, ori-ce alt nume ar fi mai 

potrivit, aşa de pildă legea de apăsare». (Das Recht der nationalităten 

und Sprachen in Gisterveich- Ungaru, Lasbruck, 1879). Şi d. de Guber- 

natis, de la Universitatea din Roma, dice: «Ce fel de lege putea fi a-
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Mai înainte de tâte însă, cee o lege — mai cu s6mă 

o lege r&nduită să cârmusscă nisce naționalități deo- 

sebite, să le astâmpere neînțelegerile, să facă să'şi uite 

de ura atâtor veacuri? E un modus vivendi, e o regulă 
de purtare, care n'are valdre de cât prin aplicarea ei. 

O lege nu se pote aplica în bună credinţă de cât dacă e 

sinceră, şi dacă coprinsul ei e dat sub o formă lămurită 

şi precisă. Pe dealtă parte, iegea naționalităților are părţi 

întunecose cari sunt tot atâtea reserve mintale ; aplica- 
rea ei stă ascunsă în miedul acestor reserve. De aceia le- 
gea naționalităților n'a fost de cât o prefăcătorie, o făgă- 
duiala de uşurare, o ilusie a ochilor, şi acel modus vi- 
vendi propus, o mască făţarnică. 

In ce fel aşa dar, ca să începem, aii înțeles Maghiarii 
egalitatea cetăţenilor în Stat ? 

Acestă egalitate trebuia să asigure elementului român, 
în adunările politice, o representare proporţională cu 
numerul locuitorilor s6i. Maghiarii însă, ca să scape 
de acestă repede urmare a principiului egalităţei (1), 
proclamat de el în ochil lumei, aă tabricat pentru 'Tran- 
silvania un regim electoral deosebit, purtând censul la 

  

câstă lege din 1868 în situaţia etnică a țărei? Legea nu e lege dacă n'a 
fost făcută de Români şi de Unguri împreună, într”o condiţie cu des&- 
verşire liberă.» (Scrisâre către d. V, A. Urechiă), 

(1) Acâstă grijă era cu atât mai puternică cu cât era mai vechiă, 
lată ce giceai maghiarii în presa lor, chiar înaintea ântâiului vot al u- 
nirei de la 1848, şi pe când o pregătea: «.... Să se facă unirea, căci 
unirea e puterea. Nici unul însă din luptătorii cu minte al naţiunei nu 
pote fi prieten unirei fără condiţii, căci urmarea unei asemenea uniri 
ar fi identitatea Constituţiei, Dacă aplicăm Transilvaniei sistemul repre- 
sentaţiei din Ungaria stabilit pe principiul egalităţei aritmetice, care va 
fi sferşitul? Acela că, pe de o parte sunt cel mult 600.000 unguri şi, 
pe de alta, 170 sau 200.000 saxoni şi 1.300.000 Români: cei mulţi vor apăsa pe cei putini, şi ast-fel, fără nici o descărcare de puşcă şi din- to trăsătură de tibişir, Dacia se va constitui !,..» (Budapesti Jivado, 1848, No, 842).
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o cifră aprope de nouă oră mai ridicat de cât în Un- 
garia, şi acesta cu gândul de a da la o parte pe Ro- 
mâni, cară, în mare majoritate, alcătuesc clasa țărani- 
lor. Iată de ce, în momentul de faţă, sunt în Transil- 
vania o mulţime de comune, cu o populaţie de două- 
trei mii de locuitori, unde din pricina ridicărei censu- 
lui, nu e nici măcar un alegător; în vreme ce pentru 
Maghiari, în vederea vechilor reguli feudale, sub culâre 
de drept de vot legat de calitatea nobilului, şi fără 
nici o condiţie de cens, există un adevărat sufragii 
universal. Circonscripţiile electorale sunt iar o causă 
care strică maşinăria representativă: 4 comitate ma- 
ghiare şi 15 comune urbane trimet un deputat pe 
460 kilometri pătraţi şi pentru 17.000 locuitori, pe când 
în 11 comitate române e un deputat pe 1000 kilometri 
patraţi şi pentru 34.000 locuitori. De altminteri împăr- 
țirea circumscripţiilor electorale e ast-fel socotită în 
cât, pe de o-parte, populaţiile române sunt cu multă 
indemânare contopite întrunele zone ungare, iar pe 
de altă parte, teritoriile de vot pentru români sunt aşe- 
date aşa, că alegătorul român e silit să facă 30 şi 40 
kilometri pentru a putea ajunge până la scrutin. Ală- 
turi cu legea sai ridicat apoi presiuni administrative 
fără sem&n (1). Zadarnic încercară Românii să lupte ; 

(1) Să citim un exemplu dintr'o sută altele. In cercul electoral din 
Cehul-Silvaniei, alcătuit aprâpe numat şi numai din Români, în 1884 se 
presintă un candidat român D. George Pop din Băsesci. Să ascultim 
uu ziar maghiar, Filenzek. din 25 lunie 1884, cum povestesce alegerea: 
«E lucru sciut că, în acest cerc, 140 alegători maghiari au făcut să 
iasă candidatul lor în contra opt saă nouă sute alegători româol. Şese 
sai şepte sute alegători români, de partea lui George Pop, ajunseră pe 
la dece dimincţa la porțile oraşului, când se începuse votul pentru cci 
doui candidați. Acolo fură primiţi de armată, care, cu baioneta în vâr- 
ful puscel, le spuse că intrarea în oraş le e oprită. Preşedintele a- 
nunță în sfârşit la ce oră se va isprăvi votarea. Partea lui George Pop, 
care erea în mare majoritate, spuse preşedintelui că alegătorii aii venit 

3
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au fost siliţi să sferşescă prin a părăsi terenul de luptă. 
Anul 4887 e cel din urmă în care Românii luară parte la 
alegerile peniru legislaţie: un singur candidat român 
putu să isbutescă—un singur candidat din 417 deputaţi 
cari trebueaii aleşi, un singur candidat care să repre- 
sinte 3.000.000 de Români! Numai acest resultat vor- 
besce în deajuns: drept acesta, în Octombre 1890, Con- 
ferinţa română naţională de la Sibiă hotărâ ca ltomânii 
să se abţină cu desăvârşire de la alegeri. Câţi-va Ma- 
ghiari, mai drepți şi mai îngăduitori, ai recunoscut, 
în mai multe rînduri şi cu putere, că altitudinea gu- vernului erea nelegitimă şi lipsită de sprijin în acâstă 
privinţă. Un deputat ungur (1) a dis în plin Parlament: «Prevădătore e politica guvernului, care face că nue un singur deputat român în acâstă Cameră, cu tâte că în Ungaria sunt mai mult de două mili6ne şi jumâtate Români? Legăturile nâstre cu ei li-vor 6re inbunălă- țite dacă prin tot felul de mijlâce “i depărtăm din aceslă, sală ?» Şi chiar ministrul Hieronymi, întrun discurs ți- nut de curend(2), a recunoscut acestă situaţie, qi- cend: «Am spus, Şi o repet, că trebuesc luate în con- sideraţie dorinţele legitime ale lomânilor, că legea e- lectorală a întregului Regat trebue unificată, şi că e nevoe să se şiârgă deosebirea care există în acestă privinţă intre Ungaria şi Transilvania». 
Ori-care ar fi monstruositatea unui asemenea sistem 

    

de mult la porțile oraşului, și că armata nu-i lasă să intre; ori-ce e de şcha. Alegătorii românii sunt ținuți afară din oraș, şi preşedintele pro- clamă pe Nemenyi (candidatul maghiar) ca representant ales». (1) D. Charles Edtvâs, 11 Iulie 1891. Comp. Replique, pag. 40. (2) Discurs ţinut în timpul trecerei sale prin Transilvania. Dar vorbele din el nu ereai de loc sincere. Ministrul nu vrea de cât să liniştâscă mişcarea română, ca să pâtă lua ofensiva în potriva Românilor cu mai multă putere. Aceştia ai şi înțeles-o ; de aceea nici mau vrut să vadă pe D. Iieronymi, lăsând gol împrejurul lui,
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electoral, acâsta nu e de cât una din plângerile cele 
slabe ale Românilor ; dreptul politic, întradevăr, nu e 
o ţintă, e un mijloc. Singura ambiţie de a lua loc a- 
lături de aceia cari se pretind stăpâni şi umbra de 
glorie că poţi să'i contradici şi să le îufierbânţi des- 
baterile, nu sunt făcute să orbâscă pe Români. Pers- 
pectiva unei majorisări sigure ar lua acestei apa- 
renţe de dreptate ori-ce însemnare practică : pre- 
senţa Românilor la Dietă mar sluji de cât ca să se 
acopere mai bine desnaţionalizarea intreprinsă de Ma- 
ghiani. Răul e în altă parte. Românii sunt întradevăr 
atinşi în tote manitestările vieţer publice precum şi în 
cercul mai strimt al intereselor fie-cărui ; sunt nedrep- 
tăţiţi în relaţiunile lor cu administraţia şi justiţia; 
drepiurile lor de a se folosi de limba str&moşescă, 
cultivând-o, şi de a urma credinţa străbunilor, nu sunt 
luate in s6mă; au fost loviți în crescerea lor, în ŞCO- 
lele lor, în inviolabilitatea căminului părintesc ; întinde- 
rea progtesului rasei lor voesce ungurii s'o înpiedice; 
ei le ameninţă viitorul. 

In administraţie, — începând prin conducerea mu- 
nicipală şi până la treptele cele mai ridicate de acti- 
vitate, — Românii n'au loc: cu multă dibăcie sunt în- 
lăturaţi încetul cu încetul. Candidaţii la funcțiunile 
municipale sunt depărtaţi de către pretor, în virtutea 
puterei de care se pote folosi după voe; conții su- 
premi dic: «că opinia publică maghiară n'admite 
strecurarea funcţionarilor de naţionalitate română în 
posturile administrative şi mai cu semă în acelea 
în care ar fi în contact cu poporul(1)», şi poruncile, 
ca să persecute pe capii muncipalităţilor române, pres- 
criă că «anchete disciplinare vor fi îndreptate în po- 

(1) Aşa bunidră contele suprem de la Bistriţa-Naseud. V. Replique, 
p. 69.
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triva tutulor primarilor cară nici nu vorbesc nici nu 
scrii unguresce (1)». Nu sunt aprâpe de loc funcţionari 
cari să fie de o altă naţionalitate de cât cea ungari; 
în totă Ungaria, nu e nici măcar un prefect saii un 
sub-prefect român. Funcţionarii, — de trâptă cât se 
pote mai jOsă — caii sai strecurat, din întemplare, în 
administraţie, sunt supuşi unor ast-fel de neajunsuri, 
în cât. Europa civilisată cu greii '-ar veni-să le crâdă, 
dacă n'ar fi documente netăgăduite cari să le dea pe 
faţă. Dovadă e ordinul ne mai pomenit dat de preşe- 
dintele direcţiei pădurilor din Regatul Ungariei către 
administraţiile forestiere, prin care le dice să maghia- 
rizeze numele funcţionarilor (9). Şi acesta nu e ceva 
rar; administraţiile căilor ferate din Arad şi din Ce- 
nad-Csaba fac tot aşa (3). E un sistem general. «Nu le 
e destul că desnaţionalizeză numele oraşelor şi sate- 
lor, dice d. locotenent-colonel Hennebert, s'ai apucat 
să maghiarizeze şi numele de familie! (ia să desnaţio- 
nalizeze câţi-va hieţi funcţionari de la drumurile de 
fier, le-a venit în gând idea, tot aşa de odiosă câte 
şi de caraghidsă, să le dea alte nume, ameninţându-i 

  

(4) Ordinul contelui suprem Banfly, No. 63, din 1889. 
(2) Cităm: «E un fapt regretabil să nu se găscscă aprâpe de loc în 

Ungaria o altă administraţie în care se văd nume străine cum se ved la funcţionarii pădurilor. Vrând, pe de o parte, să îndreptăm acestă 
stare de lucruri, şi pe de altă parte, cum ei, mat marele vostru, nu 
vă vreaii de cât binele, încredinţat că, ast-fel mergând ' lucrurile, ma- 
ghiarisarea numelor e condiţia unor foloase sigure pentru voi, cred 
că e de datoria mea să vă atrag atenţia asupra intereselor vâstre, şi să, v& însuflețese prin acesta pentru a scormoni o mişcare generală. Vă îndemn în același timp să înrădăcinaţi aceste gânduri în funcţionarii subalterni. Maghiarisarea numelui vostru e de mult înlesnită, căci maveţi de cât să daţi vice-conteluf o cerere cu timbru de 50 c,, îm- preună cu certificatele de botez ale copiilor...» (Ordinul din 16 Decem- bre 1881, No. 101). 

(3) Repligue, p. 78.
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cu isgonirea pe toţi aceia cari nu sar grăbi să pri- 
mâscă porecla sălbatică ce li sa dat cu dea sila(l). 
Tote acestea, despreţuind legea Naţionalităţilor care dice : 
«Capacitatea individuală va fi singura condiţie cerută pen- 

tru primirea într'o funcţie, şi naționalitatea nu pote fi pie- 
dică la dobândirea unei funcțiuni sai demnități. Din po- 
trivă, guvernul e silit să alegă pentru funcțiunile judiciare şi 
administrative ale țerei, şi mai cu semă pentru funcţi- 
unea de prefect, persone făcând parte, pe cât e cu pu- 
tinţă (9) din diferite naţionatități şi avend noţiunile tre- 

buinciose limbei tot aşa ca şi cele Valte aplecări» (3). Ace- 

laşi mod de a lucra se întrebuinţeză şi pentru alegerea 
magistraţilor. 

Cu i6te acestea, a atinge ast-fel straturile mai ridicate 

Şi în acelaşi timp mai bogate ale societăţei române, 
nu e de ajuns: sar alege cu o asuprire pe suprafeţe 
restrinse. Scopul este să se lucreze asupra mulţimei ; în 

partea straturilor adenci ale poporului se încercă să 

apese tirania şi miseria ; tocmai de aceea, clasa ţăra- 
nilor e cea mai persecutată de t6te organele Statului, cât 

se pote de sistematic şi fără milă. Administraţia, po- 
> 

liţia " sfişie ; geandarmeria se portă cu ei mai râi de 

(1) Locotenent-colonel Hennebert, Austria în 1888, rolul şi misia 

ei în Europa, Paris, p. 158, notă. — Vorbind de Românii din Transil- 

vania, cari emigreză în România, D. R. Bergner dice : «...Sunt sute de doc- 

tori, de profesori, de funcţionari şi de redactori. Toţi sunt 6meni cari 

ai trebuit să părăsescă țara lor din pricina şovinismului maghiar, care 

le făcuse acolo viaţă nesuferită. Munca lor nu găsea loc dincolo de 

Carpaţi ..» (Budolf Bergner, Rumânien. Ein Davsteltung des Landes 

und dev Leute, Breslau, 1. W. Kern, 1887, p. 29). 

(2) Acest «pe cât e cu putință» e exemplul cel mai desăvârşit al re- 

servelor mintale de cari am vorbit mai înainte; el a slujit în mâinele 

Maghiarilor de instrument de luptă şi le-a dat voe să lovescă cu os- 

tracism elementul român. 

(3) Legea Naţionaiilăţilor, art. 4%, par. 21.
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cât cu vitele, îi asasină (1); justiţia se pune la poruu- 
cile asupritorilor ca să-i despâie. Cererile, plângerile 
țeranilor români, tot trebue făcut în unguresce — în 
disprețul legei Naţionalităţilor 0) ; ț&ranii, cari au ne- 
norocirea să nu scie unguresce, sunt daţă în lături fără 
milă. Procese nenumărate, din cari unele țin decimă 
de ani (3), sunt îndreptate în potriva țăranilor ca să-i 
înpedice de la lucru, să le ia ce ai, să-I sărăcâscă. In 
multe comune, proprietarul, după 1848, s'a împotrivit 
pe faţă la dreptul de pădure şi de păşunat pe care-l 
aveai vechii robi, aşa că aceşti din urmă au fost siliţi 
să deschidă proces de separație. — Acele procese, tă- 

  

(1) In districtele Românilor şi Rutenilor, se trimit geandarmi caY nu 
vorbesc de cât unguresce ; ei chiamă un țeran care alergă, îl strigă de 
trei ori în unguresce opresce, şi, dacă nu stă, îl omâră pe loc. (Kolomnan 
Tisza und der Maghiarische chontvinismus, Marburg (Ilessen), Reichs-He- 
rold, 1889. Comp. Heplique, p. 110—115). Ast-fel fură omoriţi la Zlatna 
trei Români, cinci la Mogoş şi un număr şi mai mare la Feldru. Aceste siliuri, aceste crime vor părea cititorului ne may pomenite, aşa că sim- 
țim nevoea de a le mai sprijini cu 6re-care mărturisiri, pe cari maghiarii 
chiar să nu le potă tăgădui. E sciută dragostea de care d-na Julieta Adam, 
autârea Patriei Ungare, a dat probe Maghiarilor. Iată cum vorbesce a- câsiă autore despre crimele de la Feldru: « Fapte ca cele de la Feldru le plătescă mal târdiu ori mai curtud, fapte cari reamintesc vremea în care Franţa întregă se indigna la povestirea măcelăriei Ungurilor de citre Austriăci. Agi geandarmii maghiari trag în ţăranii români dintrun sat al Ungariei, fiind-că vor să se slujâscă de dreptul de a numi un preot al lor şi nu primesc pe un altul cu nume râu, pus cu sila de episcopul guvernului. Patru-spre-dece răniţi din cari cinci femei, şi cinci morţi sunt pricopsela unei dile pe cari o pâte ori-care numi criminală». (Ju- lieite Adam, Nouvelle Revue din 4 Iunie 1891), 

(2) Legea Naţionalităţilor, artie. 44, par. 23: «Fie-care cetățean pote să-şi arăte plângerile în comuna lui, autorităţei eclesiastice, muncipa- lităţii şi funcţionarilor ei, precum şi statului, în limba părinţilor lui». (3) Familia Zichy a hărțuit ţăranii din comuna Lacul-Negru în timp de 173 ani fără să isbutescă a-i desmoşteni ; contele Zichy însă a găsit, în sterşit, în tribunalul de la Oradea-Mare, în 1886, complicii pe cari dreptatea ungurâscă % dă tot-deauna seniorilor în potriva (&ranilor.
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răgănite câte două deci-trei deci de ani, aă costat mii de 
fiorini ; şi, după ce tribunalele ai fost silite să recu- 
noscă dreptul vechilor robi, printr'o sentinţă în bună 
Şi regulată formă, posesorii cari violaseră n'a fost 
condamnaţi la nici o despăgubire-cu tote că dreptul 
civil obligă pe toţi acei ce violeză un drept să îna- 
poieze cheltuelile procesului ce-ai pricinuit (1). 

Contele Zichy despâie de bunurile lor două deci şi 
nouă de familii din Lacul-Negru. Baronul Carol Apor, 
preşedintele tribunalului care judeca propriul sti, proces, 
despoie trei sute de familii de ţărani români, aflate în 
Tofaleii. Şi tot aşa merge. 

Găsindu-se fără nici un sprijin în lege, amenințați 
de ori-ce lovituri, ţăranii încercă să se scape unul pe 
altul de suferințele lor; însă ori-ce societate mutuală, 
ori-ce asociaţie e disolvată, e lovită. De alt-fel, nu nu- 
mai adunările ţăranilor, ci tote adunările în general, 
suferă impilările guvernamentale. Aşa, prin hotărârea 
ministerială, No. 4 290, din 4 Februarie 1890, Societatea 
studenţilor români Julia e disolvată şi se împedică 
crearea unei alte Societăţi de Studenţi Minerva. De trei 
ori opresc formarea la Arad a unei Societăţi de cultură 
Progresul (9); la Cluj nu daii voe să se alcătuescă o 
Societate pentru adunarea damelor române (3) ; adu- 
narea institutorilor români din comitatul Sătmar nu e 

autorisată ; o altă societate a damelor române din Săt- 

mar (4) precum şi a unei societăţi de meseriaşi români 

în Alba-lulia (5) şi în Blaj iar sunt oprite; până şi în- 
fiinţarea unui club român la Făget, e împedicată, sub 

(1) Memorandum către Împăratul şi Independance belge din 7 Maiii 

1894. 
(2) Decis. min. No. 79.516, din 28 Noembre 1890, 
(3) Decis, min. No. 5.046, din 6 August 1890. 

(4) Decis min. No. 18.232, VII din 7 August. 1886, 

(5) Deeis. min. No, 84.717 din 1883,
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pretexi că mai e un club unguresc în acea localitate(1). 
Nam mai sfârşi acâstă enumeraţie ; dar a trebuit să 
dăm câte-va exemple precise, pentru a tăia scurt afiu- 
mărilor contrarii. După cum se vede, Românii sunt 
scoşi din funcțiunile administrative ; magistratura le e 
închisă ; în armată nu trec nică o-dată peste gradul de 
căpitan. Mai mult, «nu le e îngăduit Românilor să fon- 
deze nici un fe! de societate, chiar dacă ar avea un 
caracter de trebuinţă publică, fie că ar fi vorba de so- 
cietăţi agricole saii de syndicate industriale, de întru- 
niri de temei cari se îndeletnicesc cu crescerea fetelor, 
de adunările literare ale studenţilor, etc. : dreptul aso- 
ciaţiei nu există pentru Român!» (9). 

Dar mai cu s6mă în potriva limbei române sai în- 
dreptat sforţările de desnaţionalisare. Intradevăr, dacă 
limba nu formâză numai ea singură caracteristica 
naţionalităţei, e cu tâte astea unul din ateibutele de 
căpetenie (3), — e forma gândirei, expresia sentimen- 
telor. Limba, după cum a dis Schoeffle, «e capitalisarea 
symbolică a muncei intelectuale dintr”o naţiune». Legea 
Naţionalităţilor, în forte multe paragrafe, îi regulăză în- 
trebuinţarea (4). Legea, chiar Şi în acestă privinţă, e 

  

(1) Decis. min. No. 926,392 din 26 Aprilie 1889. Asta nu împedică pe un publicist maghiar, D. Ovary, să scrie, în Franţa, că libertatea în'ru- nirei Românilor există «fără să întimpine vre-o pedică din partea au- torităţilor». 
(2) II. Gaidoz, Les Roumains de Hongwie, p. 93, 
(3) Totuşi, după cum spune E. de Laveleye, o societate flamandă a putut lua acestă devisă : «De taal is gansche het volk» limba este întrega naţiune; căci acestă fomulă este adevărată la începutul unei mişcări naționale. (Revue des deuz Mondes, 13 August 1868). v, asupra îm- nor ntel limbei din punctul de vedere al deşteptărei naţionalităţei, e tarieu, Principes de la science politig "305 şi i | , que, p. 305 şi urm. (4) V. $2,3,6, şi8. gal: A in servi în relatiuni 21 : «Funcţionarii comunali sunt obligaţi a se ; în x ațiunile cu locuitorii comunei, de limba acestora». 

, Ele- ă 9 . - . e-care cetăţean vote adresa reclamaţiunile sale în propria sa
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scrisă de g6ba. Limba maghiară e impusă pretutindeni : 
țeranul e silit s'o vorbâscă, ca să aibă nițică trecere 
pe lângă agenţii diferitelor servicii din stat. Şi n'ar 
fi destul dacă sar mărgini numai să dea afară limba 
română din cercurile oficiale ale statului, căci tot ar 
remâne comunitatea română şi şcola. Din acestă pri- 
cină persecuțiile în potriva şcolilor românescă întrec 
întradevăr t6te marginile. 

Legea Naţionalităţilor, cu privire la acâsta, începe 
prin a întemeia nisce principiuri destul de largă 1); 
publiciştii maghiari, citând aceste disposiţii, n'ai uitat 
să pue în evidenţă că, încă din 1867, sunt 1 „500 şcoli 
primare românesci, şi că «în timpul celor două-deci 
Şi şâpte de ani de guvern unguresc, numărul s'a ur- 
cat până la 3.700»; că «in afară de aceste şcoli pri- 
mare, sunt in Ungaria şi licee, unde limba în care se 
predă e limba română» (9). S'ar părea că liberalismul 
maghiar a dat şi dovada, de 6re-ce, alături de făgăduela 
din legea Naţionalităţilor, se găsesc şcolele. Cu tâte 
aceslea, admițând adevărul spuselor de mai sus, 
cereţi acelor publicişti o modestă desluşire de statis- 
lică : cât îl costă pe Stat tote şcolile acestea? ÎI veţi 

  

comună autorităţei eclesiastice, municipalităţei şi funcţionarilor să, 
cum şi statului, în limba maternă...» — $ 94. <In reuniunele comu- 
nelor şi confesiunilor, membrii având dreptul de vorbă pot între- 
buinţa limba maternă». Tâte aceste disposiţiuni sunt violate. Ca Ex. 
comp. ordonanța ministerială din 7 Sep. 1875, No 43.721, impunând 
comunelor obligaţia de a se servi de limba maghiară în corespondenţă 
cu tribunalele. 

(1) Legea Naţională recundsce că «cultura generală este unul din sco- 
purile cele mat înalte ale Statului» ; că «acesta este obligat se veglieze 
ca cetățenii de ovi-ce naţionalitate cari formâză mase compacte, să potă 
fi crescuţi, pe cât posibil, în apropierea districtului unde locuesc şi în 
limba maternă, până când începe cultura academică» ($. 17). 

(2) V. L. Ovary. Les Roumains de Hongrie et l'Etat Hongrois, p. 4%; 

de Pazmandy Journal des Debats, 27 Septombre 1894, ,
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vedea in mare încurcătură, căci Statul Ungar nu chel- 

tuesce o para pentru instrucţia şi crescerea poporului 

româv, după cum stă scris în legea Naţionalităţilor (4). 
De geba sunt sdrobiţi trei miline de Români cu sar- 
cin! şi cu birmi; banii lor slujesc să întreţie institu- 
torii unguri, pentru a cresce tinerimea maghiară în 
ura şi disprețul pentru cele-lalte naţionalităţi. Cum 

trăesc prin urmare tote aceste şcoli de cari vorbesce 
Statistica? Sunt întreţinute prin contribuţii particulare, 
prin daruri în afară de bir, daruri pe cari le face cu 
mână largă tot poporul român. La Români a stabili 
şcoli naţionale e, întwadever, un drept de nu se ține 
minte, şi legea Naţionalităţilor a trebuit să recunâscă 
ac6sta: «Cetăţenii, comunele, bisericele, comuriităţile 
eclesiastice, de ori-ce naţionalitate, gice paragraful 9%, 
vor avea pe viitor, cum avusese şi mai înainte, drep- 
tul de a stabili, cu cheltuiala lor, sai cu a unei adu- 
năi, instituiţi de educaţie elementară, secundară sait 
superidră» (2). In acâstă privinţă însă, persecuția e ve- 
dită, de netăgăduit; căci Statul ungar nu numa! că nu 
urmeză ce dice legea Naţionalităţilor (par. 17), cu privire 
la fundarea şcolilor române, dar violză şi vechiul 
drep recunoscut prin acâstă lege (par. 26) Românilor 
cari vreau să înfiinţeze pe cheltuiala lor instituţii de 
cultură. Ast-fel, prin adresa ministerială No. 93. 337, 
din 14 ulii 1805, sa oprit înfiinţarea unul gimnasii 
român la Arad, şi, lucru vrednic de observat, Adresa 
adaogă că acâstă oprire «e pentru present şi viitor». Tot 

  

(1) Iată cum se exprimă D-na Juliette Adam: «Ast-fel se găsesce abro- 
gat art. 4% al legei din 1868, care recunâsce Slavilor și Românilor drep- 
tul de-a face studiele primare şi secundare în limba naţională, căci ro- mânii s'aii nici o şcâlă fomânescă cu tâle împositele grele ce plă- tesc» (Nouvelle Revue, 1 Februarie 1891), 

(2) Legea naţionalitătilor $ 96.
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ast fel apoi, de la 1881 încâce, populaţiile române din 
84 comune de gâba luptă să facă un gimnasiă în Ca- 
ransebeş : zadarnic păstrâză gata fondurile trebuinciose ; 
guvernul se face că n'aude, şi încuviințarea nu mai 
vine. Dacă există astă-di şcoli românesci, acesta e fi- 
ind-că sunt, cele mai multe, din timpi anteriori regi- 
mului maghiar. Absolutismul de la Viena a apăsat na- 
ționalităţile mult mai uşor de cât liberalismul maghiar ; 
ca să nu dăm de cât un cxemp'u, gimnasiul român 
din Deiuş, datorit generosităţii episcopului român Sa- 
muel Vulcan şi înfiinţat in 1896, a fost respectat de 
absolutismul austriac, Şi maghiarisat de Unguri (1). 

  

1) Modul cum s'a făcut acestă maghiarisare merită să fie cunoscut, 
La înființarea gimnasiului din Beiuş limba de propunere a fost cea lu- 
tină. Gimnasiul, fiind însă în mod categorie destinat educaţiunei No- 
mânilor, în 1851 Episcopul Vasile Erdely, patronul legitim al gimna 
siului, de acord cu inspectorul şcolar şi cu profesorii, considerând că 
învăţământul avea să se dee pretutindenea în limbile moderne, decise 
că cursurile se vor face de aci înainte in românesce. E! nu făcea 
astfel de cât să se conformeze intențiunei fondatorului care disese : <Jn- 
fra scriptus in emolumentum poblicum, in primis vero in utilitatem et 
culturam nationis Valacniae... fundavissem> — <ac quoniam hoe institu- 
tum proeterenter pro natione Valachiae fundatum sit». Guvernul abso- 
lut din Viena, în 1851, recunoscu fără hesitare caracterul românesc al 
acestei instituţiuni şi aprobă decisiunea luată ca limba română să fie 
limba de propunere (decretul No. 2194/3117, 1831, 8 Julie). Sub regi- 
mul maghiar începură persecuţiunile. Mai ântâiă şicane, după aceca 
episcopul, patrcnul gimnasiului, fu ameninţat cu inchiderea institutului 
dacă nu se vor face reparaţiuni radicale ; sa pretins înlăturarea pro- 
fesorilor celor mai eminenţi, sub pretest că erai duco-români. In cele 
din urmă, prin ordonanța ministerială No. 24,335 din 22 lulie 1889, s'a 
dat ordin că, în locul limbei românesci eliminate, limba maghiară va 
fi introdusă ca limbă de propunere, Comp. Replica p. 34—35. 

Acesta nu împiedică pe un publicist maghiar să serie : «Cinci licee şi 
2 şcoli superidre sunt făcute pentru educaţia tinerimei române. In aceste 
şeole limba in care se învaţă e cea română Fi bine! să ne arate ci- 
ne-ra vre-o (ară mai respectudsă şi mai îngăduitore > (De Pazmandy, 
La question transylvaine au point de vue hongrois, in Les Debats din 
21 Septembre 1894),
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Afară de acest gimnasiu din Beiuş, liceul român din 

Nasaud e pe cale de a suferi aceeaşi sortă (1). Şi chiar 

aceia cari nu sunt ameninfaţi oficial de autorităţile 
Statului, trebue să se loveâscă de tot felul de persecu- 

ţii: presa maghiară "i califică de clandestint (9). Tote 
aceste fapte sunt cunoscute de aceia cari sai ocupat 

mai de aprope cu afacerile monarhiei austro-ungare. 

«In nici o parte, dice locotenentul-colonel Ilennebert, 

nu e voe să te gândesci şi să scrii alt-fel de cât un- 
guresce. “Toţi trebuesc crescuţi unguresce» (3). «Sai 

incercat prin tote mijlocele, spune d. de Rosny, prea 
de multe ori chiar prin mijloce cât se pote de con- 
trarii moralei şi dreptăţei, să facă să dispară elemen- 
tul indigen, luându-i cele mat însemnate din caracte- 
vile etnice: limba, amintirea şi tradiţiile naţionale; 
până şi obiceiurile căminului părintese» (4). 

In şcolile maghiare în cari ei indrăsnese să intre, 
Români, sunt batjocoriţi, insultaţi ; tinerimea ungară 
şi profesorii ei se înţeleg de minune în acestă privinţă; 
«Valach turbab, «rob. păcătos» şi alte necuviinţe la 
fel, se repetă la fie-care pas (5). Bibliotecile române 

(1) V. Dindependance belge, 7 Maiă 1894, 
(2) V. Ellenzek No. 113, din 11 Mai 1884. 
(3) Lieutenant- Colonel Hennebert bAutriche en 1888, p. 165. 
(4) L. de Rosny, Les Roumains d'Orient, Pais 1885, p. 126. 
(5) Aceste expresiuni sunt stereotipe : «Buta Olahok», <Bocskoros, dii- 

los Olâhok», «Dâzsas Mocz» și alte asemenea. (V. Replica, p. 58 şi 
Tribuna, No 121, din 1, Iunie 1894). Când tinrrii români, cari cerce- 
teză şeolele maghiare, făceaii la începutul studiilor lor greşeli de pro- nunțare, ei erai apostrofați de profesorii lor cu cuvintele A Menjen az 
ordoghe olâhrszâbga, hogy-ha nem akaarja ezt a szep nyelvet megta- nului. Ejsze majuk esak fogok, szajhosok, szedjek ăssze satorfaikat es pusztuljanak a pokolba Bukuresthe»>, sau «mergeti la dracu în Româ- 
pia dacă nu vreță să învățați acâstă limbă frumâsă ; nu sunteti buni scr arealul perii vremea, flecarilor, strângeţi-vă sdrenţele şi mer-
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sunt confiscate, ca în oraşul Lugoş; pe Homâni “i 
împiedică să se folosescă de tradiţiile istorice ale sa- 

telor, locurilor, riurilor, etc. (1). 

Ori-ce comunicaţie literară cu Regatul liber al homâ- 

niei e întretăiată ; producţielor literaturei române, chiar 

celor mal nevătămătâre, li se impiedică intrarea în Un- 
garia (9). 

Te miri dar când audi pe pubiiciştii maghiari (3) sus- 
tnend că limba Românilor nu e persecutată. Ce do- 
vedi dai ca să 'şi sprijine aceia ce spun? Se mulțu- 

mesc să cheme pe străini în provinciile locuite de Ro- 
mâni, dicendu-le să constate că aceştia urmeză a vorbi 

vromânesce. Cu modul acesta însă ei nu dai probă de 

tolerenţa şi de liberalismul maghiar, ci de vitalitatea ra- 

sei românesci, Că limba română s'a păstrat, e lucru mai 

mult de cât vădit; s'a păstrat, împreună cu sentimentul 

naţional, fiind-că aceste două comori sunt încredințate 
nu unui numer restrins de Gmeni, pe care” poţi nimici 
sai înşela cu uşurinţă, ci unei glote de trei milione 

de locuitori, cari au învăţat de alungul secolilor, me- 

seria suferinţei. Religia şi, mai ânteiă de tote, cămi- 
nul părintesc, au fost apărarea limbei românesci. Scrii- 

tori str&ini poporului nostru aii recunoscut'o din vreme: 

«Nici o sforţare a guvernului maghiar, dice d. de Rosny, 
ma putut hotărâ pe Transilvăneni să se lepede de 

(1) Agenţii guvernului nu sciii ce să mai imagineze pentru a maghia- 

visa totul împrejurul lor. Ei ai semănat ţara cu stâlpi pe care aă în- 

scris numirile cele nouă maghiare cu cart ai botezat sate şi oraşe, cari 

din tote timpurile aii avut nume slave. Diarul oficial publică în fie-care 

săptămână lungi seril de localităţi botezate a doua oară, (Lccot -colonel 
Hennebert, L'Autriche en 1888, p. 158). 

(2) «In 1886 erai nu mai puţin de 38 diare române din România a 
căror intrare era oprită în Ungaria». (H. Gaidoz, les Roumains de Hon- 

arie p. 28). 

(3) Domnii Ovăry, de Pazmandy şi generalul Tirr,
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limba pe care o vorbeau părinţii lor; şi chiar când 
nu le da voie să o vorbâscă în şcolile subvenţionate 
de Stat, ei păstraii în sînul familiei, ca un lucru sfint, 
amintirea accentelor melodi6se din Roma veche» (1). 

Faptul acesta, pe lângă multe altele, n'a scăpat nici 
din vederea Maghiarilor. Pricepând că nu puteai a- 
junge să desnaţionaliseze pe Români, nici prin ostra- 
cismul de care sunt loviți întru cât privesce funcţiile 
şi însărcinările de Stat, nici prin întroducerea cu sila 
a limbei unguresci în tâte afacerile publice, nică prin 
persecuțiile comunităţilor, Bisericei şi şcolelor, Maghia- 
rii au lovit în familie. Nu Sai mai năpustit asupra ten&- 
ului lomân, gata să intre în şcolile publice, ci asupra 
copilului renduit să mai r&mână încă la vatra părintâscă. 
Prin faimâsa lege din 1894 „legea XV, Ungurii au alergat la 
instituţia asilurilor de copii, ca să răpâscă mamelor co- 
pil cari ati trecut de trei ani şi să supue maghiari- 
sărei. Toţi părinţii, cari nu vor putea da probă că sunt 
în stare să vegheze la crescerea copiilor lor, sunt siliţi să! trimeţă în asilunt, E uşor de înţeles ce însemneză 
«să vegheze la crescerea copiilor», cu arbitrariul ad- ministraţiei maghiare, cu o populaţie rurală silită, prin munca ei, să 'şi lase casa ca să petrecă cea mai mare parte din vreme la câmp ! In asemenea asiluri, fiind-că 
aşa vrea legea, copii vor inv&ţa unguresce din cea mal fragedă vâistă, atunci când poţi face ori-ce vrei din- tvensul şi când impresiile asupra spiritului sunt aşa de vii; încă de la vesta de trei ani, vor cânta cân- tece maghiare şi se vor împetri în spiritul rasei cari apasă pe umerii lor cu tâtă greutatea despotismului ; şi in felul acesta, Maghiarii trag nădejde că copiii de rasă română vor uita că sunt Români. 

Din orl-ce punct de vedere am lua-o prin urmare, le- DR 

(1) Leon de Rosny, les Roinains d'Orient, p. 197.
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gea Naţionalităţilor a r&mas cernâlă pe hârtie ; în mâi- 
nile Maghiarilor, a ajuns, după cum dice chiar un ju- 
risconsul austriac, «o f6ie de hârtie cari sufere ori-ce» (1). 

Depărtaţi de la administraţiile Statului, persecutați 
în bisericele şi şe6lelor lor, ne mai fiind la adăpost 
nici sub coperişul părintese, ce puteai face Românii? 
Să protesteze în potriva acestor violenţe şi să lupte pe 
căile legale pentru menţinerea principiului drepturilor 
lor; să se adreseze opiniei prin mijlocirea întrunirilor 
publice şi prin presă ? 

Intru cât privesce întrunirile publice, plângerile Ro- 
mânilor ne învaţă că în Transilvania, tot aşa ca şi în 
Ungaria, nu e nici o lege care să le ție o regulă: a- 
dunările sunt cârmuite numai prin ordine ministeriale, 
supuse liberului arbitru al ministrului a tot puternic. 
De altmintreli, sistemul persecuției contra Românilor 
se întinde asupra întrunirilor publice. 
R&mânea presa. Istoria persecuțiilor ungurescă în po- 

lriva gazetelor şi publiciştilor români ar fi lungă de 
scris. Ne vom mărgini săi însemnăm trăsăturile de că- 
petenie. 

Mai ânteii, sunt, în Ungaria, două legi asupra pre- 
sei : una liberală, aceea pe care o arată opiniei pu- 

  

(1) Doctor C. Hugelmann, Das Recht der Nationalităten in Oesterreich 
und das Staatsgrund iiber die allgemeinen Rechte der Staatsbiirger, 
Graz, 1880 p. 52. Acâstă afirmaţiune am putea o sprijini prin o mul- 
lime de mărturii emanate de la publicişti de ai tuturor naționalităților» 
cari trăesc în Austro-Ungaria, dar credem că am stabilit în deaiuns a- 
devărul. Cu tote acestea nu putem trece cu vederea declaraţia chiar a unor 
Maghiară : «Nu-i destul, gice între aliţii D-nul Mocsâry, deputat în dieta 
ungară, că acestă lege a naționalităților a rămas literă mârtă în colecţia 
legilor nostre... Este un fapt cunoscut că sai adus mai multe legi cari 
sunt în contra-dicere cu legea naționalităților de la 1868». (Mocsăry 
Lajos, Akărmiivelâdâsi egyletekâs a nemzetisegi Kirdese, Budapest 1886, 
p. 38—40).
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blice europene ca să'i dovedescă liberalismul maghiar, 

şi care se aplică, firesce, gazetelor ungurescă; şi alta, 

aceea despre care nu se vorbesce, ordinul imperial 

din 27 Maiu 1852, moscele regimului absolutist, pe care 
Maghiarii Pau păstrat cu religiosilate ca un instrument 

de apăsare atârnat d'asupra capului Românilor (1). 
Până acum, e adevărat, nici un publicist maghiar ma 
fost urmărit în puterea acestui ordin. Nu e numai atăt. 
Procedura de presă cuprinde măsuri excepţionale pen- 
tru Transilvania, țară alcătuită din Români, mâsuri 

cari nu se găsesc în procedura privitâre la Ungaria. 

Ast-fel, în Ungaria, nu e nici o deosebire între pro- 

curorul Statului şi simplii particulari : cine pierde pro- 

cesul, plătesce cheltuelile; din potrivă, în Transilva- 

nia, chiar dacă Ministerul public pierde procesul des- 

chis, Statul e scutit de cheltueli. Acâstă regulă nemai 

pomenită dă o putere discreţionară procurorului, care, 

ne mai avend nimic de pierdut, urmăresce cu îndrăs- 
n6lă şi cu indârjire tote diarele românesci; să mai a- 
dăogăm la acâsta că e cu neputinţă să faci un diar, în 
acestă liberală țară, fără să treci sub regimul cauţiu- 
nei (25.000 lei cauţie), şi lesne vom pricepe greutăţile 
ce încercă gazetele ca să apară şi să trăiască. 

Dar cel puţin, găsesc publiciştii români o garanţie 
in juriul chemat să-i judece? Care e principiul acestei ins- 
tiluţii eminamente democratică şi socială 2 Juriul, e ju: 
decata acelui urmărit, de egalii si ; e înlocuirea dreptă- 
ței printr”'o apreciere vigurâsă şi strictă a judecătorului ; 
e una din formele prin care națiunea participă la suvera- 
nilate ; e triumful opiniei publice. Opinia publică trebue 
pun urmare cu ori-ce chip să se resfrângă în jurii ; şi 
acest Juriii trebue să infăţişeze opinia publică reală, 
  

(1) H Gaidoz: Les Roumains de Hongrie, p. 23. Replique, p. 101—110 
Memorandul, litera E. 

”
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una în ţară. Dar când, întiun stat, sunt stăpânitori 
de dreptuii şi desmoşteniţi, asupritori şi asupriţi, pole 
cine-va vorbi de opinie publică? Sub domnia unui 
asemenea regim, ce însemnare pote avea opinia pu- 
blică, dacă o luăm numai şi numai din clasa acelora 
cară aii pus mâna pe drepturi? Instituţia democratică 
Şi liberală a juriului a ajuns, în mâinile Maghiari- 
lor, o armă ucigătore, un instrument de dominație şi 
de constrângeri. Deosebirea intre funcţionarea juriloi 
presei de la Pesta şi de la Sibiă este o dovadă cât se 
pote de vâdită. Curtea cu juri din Pesta, judecând pen- 
tru Ungaria, care e compusă numai din maghiari, o- 
sândea fără îngăduire pe publiciştii români din Ungaria 
propriă zisă : redactorii gazetelor românesci Federa- 
țiunea şi Albina au simţit, de nenumărate ori, pum- 
nul (1) guvernului, a juriului şi a judecătorilor maghiari, 
Aceste diare aii fost silite să 'şI înceteze publica- 
ţia. Pentru Transilvania, era Curtea cu juri din Si- 
biii, oraş saxon ai cărel locuitori sunt, cea mai mare 
parte, de naţionalitate germană ; de aceia juriul presei era 
lormat in majoritate de germani ; Şi în procesul diare- 
lor românesi Observalorul şi Cărţile Sălenului, redactorii 
fură achitaţi. Maghiarii însă nu întârdiară mult până 
să schimbe modul dea lucra. In urma a două procese (2), 
in mersul cărora juriul din Sibiă achită din nouă pe 
învinovăţiţi, o emoţiune cu adevărat națională străbătu 
LOlă Ungaria ; presa maghiară, fără deosebire de par- 
tid politic (3), lovi cu putere şi îndrăsnâlă în juriul din 

    

(1) Servindu-ne de un cuvent aşa de energic nu facem de cât să ro- 
producem expresiunea întrebuințată de Maghiari ci însuşi; D-nu depu- 
tat Ugron sa exprimat ast-fel în plină adunare a Diotei maghiare : «Când 
naţionalităţile vor simţi pumnul guvernului maghiar, atunci agitațiunile 
vor înceta ca prin minune». (Ovary pag. 57). 

(2) Intentate D-lor G. Bariţia, 1. Slavici și Corneliu Pop Păcurariu. 
13) Astfel «Nemzet>, «Pesti Ilirlap», «Pester Loyd», « Holozsvări Kăz- 

lony». <Egvtârtes», 

4
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Sibiă. Baronul Blasiu Orbân, înu'un discurs în care 
numea pe Români «şerpi fluerăto!» şi «vipere incăl- 
dite în sînul maghiar», ceru guvernului să desființeze 
juriul din Sibii. Guvernul se grăbi se indeplin6scă a- 
cestă cerere, şi Curtea cu juri fu str&mutaltă la Cluj, 
centrul maghiarismului militant din 'Pransilvania şi a 
Kultur egylet-ului (Societate de maghiarisare). In felul 
acesta se alcătui un juriu unguresc ca să judece pe pu- 
bliciştii români în aceste mişcătore desbate:ă, unde o na- 
țiune pleda pentru dreptul ei la viaţă. Ori cât de nedrepl 
ar pare acest sistem, cititorul cu tâte acestea nu va păs- 
ia de cât o idee forte slabă despre densul ; ca să-şi dea 
cine-va bine sema, ar trebui să cunâscă requisitoriile 
ministerului public în diferite procese deschise Româ- 
nilor. Unul din procurorii statului face apel la palrio- 
lismul juraţilor şi le dice să citescă nu numai artico- 
lele incriminate «dar să citescă şi printre rânduri». Un 
altul le spune: «Dând un verdict de osendire, vă veli 
îndeplini nu numai datoria de judecători, dar şi pe a- 
ceia de Maghiari». Ar trebui de asemenea, pentru cu 
cine-va să pâtă aprecia situaţiunea excepţională făcută 
presei şi publiciştilor români, să cunbscă fundamen- 
tele, ridicule, dacă nu ar fi fost odi6se, ale acestor 
procese, şi să scie numărul lor de necredut. «Pro- 
cesele presei şi pedepsele nu se mai numără, dice d. 
Gaidoz, şi, printre cei mal distinşi scriitori români 
din Transilvania, nu prea sunt cari să nu fi făcut cu- 
noscinţă cu închisorile unguresci». (1) Căci, dacă con- 
damnările sunt dese peniru a descuragia gazetele, suut 
în acelaşi timp şi aspre pentru a da de gândit scriito- 
rilor. In fapt, caractere, mai puţin încercate ca aces- tea, ar fi slăbit de multă vreme. Suferă ani şi ani de închisore, şi unii chiar ani de înrhisdre ordinară, fă- 

  

() E. Gaidoz. Les Roumains de Hongrie, p. 94,



cută la un loc cu rău făcătorii, ca acele indurate la 
1890 de d. Mureşianu, în procesul Gazetei Transilvaniei, 
şi de d. Septimiă Albini, în procesul îndreptat contra 
Tribunei : d. Albini a fost inchis în timp de şese luni 
în temniţa ordinară a tribunalului de la Sibiă (4). 

Cu tote acestea, cu tote persecuțiile monstrudse, 
Maghiarii sunt sili să se mărturisâscă ei singuri în- 
vinşă în întreprinderea lor de desnaţionalisare. Unul 
din şoviniştii cei mai îndârjiţă, d. Gustav Becsits, seriea: 
«Perim în Transilvania, cu tâte că puterea e în mâi- 
nele nostre! Ar trebui-să apăsăm ca o stâncă asupra 
elementelor (române şi slave) cari ne sunt vrăşmaşe. 
Ca o apă care curge încet, dar într'una, „tot aşa ar 
trebui și noi să săpăm poporul român. Szeklerii şi 
Maghiarii ar fi trebuit de mult să se întâlaâscă, mul- 
țumită unei munci seculare, cum se întâlnesc lucră= 
torii cari din două părţi opuse scobese un tunel sub 
un munte. Muntele românesc trebuea de mult să cadă 
în bucăţi» (9). 

Ori-ce am face, nu putem ajunge să dăm o înfăţi- 
şare exactă a situaţiei făcute Homânilor în Ungaria şi 
în Transilvania. Căci, ce putem noi? Să arătăm sta- 
rea ţăranului, starea funcţionarului, a gazetarului sai 

(1) Câg-va publicişti maghiari aii pretins chiar acum de curând că 
Românii nu şi-aii făcut pedspsa de cât în închisorile politice şi des- 
eriait aceste închisori în modul cel mai fantastic şi mai atrăgător. Ei diceau 
d, e.: «Că mulți se reîntore bucuros înti'ânsele». Cităm nume şi date pentru 
a pune odată capăt acestor contragiceri : adese-ori Românii şi-au făcut pe- 
depsa în închisorile ordinare în mijlocul criminalilor. Acum de curând 
d. Balteş, de la Tribuna a fost condamnat la 2 lini de închisoare ordi- 
navă, ca redactor responsabil; afară de actsta suma cauţiune jurnalu- 
lui a fost confiscată. La 5 Decembre 189%, d. Milan Popovici, redacto- 
rul giarului Zastava, acusat pentru un articol «Golgota naționalităților», 

publicat pe timpul procesului Memorandului, a fost condamnat de juriul 

din Szegedin la 18 luni de închisoare ordinară, şi la 500 fl, amendă, 

(2) Posti Iirlap şi Mâgyar Polgâr No. 6, din 1885.
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a studentului. Acestea tote, însă, nu sunt de cât părţi . 

dintr'un tablou, părţi rău luminate de la jumătate din lu- 

mina falsă care se produce când desfaci o parte dintr'un 

tot. Ar trebui să vedem intregul dintr'o dată, ca să 

ne putem bine pătrunde de sistemul asupritor ; sfatu- 

vile, discursurile, scrierile unguresci, acestea ar lre- 
bui cunoscute. Totă acâstă atmosteră de relaţiuni al- - 
cătuesce viaţa socială, lovesce în Români, îi rănesce 
şi le face traiul nesuferit. Aşa bunioră, am amintit mai 
sus că o societate de Studenţi români, Julia, fusese 
disolvată ; se pote, sprijiniți numai pe atâta, să price- 
pem, în acestă împrejurare, purtarea Maghiarilor faţă 
de Români? Tinerimea maghiară se întrunesce ca să 
protesteze în potriva societăţei române Julia (1), şi 
iată cum declară acesta: «Trebue să ne încălțăm 
cismele, să ne luăm spedele şi să ne ridicăm toţi con- 
tra opincilor şi câsei românesci ». O manifestaţie e 
hotărită. Să lăsăm o fie ungurescă, holosvâri Koezioeny 
(din 15 şi 16 Maiă 1884) să ne-o descrie: «Tinerimea 
maghiară, formând un cortegită impunător, a apucat pe o 
uliţă... De o-dată avu loc o aşa demonstraţie, în cât chiar 
nou6 ne pare r&ă de ea. Tinerimea a sfărămat feres- 
irele localului Societăţei Julia şi pe ale caselor a 
doui avocaţi români, Coroianu şi Isacu». Dar presa, 
uitându'şă rolul educator, se consacră în acelaşi timp 
să invenineze situaţia şi să sufle ventul neînțelegerei 
ŞI resbunărei. PBudapesti Hirlap dice: E în interesul Sta- 
tului ca maghiarismul să se întindă în dauna celor- 
———— 

  
  

(1) sCăci ne spune un diar maghiar — tinerimea română e crescută în ară contra limbei maghiare..., probă e că tincrimea română de la Universitate, cu tote că există destule societăți academice (maghiare) a înfiinţat o societate distinctă «Julia»; tinerimea maghiară de la Univer- sitatea nâstră va ține în grădina Banffy o adunare numerâsă şi va cere autorităţilor competente închiderea acestei societăți». V. Pilenzel: No. 113 din 11 Mai 1884, v. şi Replica, p. 418, | !
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Valte naţionalităţi, să le cucerâscă şi să le facă una cu 
el, şi nu e nică de cum în interesul Statului ca acestea 
să'şi întindă fruntariile limbilor Şi să facă să propăşască, 
starea lor socială.» (1) Pesti Naplo scrie: «In ce ne pri- 
vesce, avem încredințarea că chestiunea naţionalităţi- 
lor nu pote avea alt sferşit mulţumitor de cât maghia- 
risarea complectă a naționalităților ; Ungaria ori va fi 
maghiară ori nu va fi de loc (2). Ellenzek dice : «Ti- 
nerimea română, eşind din şcolile maghiare, cel Wân- . 
teiu lucru ce se grăbesce să facă este de a ataca Constitu- 
ţia şi ţara. De aceia e mal bine să rămâe necultivată şi fie- 
care şcolă s'o gonâscă din sînul el (3). Szatmar vor- 
besce Românilor ast-fel : «Te vom mătura afară din 
țară, popor ingrat şi perfid. Dacă nu vă place de loc 
limba n6stră, eşiţi afară de aici. N'avem nevoe de tră- 
dători... Căci mulţi arbori din pădurile de pe colinele 
nostre şi mulţimea numersă a corbilor aşteptă trupu- 
rile vâstre (4)». Şi pentru ca să avem, alături de tole- 
ranţă şi liberalismul unguresc, o trăsătură de vitejia şi de 

„ Nefăţărnicia lui, diarul guvernamental, Kolosvar, scrie : 
«Puterea brutală singură pâte să facă impresie asupra 
acestei. glote necioplite... Trebue să lucrăm în aşa fel, 
în cât acestă mulţime să simtă bine că noi, maghiarii, 
Suniem o putere care nu înţelege de glumă şi că, dacă 
lovim, nu ne pâte nimeni da înapoi loviturile (5. 

La nisce vorbe aşa de odi6se, cari dovedesc cea mai 
brutală violare a principiilor moralei politice şi sociale, 
ori-ce comentarii e de prisos. Sub un regim guvernat 
de legi liberale, lupta legală dă ork-cărei revendicări 
putinţa de a se produce, omul găsesce ork-când un mij- 

(1) Budapesti IHirlap, No. 199 din 1891, 
(2) Pesti Naplv, No. 209 din 1888. 
(3) Ellenzek, No. 92 din 1884 
(4) Szatmar, din 28 Februarie 1891. 
(5) Kolozsvâr, No. 66, din 21 Martie 1891,



loc cum se cade ca să 'şi dea pe faţă ideile şi sentimentele 
sale. Discuţiile, convingerea, cari sunt căile arătate pentru 
ori-ce reformă, îngăduesc lupta regulată, şi progresul, 

ori cât ar veni de încet, e la capătul acelei lupte. Dar 

când, într'o ţară, tâte drumurile pacinice, cari duc la 

adevăr, sunt închise, când sunt luate t6te mijlocele le- 

gitime de discuţie, când hotăririle legislative nu sunt 

de cât nisce curse înținse bunei credinţe ca s'o sur- 

prindă, curagiului ca să'l sfărame, ce e de făcut? 

Grav lucru, crudă dilemă pentru un popor, când, 

cum e poporul român, nu vrea nici să iasă din lega- 
litate, nici să capituleze. ” 

Una din marile trăsuri ale caracterului românesc e 
răbdarea cu tărie ; Românul este tare firă violenţă, şi 

curagios cu răbdare şi tărie. 

III. 

Procesul Memorandului 

Românii persecutați pretutindenea, in imposibilitate 
de a-şi susţine drepturile şi de a se apăra pe drum 
legal, încercară un ultim lucru. Mai remăsese factorul 
constituţional suprem, căruia nu i se adresaseră încă; 
se căsniră să facă aşa în cât plângerile lor s'ajungă 
în mod oficial şi formal până la piciorele Tronului. O 
asemenea nădejde, care se pare aprâpe o copilărie în 
acest secol de democratisare peste măsură, nu împe- 
decă să fie, în ţările unde tradiţia monarchiei sa păs- 
trat cu putere, un act de o 6re care solemnitate. "Ideea 
unei petiţiuni naţionale către suveranul Imperiului 
dateză, de alt-fel, de mult. După ce aă fost goniţi 
din Parlament unde îşi aveai locul lor Şi în urma, 
unor zadaruice încercări de a intra iarăşi, Românii, 
vedend că nu puteaii r&shi în nici un corp constituit



  

al Statului, sfârşind tote mijlocele, şi ca să nu rămână fără nici o apărare şi fără organe imputernicite, care să potă vorbi în numele lor, să vegheze asupra inte- reselor naţionalităţey lor Şi să menţină spiritul de so- lidaritate care îi ținuse tot-d'a-una adunaţi, — se gândiră să se folosâscă de circumscripțiile şi de listele elec- torale, aşa cum le stabilise legea, şi să al6gă ast-fel un Comitet însărcinat cu aperarea drepturilor lor pe drum legal. Ast-fel fu constituit la 1881. Partidul Naţional al Românilor din Transilvania şi Ungaria : delegaţii aces- tui partid se intruniră în Conferenţă generală şi se consfătuiră. Chiar din 1831, Comitetul publică un Me- morii, renduit a însciinţa cercurile politice, memorii care a apărut şi în franţuzeşte. Conferinţele ulteriâre de la 1887, 1890, 1892 au hotărât, la rendul lor, şi ele, redactarea, de către Comitetul Naţional existent, a u- nui Memorandum, care trebuia să fie presentat Tronului. In luna lui Martie 18%, Comitetul se întruni, la Sibiă, unde se dete citire Memorandului şi se hotărâ ca, la 28 Maiă viitor, irevocabil să 1 presinte Imp&ratuiui. Comitetul Naţional, credincios însăreinărei ce pri- mise, se duse la Viena sub conducerea doctorului Ra- țiu şi de trei orl încercă fără folos să se apropie de Su- veran. În imensul Imperii rusesc, țsranii din ţinutu- rile depărtate aă obiceiul să dică, când sunt loviți pe 3 nedrept în treburile lor : «Dumnedei e prea sus Şi Ţarul prea departe», fără ca de alt-fel să se îndoiască, în tradiționalul lor cult, de dreptatea aceluia, care repre- sintă îu ochii lor pe însuşi Dumnezei. Pentru delega- ţii țăranilor români nu r&mâne nici acestă mângâ- ere, că Impă&ratul era prea departe. Ori-cine îşi pole închipui ostenâla ce-şi dete elementul maghiar din sfe- rele politice conducătâre, pentru ca Francisc . losif să nu primescă pe Români. Guvernul maghiar ajutat de presa devotată lui, exercită, în acestă privință, o pu-
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ternică influenţă asupra împăratului. Pester Lloyd, or- 
gan guvernamental, îl ameninţă cu reintorcerea eveni: 

mentelor de la 1848 (1). Românii fură înlăturați, şi nu 

putură vedea pe Suveran. Se hotărâră atunci să pă- 

răsâscă Viena ; înainte îusă de a pleca şi de a renunţa 

cu regret la ultimul apel pe care voiau să-l adreseze 

Impăratului, lăsară ia cancelaria imperială, într'un plic 

pecetiuit, petiţiunea care coprindea plângerile Româ- 
nilor, adică Memorandul (2). Impăratul însă nu voi să 
scie ce era scris în el; Cancelaria din Viena transmise 
plicul pecetluit guvernului din Pesta, care, la rândul 

s6u, îl inapoie neatins doctorului Raţiu. 

Membrii Comitetului Naţional, abia se întorseseră pe 

la casele lor, şi persecuțiile şi asupririle începură în po- 

triva, lor. Scene sălbatice, cari nu se mai pomeniseră 
de când cu năvălirile şi devastările hordelor barbare, 

se repetară pretutindeni, unde Maghiarii putură să se re- 

pedă asupra poporului român. Membrii Comitetului sunt 
atacați şi poliţia protege pe turburâtori. La Turda, casa 
doctorului Raţiii este jefuită, mobilierul sfărâmat şi arun- 
cat, ungurii sfârşesc chiar prin a o dărâma şi doctorul 
Raţiu cu familia sa abia putură scăpa şi fură siliţi să 
părăsescă oraşul şi să se ducă să locuiască la Sibiu, 
la Simleul-Silvaniei. Poporul maghiar de jos, asmuţat 
şi ajutat de poliţie, atăcă n6ptea pe toţi Românii ; pa- 
nica e cu atât mai mare, cu cât aceste scene ai drept 
complice întunerecul ; loviturile sunt împrăştiate fără 
deosebire asupra 6menilor, asupra lucrurilor, asupra 

  

(1) V. PIndependance Belse, din 7 Maii 1894. 
(2) V. e traducere francesă a Memorandului Românilor câtră M. $, 

Francisc Iosif 1, presentat la Viena în luna Maiă 1892, cu alte acte im- 
portante relative la lupta naţională a Românilor, în «Programele po- 
litice ale Românilor», Bucuresci, editura ligei pentru unitatea culturală 
a Românilor, 1894,
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monumentelor ; şcâlele şi bisericele românescă sunt 
atacate. La Arad, timp de mai multe dile, sălhătăciile 
se petrec in deplină libertate şi pe strade at loc în- 
căerări senger6se. In tot timpul acestor dile de dis- 
perare, poliţia stă nepasătore ori încurajadă bandele, 
pe sub mână, dacă nu pe faţă. Sai vădut elevi, con- 
duşi de profesorii lor, ajungând instrumentul celor 
mai josnice atentate, sub masca demonstraţiunilor pa- 
triotice (1). Violenţele maghiare se aspriră mai cu semă 
din diua când Comitetul naţional, în imposibilitatea 
de a găsi un echo între frontierele Imperiului, se ho- 
tări S'arate străinătăţei adevărata situaţie a poporului 
român. 

Prin publicaţia Memorandului in mai multe limbi 
străine şi prin r&spendirea lui în tote ţările, chestiunea 
Românilor din Transilvania intră, ca să dicem ast-tel, 
într'o nouă fasă şi devine o chestiune internaţională, 
de rare opinia publică a intregei linii se ocupă din ce 
în ce mal mult. Maghiari! cari nădăjduiai că purtarea 
lor neomenâscă nu va fi ştiută in străinătate şi că 
resunetul piângerilor victimelor lor nu va trece peste 
fronlierile Imperiului, se supărară foc şi se hotărâră 
să lovâscă. Presa maghiară duse o campanie neîntre- 
ruptă pentru a influenţa guvernul, care de alt-fel n'avea 
nevoe să fie rugat; cu tâle astea, atât părea lucrul de 
monstruos şi de contrar dreptului public, în cât nu în- 

(1) Aceste scene de violenţă aii fost descrise de presa Îrancesă atunci 
când au fost făptuite. V. PEurope, din 17 Maiă 94, pag. 8: <La Turda, 
aă avut loc turburări grozave, din care principalul episod a fost dărâ- 
marea casei D-lui Dr. Raţiu. Horda şoviniştilor maghiari, ajutată de 
grupuri de elevi de şcâlă, sub conducerea profesorilor lor şi favorisaţi 
de poliţie, a insultat şi a batjocorit nu numa! pe soţia şi pe copiii doc- 
torului Raţiu dar pe mat multe alte familii române, ai căror capi se 
duseseră la Viena... Lucrurile ajunseră; aşa departe că guvernul din 
Pesta se vădu silit se trimită forța armată peniru a asigura ordinea».



58 

drăsneai încă să incerce urmăriri judiciare. In Camera 
deputaţilor din Buda-Pesta, D. Ugron interpelă cu tărie 
guvernul; dar ministrul de justiţie Szilâgyi trebui să 
recunoscă că «faptul de a adresa o petiţiune Suvera- 
nului nu putea fi considerat ca un delict». (1) Presi- 
unile maghiare continuai însă, şi nu se siârşiră de 
cât după doi ani, luându-se hotărârea de a urmări pe 
autorii Memorandului. 

Nu e trebuinţă să spunem ce era şi ce conţinea Me- 
morandul ; nu e de cât sintesa numerâselor fapte pe 
care le-am reamintit: în el se cuprind tânguirile şi 
revendicările Românilor, cari sunt espuse pe îndelete, 
cu demnitate şi adese-ori cu o fârte inaltă putere de 
gândire. | 

De ce erai învinovăţiţi Românii? Ei nu puteaă fi 
învinovăţiţi pe față că at adresat o petiţiune Suvera- 
nului Imperiului, de 6re-ce dreptul de a petiționa e a- 
sigurat prin legile fundamentale ale monarchiei şi prin 
tradiţiunile de atâtea vâcuri ale ţărei. Tâte najiona- 
lităţile din Imperii se slujiseră în mai multe ren- 
duri de acest drept, şi chiar Maghiarii, eX înşisi. 
Românii mai cu semă 'şi arătaseră plângerile lor de 
mai multe ori : în 1691, în 1879, în 1848, şi acum maj 
de curând, în 1866. La acsstă din urmă dată, tot docto- 
rul Raţiă s'a dus la Viena, unde Imp&ratut”! primi şi citi 
petiția poporului român. In acea peliție se găseaă a- 
prope aceleaşi revendicări ca şi în Memorandum : 1) Se 
cerea respectul dreptului public al Transilvaniei, con- 
form Diplomei lui Leopold, conform Sancţiunei Prag- 
matice şi conform articolului 6 din legea dela 1791, 
precum şi nesancţionarea unirei Transilvaniei cu Un- 
garia ; 2) Se cerea aplicarea legei electorale, votată 

  

(1) Gaidoz, Les Roumains de Hongrie, p. 25: Amcuretti, în Revue bleue, de la 19 Maiu 1894, p. 630,
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de dieta Transilvaniei din 1864. Pentru ce erati prin 
urmare învinovăţiţi autorii Memorandului, de dre-ce ei 
nu făcuseră alt ceva de cât să se conformeze legilor 
şi tradiţiei ? Li se imputa re că au publicat şi r&s- 
pândit Memorandul? Dar de câte ori petiţiile adresate 
Suveranului mai fuseseră publicate şi răspândite ? In- 
te altele, petiţiunea din 1866, de' care am vorbit 
mai sus, a fost imprimată şi împărţită pretutindeni. 
Jurnalele de pe vremea aceea i-au publicat textul şi 
ai comentat'o (1), fără să se fi gândit cine-va la vre- 
un proces (2). Se va dice pote că, de atunci şi pănă 
acum intervenind liberalismul maghiar, legislaţiunea 
sa schimbat şi că codul penal unguresc din 1878 
nu mai îngădue lucrurile cu cari autoritarismul aus- 
triac se înv&ţase. Da, dar voiă răspunde că chiar în 
urma punere! în vigâre a acestei noi legi, Românii tot 
ai mal putut să publice şi să r&spândescă plângerile 
lor: aşa buniră in 1882, prin Memorialul din Sibiă, 
care cuprinde revendicările Românilor cu desvoltări 
pe care Memorandul din 1892 e departe de ale avea în- 
tr'ensul. În realitate Ungurii ereaă în potriva Românilor 
pentru că ei se adresaseră Impiratului, iar nu Regelui, 

  

(1) Ore ce alta de cât a insulta bunul simţ al moralei, însemnsză, a 
scrie, cum a făcut un publicist maghiar, că: <Memorandul era o scriere 
revoluţionară şi că este ridicul a pretesta că el ar fi fost o adresă către 
rege, și prin urmare: la adăpostul ori-căror urmăriri ? Anarhiştii din 
Paris n'ar avea atunci de cât să trimită un exemplar din pamfletele lor 
incendiare Preşedintelui Republicet. Sunt curios să ştii dacă acest sub- 
terlugiii i-ar lăsa nepedepsiţi». (V. de Pazmandy, Journal des Debats, 
21 Sept, 1894. A compara pe D-rul Raţiii, care, în fruntea unei delega- 
țiuni representând națiunea română, cere Impăratului o audienţă pen- tru a-l presenta Memorandul, cu Caserio, care înfăşură înu”o petiție arma 
lui omorâtâre, pe care anarhia o ascuţise în umbră, este o invenţie 
lugubră, pentru care ori-ce comentariă e de prisos. . 

(2) V. die Presse din Viena din 15 Iaauariă 1866: Bohemia, dia Praga, 
din 5 Ianuaiu 1867—Comp. Bariţii, Is'oria, t. III p. 421 şi următorele,
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pentru că duseseră petiția direct Suveranului, fără a se 

sluji de mijlocirea autorităţilor publice unguresci, pen- 
tru că merseseră drept la ţintă pe deasupra capului po- 
porului maghiar şi mai cu s6mă pentru că descoperiseră 
opiniunei publice europene faptele şi purtarea autorită- 
ților ungureşti. Cum însă tâte acestea sunt învinuiri cari 
nu pot fi urmărite pe faţă, se gândiră la alt-ceva. Ne- 
ese din actul de acusaţie al procurorului suprem din 
Cluj, No. 4412 din 1893(1) că acusaţii ai fost urmăriţi 
pentru capitolele din Memorandum, în care ei se 
plângeaă că uniunea Transilvaniei cu Ungaria a fost 
făcută fără consimţimentul poporului. Ca basă de 
urmărire se serviră de paragrafele 1171 şi 173 din co- 
dul penal, cari prevăd pedepse până la 5 ani închi- 
sore, contra celor ce vor fi ataca! pe faţă puterea o- 
bligatore a legilor (2). Cetind numai aceste paragrafe 

(1) După terminarea instrucţiunei, data procesului a fost fixată mai 
ântâiă pentru luna lui Ianuarie 1894. Guvernul însă dădu ordin fară 
ca să ştie pentru ce, ca dasbaterile să nu îneepă. Procesul începu în 
fine la 7 Mai şi desbaterile mau luat sfârşit de cat la 25 Mai 1894. 

(2) Iată pasagiile încriminate : 
«Dreptul istoric, întocmai ca şi dreptul public al Transilvaniei, legile 
fundamentale, «Pragmatica sancţiune», asigureză autonomia Transilvaniei 
întwo formă inatacabilă şi poporul român, mai ales după proclamarea 
egalei îndreptățiri, la 1848, şi după desvoltarea făcută în anii 1863-—1865 
în dreptul public, avea în acest act prețios suprema garanție pentru 
viaţa naţională română pe viitor, şi aspiraţiunile lui naţionale culmina 
în acestă autonomie. Contra vederilor politice dominante întrun şir de 
secoli, autonomia a fost, prin uniune, nimicită într'o formă injustă, con- 
trară dreptului public şi drepturilor elementelor libere, cari constitu- esc Transilvania, şi fără a considera posiţiunea ei ctnică şi geografică 
şi desvoltarea e! specifică, cari tâte reclamă cu insistență acestă au- ionomie. Prin acest act poporul român se simte vătămat în drepturile sale istorice şi naţionale pentru că: 

a) Uniunea s'a enuniat fără 
corespundătâre cu numărul lor 
— Sa enunțat prin o dietă, 

participarea Românilor înti'o formă, 
şi cu însemnătatea lor în acestă ţeră, 

care ca atare îşi avea representanţiă săi pe
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incriminate ale Memorandului şi textul codului penal 
pe care se sprijină acusaţia, e lesne de v&dut că ur- 
mărirea e cu desăverşire lipsită de temeiă. 

Să observăm mai ântâii de tite, că votarea paragra- 
felor 171 şi 173 ca şi aceia a întregului capitol VI din 
codul penal, a fost precedată în Camera maghiară de 

  

basa legilor eleclovale din anii 1190—91 şi a legilor din 1848, u- 
dică a legilor din timpul intunecosului feudalism... b) de altă parte 
poporul român se simte vătămat prin acestă uniune, pentru că, prin 
acel act, sa lucrat la efectuarea unei fusiuni fără considerarea legilor cari 
garanteză autonomia acestei ţări. 

Uniunea şi inaugurarea ei prin ant. de lege 43 din 1868, sunt des- 
considerarea făţişe a tuturor drepturilor popovului român ca element, 
care compune în absolută majoritate vechia Transilvanie, precum şi a 
tuturor legilor fundamentale, care asigurâză autonomia acestui Principat, 
sunt înlăturarea toială a elementului român şi o nedreptate atât din 
punctul de vedere legislativ şi juridic cât şi din cel politic». 

Am sub-liniat anume pasagiile pe cari mai cu semă s'a basat acusaţiunea. 
Acum dim textul paragrafelor 174 şi 173 din codul penal. $. 171: 

<«Orl-cine, prin cuvinte, spuse în public, într'o adunare, ori prin răspân- 
direa sati exposiţia în public de imprimate, de scrieri sai de represen- 
taţiuni figurate, provâcă, direct comiterea unel crime sau a unui delict, 
va fi pedepsit ca instigator, dacă 'crima ori delictul a fost comis. Dacă 
provocarea a rămas fără efect, ea va fi pedepsită cu cel mult dout ant 
de închisăre de stat, şi cu o amendă de două mii de f|., dacă ea nu 
cade sub disposiţiunile penale ale acestui cod.> $173: cva fi pedepsit 
cu ă ani de temniţă de stat maximum, acela care, în chipul enunțat în 
art, 171, atacă inviolabilitatea persânei regelui, ordinul legal al suece- 
siunei la tron, forma constituţională a guvernului sati forţa obligatâre 
a legel; în aceiași situaţie se găsesce acela, care agiteză contra dispo- 
sițiunilor particulare ale constituţiunei, contra uniunei cu cel-Palt stat 
al monarhiei, contra comunităţei politice existentă între țările cari com- 
pun statul unguresc, saii contra drepturilor legale ale regelui, ale di- 
etei, ale comisiunelor dietei saă delegaţiunilor». 

Aceste articole fae parte din capitolul VI al cod penal maghiar din 28 
Maiit 1878, capitol întitulat: <Excitaţiuni îndreptate contra constituţiu- 
nei, legilor, autorităţilor saă vepresentanţilor autorităţilor» (Traducere 
franțuzescă de D-nii C. Martinet şi P. Dareste, Paris, imprimeria naţi- 
onală, 1885).
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desbateri furtunâse. Mai cu  semă $ 173 a fost trimis 
Comisiunei de redacțiune care fu silită să facă Gre-care 
schimbări ; o preocupaţiune statornică sare în ochi la 
Ori-ce pas al desbaterilor: se tem de înţelesul şi de a- 
plicarea acestui faimos paragraf. Intr'adevăr, o aseme- menea disposiţiune (şi procesul Memorandului este cel maj isbitor şi cel mat trist exemplu) ar fi putut ajunge, in mâinile. unui guvern fără serupul, o armă de temut şi omoritore pentru libera discuţiune. Starea de lucruri care impedică pe istorică să studieze trecutul, care inter- zice filosofului de a arăta viitorul, care osândesce spi- ritul de analisă şi de critică să tacă, care încătuşeză ju- decata, acestă stare de servitute intelectuală şi morală Du era fără precedente: istoria putea să servâscă de invă&ţătură la toţi. In Roma crima de les-majes- iate era pedepsită întrun mod esemplar (1). Despotis- mul făcuse dia acesta o armă teribilă: «tote acțiunile ajunseră, peste cât-va, crime de les-majestate : serie- rile, cuvintele, până şi tăcerea, cugetarea erai pedep- sită tot ca şi crima: eadem severitate voluntatem  sce- leris quă effectum puniri jura voluerunt 0)». Legisla- țiunile păstrară maită vreme, în.arsenalul lor de luptă aceste principii liranice ; însă naţiunile, cari respectă libertatea ai sfârşit prin a da afară din legile lor orr- ce disposiţiune care îngădaia persecuţiuni nejustificate Şi procese de tendinţă. In Francia mal cu semă, «legea din 29 Iulie 1831 a iulăturat absolut tote delictele arbi- lrare, cari vu eraă de cât. reminiscenţe din legislaţiu- nile vechi rătăcite în legislațiunea modernă» (3). 

  

(1) V. Digeste, Cartea XLVIII, titlu IV şi în cod, cartea IX, titlu VIII, (2) Chauveau şi Faustin Helie, Thâorie du code penal. (8) Garraud, Droit pânal frangais, 1891, î. IV, p. 126 Astfel <nici un delict de excitare la ură și la batjocura guvernului (decretul din 44 Aug. 1848 art. 4); nici un delict consistând în a turbura pacea pub- lică, în a escita disprețul sai ura cetățenilor unii contra altora, (De-
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Şi, cu tote evenimentele nenorocite din aceşti din 
urmă ani, cu tâtă crima odidsă comisă asupra pers6- 
nei şefului Statului frances, revisiunile, cari modifi- 
cară (1), în 12 Decembre 1893 şi 28 Iulie 1894, legea 
din 1881, nu atinseră întru nimie principiul exclusiu- 
nei proceselor de tendinţă. E adevărat că -se vorbesce 
incă în aceste legi despre provocări; dar, după cum - 
atrage atenţia D. Barbier, aceste provocări, pentru a 
fi demne de pedepsă, trebue să fie directe; şi pentru 
ca o provocare, când eu nu este urmată de efect, să 
aibă acest caracter, trebue ca, prin firea şi prin terme- 
Dii s6i, să escite pe faţă la comiterea uneia din cri- 
mele sau din delictele prevădute de lege. Dacă ea nu 
coprinde un apel la forță sai la violență, o instigaţi- 
une destul de clară pentru a face să se comită faptul 
material constitutiv al crimei saă al delictului, provo- 
carea, orl-cât de periculosă ar putea să fie, nu pote fi 
considerată ca o provocare directă şi, din momentul 
acela, scapă de ori-ce represiune.» Şi acesta e fârte 
drept; căci, după cum dice un eminent criminalist, «o 
lege de presă nu trebue să atingă chiar exp resia cugelă- . 
vei, care ar constitui cel mult o depărtare de la doc- 
trină şi de la opiniune (2). | 

Acestea dise, să ne întârcem la codul penal unguresc. 
Se fac urmăriti în virtutea $ 171. Ce dice acest para- 
graf ? ice că: «Ori-ecine, prin r&spândirea in public de 

cretul din 17 Maiă 1819 art. 7); nici un delict de atac la morala pu- 
blică ori religi6să (legea din 17 Maiă 1819 art. 8); nici un delict de a- 
tac la constituţiune, la principiul suveranilăței poporului...» (Garraud 
op. cit. î. IV, p. 142). 

(1) V. asupra acestor modificări La Revue Gencrale de Droil Inter- 
național public, t 1 (1894) p. 339 şi urm, şi Georges Barbier, Des 
modifications apportces ă la lvi sur la presse, în <Revue da droit public 
et de la science politique en France et â I6tranger», t, 1 (1894), p. 88 
şi urm, ” 

(2) Garraud, op. citat, î. VI, p. 139,
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imprimate, de scrieri, provâcă direct la comiterea une! 
crime saii a unui delict... va fi pedepsit...» In casul 
nostru, actul de acusaţie explică ast-fel basa urmări- 
rei : «Ori-cine, prin r&spândirea scrierilor în public, 
provocă direct la comiterea crimelor sau delictelor pre- 
vedute de $ 173.... va fi pedepsit... ete». 
După cum vedem, elementul prim, pe care acusaţia 

este ţinută a'l slabili, este deci provocarea directă ; căci 
$ 173 nu pedepsesce delictele pe care le prevede, de 
cât atunci când aceste delicte sunt comise «în chipul 
enunțat la $ 171», adică prin scrieri saă imprimate 
care provocă direct la delictul din lege. Ce însem- 
n6ză o provocare directă, am ve&dut'o în comentariul 
precedent al legei francese : este acea provocare, care 
prin spiritul şi prin termenii s6k, escită forrnal la co- 
miterea unui delict ; este acea provocare, care coprinde 
un apel la forţă sai la violenţă, o instigaţiune destul 
de clară spre a comite faptul material constitutiv al 
delictului. Să se citescă, dupe asta, pasagele incrimi- 
nate din Memorand, şi se va constata că nu se găsesce 
în ele nici umbră de provocare, nu numai directă, dar 
nici chiar indirectă. Ast-fel se face că urmărirea este 
lipsită de ântâia sa temelie: mijlocul pe care 1 prevede 
legea şi prin care faptul demn de pedâpsă trebue să 
se producă. 

Să nu ne mai ocupăm. de $ 171; să presupunem că 
acestă condiţiune a provocărei directe este îndeplinită. 
R&mâne să descoperim, în Memorand, condiţiunile chiar 
ale delictului, la cari se referă provocarea directă ; ră- mâne să găsim ce pretinde $ 173 şi ce pretinde că vede în el actul de acusaţie, adică «atacul forței obligaloare 
a legei.» 

Ce insemn&ză, din punctul de vedere al dreptului criminal, a ataca forța obligat6re a unei legi? In ter-
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meni generală, a ataca un lucru, însemneză a îndrepta 
contra acestul lucru o activitate de distrugere sau pă- 
gubitore. In înţelesul acesta, a ataca legea, însemneză 
a întreprinde ori-ce activitate îndreptată în potriva le- 
gel: noţiune vagă şi neprecisă. Căci, în acest sens, a 
ataca legea printrun imprimat, ar putea fi înţeles de la 
declaraţiunea categorică, făcută în scris, că socotim le- 
gea ca şi cum mar fi şi că nu ne vom supune ei, până 
la comentariile, mai mult sai ma! puţin aprobatore, 
pe cari le-ar tace un jurisconsult într'o operă de 
critică doctrinală. Ore codul penal maghiar a vrut să 
transforme, în articol de lege, o asemenea noţiune 
vagă şi fără margini? Ar fi absurd să susţinem câ 
da. Ceea-ce o dovedesce mai mult de cât trebue, 
este că $ 173 al acestui cod, nu dice «a ataca le- 
gea» ci «a ataca forţa obligatâre a legei». Şi pentru ce 
legislatorul s'ar fi servit de acâstă a doua formulă mai 
lungă şi mai complicată, dacă acâstă tormulă trebuia 
să răspundă tot aceleaşi noţiuni ca şi cea dântâiă? 
Prin urmare, a ataca forţa obligatâre a lege!, nu este 
tot una cu «a ataca legea». Prin acâstă «forţă obligatore 
a legei» înțelegem 6re impecabilitatea ei din punctul de 
vedere al doctrinei, meritul ei cu privire la morală, sau 
teorie pură? Nu, căci apreciarea, pe care o face cine-va 
asupra unei legi, este o chestiune de judecată şi de 
sentiment personal de educaţiune, — adese-ori de cre- 
dinţă; şi acestă apreciare se basâză pe elemente va- 
riabile la infinit. Forţa obligatâre a legei nu pâte, prin 
urmare, să'şi aibă baza juridică în acest sentiment pe 
care ni-l inspiră tot ceea-ce credem că este nemerit, 
folositor sau drept; un asemenea sentiment deşteptă, 
noţiunea respectului iar nu a supunerei ; şi aceea ce 
datorim legel este supunerea, ascultarea prescripțiu- 
nilor el. Atacul forței obligatâre a legei implică, prin 
urmare, 0 jignire a puterei de aplicaţiune, a legalităţei 

9



66 

unei legi, iar nu o jignire a valârei sale teoretice, a 
legitimităţei sale; a confunda aceste două noţiuni, în- 
semneză a nu deosebi datoria de a asculta de o lege, 
de dreptul pe care-l are cine-va s'o critice. Una din 
aceste noţiuni intră in domeniul dreptului, cea-Paltă 
în domeniul moralei. Când dic într'o scriere: cutare 
lege este rea, pentru că nu recunâsce cutare principii, 
pentru că lovesce în cutare interes, pentru că nu ţine 
semă de cutare drept câştigat, în casul acesta eă îi fac 
critica şi nu pot cădea sub lovitura codului penal, 
nici chiar sub a codului penal unguresc. A susţine 
contrarul, însemnâză a susţine o absurditate, ceva mons- truos. Ar fi cu totul alt-ceva şi aşi cădea sub lovitura 
codului penal, dacă aş dice intro scriere: nu me voii 
supune cutărei legi, sai îndemn pe concetățenii mei 
să n'asculte de ea. Când Proudhon dicea: «proprieta- 
tea e tot una cu furtul», nici nu mai e vorbă că el aiaca temeliile chiar ale societăţei actuale, ataca în- 
tregul cod civil, ataca tâte legile ; dar nu ataca forţa 
obligătâre a nici unei legi, nu făcea: de cât să se folo- sescă de libertatea de discuţiune şi de dreptul de a critica. 

Dacă citim acum capitolele invinovăţite din Memo- randum, vom găsi critici la adresa “legei de unire şi a legitimităţei sale, dar nu vom găsi nici un atac la forţa obligatâre a acestei legi. Ce die cei cari ati sem- nat Memorandul, şi cu ei întreg poporul român? Dic ei că unirea nu mai trebue recunoscută de fapt? Proclamă ei în fapt autonomia ? Susţin ei, de pildă, că cetăţenii români nu may trebue să plătescă impo- sitele, aşa cum erai stabilite de lege? Nu. Recu- noscend obligaţiunea legală de a se supune unirei, lomânii nu fac de cât să'i critice legitimitatea, să-i dea pe faţă nedreptatea, să arate că unirea cu Un- garia le este prejudiciabilă Şi lor şi Impă&ratului chiar,
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de vreme ce întreţine în senul monarhiei discordia şi 
ura de atâtea veacuri. | 

Să recitim Memorandul şi ne vom încredința că, în 
afară de acest drept de critică de care S'ail slujit Ro- 
mânii, nu mai e nimic alt-ceva; că e absolut cu ne- 
putinţă să se descopere cea mai mică urmă de atac 
la forţa obligătore a legei. Ast-fel fiind nici $ 174, nici 
$ 173, nu pot fi luate ca basă de urmărire. Acest în- 
treg proces nu e de cât hotărârea de a nu lăsa pe Ro- 
mâni în pace, şi de a-şi răsbuna (1); nu e proces, e 
o adevărată execuţiune. | 

Nu este numai lipsa de basă juridică a urmărirei, 
care dovedesce că acest proces nu este de cât o formă 
particulară a persecuţiunilor fără milă îndreptate în 
contra Românilor. Să: admitem că textul paragrafe- 
lor 171 şi 173 ar îndreptăţi asemenea urmăriri ; ega- 
litatea cetăţenilor înaintea legei n'ar pretinde ea ore 
ca aceste urmăriri să fie indreptate fară deosebire în 
contra tuturor acelora care ar ataca legile? N'avem 
Ore dreptul să dicem, că este vorba de o adevărată 
persecuţiune de rasă, când Românii sunt urmăriţi, pe 
când Maghiarii pot să atace pe faţă chiar basele orga- 
nisaţiunei imperiului fără ca ministerul public să se 
gândescă măcar a protesta? Un mare partid politie 
unguresc cere, printr'o luptă violentă, despărțirea Un- 
gariei de restul Imperiului; un mare partid cere prin 
discursurile şi scrierile sale, independenţa patriei ma- 
ghiare, şi cu tâte astea nimeni nu se mişcă! Guver- 
nul unguresc nu numai că nu urmăresce pe membrii 
acestui partid; dar, ceva mai mult, le cere, la ocasiune, 
şi incă în mod umilit, concursul lor în Parlament (9). 

  

(1) «Verdiet care semănă mai mult cu un act de r&sbunare de cât 
cu un act de justiţie», (Le Temps, de la 28 Mai 1894). 

(2) Ast-fel a fost casul cu d-nul Wekerle.
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Unde sunt deci paragrafele 171 şi 173 din codul pe- 
nal? Şi nu sunt numai cetăţenii maghiari cari se bu- 
cură de ocrotire. Un strein, fără drepturi politice în 
țară, un om care a trăit din copilărie în Italia, cu ura 
instituţiuniior actuale ale Austro-Ungariei, fiul vrăjma- 
şului neinblânzit al Austriei, fiul revoluționarului Lu- 
dovic Kossuth, se gândesce, după mârtea tatălui s6u, 
să ceră naturalisarea şi să intre în cadrele maghiare, 
şi are tot dreptul. 

Dar nică n'aşteptă să i se dea titlul de cetăţean, şi 
deja începe lupta contra formărel actuale a monarhiei, 
Intr'o călătorie de recunoscere, pe care o face prin 
țara ungurescă, el declară în public că vrea să «schimbe 
transacţia de la 1867, de vreme-ce ea e pericul6să 
pentru viitorul ţărei»; bea «pentru patria maghiară in- 
dependentă şi care nu datoresce Austriei de cât rapor- turi de bună vecinătate». La Szegedin, el bagă de semă 
că toţi Maghiarii se învoesce asupra scopului final al sforțărilor lor, şi că singurul lucru care îi desparte, este o chestie asupra momentului nemerit: unii cu- gelă că Ungaria nu este destul de puternică şi că ceasul independenţei n'a Sunat incă, ceă însă di- cea Francisc Kossuth, eii Cuget că avem destulă pu- tere şi că vremea. neatârnărel a sosit.» (1) Acâsta nu e călătorie politică, este mai mult o ameninţare la adresa Suveranului. Pretutindeni pe unde trece, sernănă, cu amândouă mâinile, spiritul răsvrătirer Şi propove- duesce ruptura ; tâte amintirile lui, tâte dorinţele, tot entusiasmul lui, iai ca basă anul 1848. Uniunea aus- tro-ungară nu deşteptă în el qe cât amintiri de doliu ; 1867 nu există pentru acest strein. La Debretzin, în inima ţ&rei unguresci, chiar acolo unde, la 14 Aprilie PI 

(1) V. Kossuth Ferenczy Korntazasa de Denes Mârton şi Hoilosy Geza. Budapesta, Belvărosi Kâny vayomda, p. 22, 48 şi urm: !
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1849, Dieta maghiară pronunţă în mod solemn detrona- 
vea casei de Habsburg şi proclamă pe Ludovic Kossuth 
ca dictator» (1) ; la Debretzin, întrun banchet pe care 
loialismul maghiar 1 ofere fiului dictatorului, unui zur- 
bagii 1 vine în gând să ridice paharul în sănătatea 
Regelui Ungariei ; toți însă rămân pe scaun şi fulgeră 
cu privirea pe uriciosul personagii, în vreme ce musica 
începe cântecul revoluţionar de la 1848. aIay de hunz 
fut a nemeb, în care dinastia habsburgică e grâsnie 
luată în ris. 

Ce făcea in timpul ăsta justiția maghiară ? Ce fă- 
ceai organele Ministerului public? Ce devenea pa- 
ragrafele 171 şi 173 din codul penal unguresc? Legea 
amuţise şi justiţia ungurâscă erea blândă şi liberală, 
căci streinul care trebuia să fie urmărit era Maghiar şi 
viitor ungur. (9) Aci prin urmare nu e materie de pro- - 
ces şi codul penal este în afară de causă. Pe de o 
parie se: urmăresce o întreprindere de exterminare, şi 
pe de altă parte se sprijină lupta pentru viaţă. In ma- 
rea ceartă istorică şi politică, care există de vâcuri în- 
tre Români şi Maghiari, fie-care din aceste naţiuni vor- 
besce în limba lul şi 'şi apără causa. E de admis că 
un asemenea litigii pote fi sfârşit prin violență de că- 
tre una din părţi ? Şi dacă chiar am admite că forţa 
brutală se pâte impune dreptului, nu e odios să vedi 
că un atentat al forței încercă a se acoperi cu vălul 

  

(1) A. Himly, Histoire de la formation ferritori 
tre de PEurope, t. I, p. 499, E 

(2) Departe de a urmări pe Kossuth, justiţia maghiară nu perde nic: 
o ocasie fără a manitesta sentimentele sale de simpatie și de solidari- 
tate cu partidul separatist. Ast-fel, prucurorul general din Cluj a tras 
înaintea Carei cu juraţi pe D. Pop Păcurariu, pentru un articol apărut 
în Tribuna, şi în care erai combătute tendinţele lui Kossuth. Curtea a 
condamnat pe D. Păcurariu la un an de închisure. EL a eşit bolnav şi 
a trebuit să părăsescă ţara, . 

ale des Eiats du cen- 

*
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unei formalităţi judiciare îngăduitâre şi care n'are ni- 
mic de a face cu justiţia? Un guvern şovinist şi plin 

de ură servesce de instigator; un minister public ur- 

măresce fără text de lege, primesce ordinile şi le tran- 

mite ; un juriă ascultător esecută r&sbunarea ; iată în- 
tregul proces al Memorandului. Am vorbit de despo- 

tismul legei romane; dar dacă legea era mal aspră, 

cel puţin brutalitatea era. mai puţin făţarnică;, acestă 

lege voia să pună pe Prinţ la adăpostul ori-cărui a- 
tac, dar nu mergea până la a corupe pe judecă- 
tori, până la a înjosi justiţia şi a face din putere un 

instrument de instigaţie la crime. Jurisconsulţii cin 
Roma şi făceau o datorie a povăţui pe juraţi să 

nu se lege de ori-ce aparenţă de crimă pentru a 'şi 
îndeplini rolul de curtesani, şi le diceaii să caute fap- 
tele şi intenţia (1). Legea romană prescna ca acusa- 
torul care nu dă destule probe pentru acusaţia sa, 
să fie supus la aceleaşi torturi ca şi victima, şi ca 
instigatorul, prin sfatul căruia fusese făcută acusaţia, să 
îndure la rendul lui aceleaşi chinuri, pentru ca, dicea 
impăratul Constantin, o egală r&sbunare să iasă din 
tote crimele (2). In Ungaria, în acest dureros proces 
al Memorandului, instigator, acusator, judecător, tâte 
se confundă într'o singură persână: Maghiarii ames- 

  

(1) Hoc tamen crimen a judicibus non in ocasionem 6b prineipalis 
majestatis venerationem habendum est, sed in veritate. Nam et perso- 
nam spectandam esse, an potuerit facere ; et an ânte quid fecerit, et 
an cogitaverit...» (Modestinus frgm, 7. $. 3, Digeste, Ad legem Iuliam 
majestatis). 

| (2) ..... Sciat se quoque tormentis esse subdendum (si aliis manifes- 
tis indiciis accusationem suam non potuerit comprobare) cum eo, qui 
hujusmodi esse temeritatis reus deproehenditur. Iilum quoque tormen- 
tis subdi oportet, cujus consilio atque instinctu ad accusationem acces- 
sisse videbitur, ut ab omnibus commissi consciis instituta vindicta pos- sit reportari». Frgm. 3. Code, Ad legem luliam majestatis,
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tecaţi în proces sunt şi făcători de dreptate şi temni- 
ceri. De aceea procesul acesta a fost un adevărat sean- 
dal : «Acest proces aşa cum e condus, — dice DL Amou- 
retti — este o adevărată parodie a justiţiei: preşedin- 
tele se arată de o părtinire care te revoltă; juraţiă 
insultă pe acusaţi» (1). «Sat v&dut desbateri cum nu 
S'aii mal pomenit în nici o țară civilisată: advocaţii 
impedecaţi să apere acusaţii, pe cari juraţii îl insultă 
după plac; mărturiile favorabile traduse sai mai bine 
dis trădate din românesce în unguresce de interpreţi de 
rea credinţă; părtinirea judecătorilor arătându-se în 
tot timpul cu un cinism ne mal pomenit»(2). Advocaţii 
aperători ai fost ast-fel trataţi şi supuşi la amende atât de arbitrare, în cât at trebuit să se retragă ; de alt- 
fel rolul lor erea nefolositor, căci reaua voinţă a jura- ților sărea cât de colo in ochi. In tot mersul procesu- lui, Maghiarii ai o atitudine provocătâre ; insulţă şi brutaliseză pe Români (3), pe care ii acusă că sunt plăti de agenţii ruşi (4). Cu tote astea, cum a dis'o 
D. Flourens «nu se pote imputa Românilor nici o Vio- 
lenţă, nici un act ilegal, ca acele de cari sunt vin0- 
vaţi Ungurii la Turda, la Araq Şi aiurea» (5). 

Restul nu e de cât o chestiune de formă ; procedura 

  

(1) Revue Bleue, din 19 Maiă 1894, p. 631. Doi jarați, numiţi Cajzăg6 Mane şi Bogdan Peter, publică contra acusaţilor pamflete, în care se ci- tesce : «Doctorul Raţiu, care şi-a ridicat mâna contra patriei şi a avut ideea Memorandului nu pâte scăpa de r&sbunarea, de care e vrednică fapta sa»; când apărarea observă acesta presidentului, advocatul care ridică incidentul este condamnat la 100 fl. amendă, (V. Journal des Debats, din 5 Iunie 1894). 
(2) D. Gavrreau în le Siecle, din 28 Mat, 1894, 
(3).V. Journal des Debats, din 5 Iunie 1894, 
(4) Contesa Almasy, în Revue de Paris, de la 1 Aug. 1894. v, Journal des Dâbats, din 5 Junie 1894, 
(5) D-1 Flourens, în La Patrie, din 9 Mai 1894.
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e sfârşită cât se pote mai iute: acusaţii, fără apărare, 
nu mai jâcă de cât un rol curat pasif; ei se mulţu- 

mesc să vadă cum se excamotează procedura, cum se 

falsifică justiţia, cum se pregăteşte în grabă r&sbuna- 

rea care îi ameninţa de atâta timp. 

Procurorul general işi face în urmă requisitorul ; 

susţine, ca vai de lume, şubredele schele juridice pe 
cari a încercat să clădească urmărirea, şi în apologia 
statului maghiar, e silit să atingă şi câte-va puncte din 

Memorandum, cari îl cam încurcă şi cari formeză un 

teren forte ardător pentru Maghiari. Ast-fel pentru a 
lămuri condamnarea, pe care însu-şi Impăratul a pro- 

nunțato despre unirea Transilvaniei cu Ungaria, vo- 

tată în mod ilegal la 1848, procurorul superior se mul- 
ţumeşte să dică că Ungurii n'aii făcut decât o «appellatio 
a Rege male informalo ad Regem bene înformalum ;» ar 
fi fost mai bine inspirat amintind tuturora acestă re- 
gulă de drept a lui Papinian: «Nemo potest mutare con- 
silium suum în alterius înjuriam.» Depresentantul gu- 
vernului cere pedepse exemplare, în numele ideei na- 
ţionale şi în numele Statului maghiar. 

In fine, preşedintele dă cuvântul acusaţilor, ca să se 
apere; dar aceştia sunt de mult lipsiţi de advocaţi. 
Doctorul Raţiu, se ridică, în numele tuturor acusaţi- 
lor, şi rosteşte, în loc de o apărare, o declaraţiune 
din care ne mulţumim a extrage aceste câte-va bucăţi: 

«Aceea ce să discută, aici, Domnilor, este însăşi eais- 
tența poporului român !. 

«Existenţa unui popor nu se discută, se afirmă! 
«De aceea n'avem de gând să venim înaintea D-v., 

pentru a vă dovedi că avem dreptul la existenţă. 
«Relativ la acesta, nu ne pulem apera în faţa D-v., 

«nu putem de cât să dăm pe faţă înaintea lumii civili- 
«sate, nasi sv zupritor, prin care se fac încercări să
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ani se răpescă ceea-ce are un popor mai scump: legea 
«şi limba ! 

«Prin urmare, aici nu moi suntem acusuți, suntem a- 
«cusatori. 

«Ca persone, nu avem ce căuta înaintea acestei curți 
«cu juraţi, fiind-că noi am lucrat numa! ca mandatari 
«ai poporului român, şi un popor întreg nu pâle fi a- 
«dus la bara judecătorescă. 

«Plângerile poporului român nu pot fi judecate de 
«un jurii exclusiv maghiar, care este şi judecălor şi 
«parte. 

«De aceea nu este de demnitalea poporului român să, 
«se apere în faţa juriului din Cluj. Acesta este o ches- 
«iune politică şi de Stat, care resaltă dintr'un proces 
«secular între națiunea maghiară şi poporul autochton 
«român. Nu pote fi vorba dar, de judecată. Ne puteţi 
«osândi ca individi, dar nu ne puteţi judeca ca manda- 
«tari al poporului ! 

«De altmintrelă şi D-tră ați înțeles, că aici nu pote fi 
«vorba de drept, ci de forță. Nici nu aţi mai încercat 
«S'ascundeţi acâsta, căci aţi nesocotit până şi formele 
«legale cele ma! elementare, care, trebuese ținute în 
«semă şi pentru criminalii ordinari aduşi inaintea Cur- 
«ţei cu Juraţi. Lumea va audi mirată că Sa găsit o in- 
«stanţă judecătorâscă care a judecat nisce. Omeni, fără 
«măcar ca aceştia să pâtă avea apărători. Aţi proclamat 
«sus şi tare că forţa birue dreptul, şi nici n'aţi căutat 
«s'ascundeţi în faţa lumil cel puţin faptul că nu ne ju- 
«decaţă, ci ne executaţi. 

«Nu ne mai cereţi dar să ne facem complicii acestui 
«simulacru de. proces, încercând să facem, din partea 
«nostră, un simulacru de apărare. Din pricina, violen(e- 
«lor şi însultelor, aperătorii noştrii asi fost siliți să se ve- 
«lragă. Presa a agitat opinia publică maghiară, represen- 
«tată prin juriul din Cluj, în contra nostră Şi în contra
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«intregului popor român. Am fost siluiți aici toi așa cum 
«am fost terorisați de când am arălat lumii civilisate asu- 

«pririle pe cari le îndurăm. Mai p6te fi aici vorba de 
«judecată şi de apărare în înţelesul juridic al cuvântu- 
«dul? Nu; faceli ce vreţi ! 
«Suntem nevinovaţi; D-vâstre sunteţi stăpâni pe indi- 

«vidualitatea nostră fisică, nu însă şi pe conştiinţa nos- 
atră, care în acestă causă, întrupeză, conştiinţa naţională 
«a poporului român. Dacă nu sunteţi în stare să ne ju- 

adecaţi, e un alt tribunal mai mare, mai luminat şi de 

«bună semă mai nepărtinitor, care ne va judeca pe toţi; 

«este tribunalul lumei civilisale, care vă va osindi cu alât 
«mai aspru, cu cât wa osândit şi pân'acum. 

Conducendu-vă, ca să ne condamnaţi, de spiritul de 
«netoleranţă, de un fanatism de rasă fără semăn în 

«Europa, nu veţi isbuti să faceţi alt-ceva de cât să do- 
«vediţi lumei că Maghiarii sunt o notă discordantă în 
«mijlocul civilisaţiunei ! 

«Declar prin urmare, în numele mei şi în numele 
«tutulor colegilor mel acusaţi, că, pentru cuvintele ară- 
«tate, nu ne putem apăra». | 

Acestă declaraţiune făcută de preşedintele Comite- 
tului naţional, in numele întregei naţiuni, a produs un 
mare entusiasm printre toţi Românii. A treia di, juraţii 
au pronunţat în unanimitate verdictul, într'o sală din 
care chiar damele române, soțiile acusaţilor, fuseseră 
date afară. Membrii Comitetului român fură condam- 
nați la pedepse cari variaii între cinci ant şi două luni 
de închis6re ; în total două-qeci şi opt de ani de tem- 
niţă, împărţiţi între patru-spre-zece condamnaţi, dintre 
cari doctorul Lucaciii a primit cinci ani (1). Emoţiunea 

  

(1) Iată cum judecă un publicist maghiar, di. Ovâry, acest lucru : «Jus- tiția maghiară a cărei indulgență contribuie până acum în mare m&- sură la îndrăsucla fără margini a Daco-Românilor, a lovit în fine, cu tote că fârte slab, contra autorilor şi r&spânditorilor manifestulut».
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produsă prin acestă sentinţă fu colosală ; presa din lu- 
mea întregă şi-a esprimat indignarea ; tote sferele po- 
litice, tote ţările înţeleseră că se făptuise o crimă ne 
mai audită, de aceea cel mai cu vadă 6meni în poli- 
tică, în litere şi în ştiinţe, biciuiră acest odios atentat 
contra cugetărei şi libertăţei omenesci. 

De atunci, situaţiunea n'a încetat de a fi forte tristă 
pentru Români: persecuţiunile ai urmat mult mai as- 
pru de cât în trecut. Toţi aceia cari ai îndrăsnit să 
mergă la Cluj, nu mai aă linisce a casă ; funcţionarii 
comunali, notarii şi alţii, cari aă avut nenorocirea să- 
şi manifeste simpatia pentru victimele procesului Me- 
morandului, ati fost goniţi fără milă din posturi, ca 
trădători de patrie ; jandarmăria şi justiţia funcţioneză 
ca in epocele resculate şi revoluţionare : preoţii şi în- 
veţătorii români sunt controlaţi şi spionaţi, tinerimea 
şcolară intimidată, ba chiar la tinere domnişore li s'a 
tăcut procese pentru că 'șt-aii manifestat simpatia către 
acusaţi şi a le fi oferit buchete (1). Semnul cel mai 
inofensiv, care reamintesce că esistă o naţionalitate 
nemaghiară, face pe toţi representanţii administraţi- 
une de la cei mici până la cei mari, să iasă din mar- 
ginile legei; până acolo ai ajuns lucrurile, in cât în- 
cingătorile cu tricolorul naţional ale ţăranilor Şi ț&ran- 
celor române, sunt smulse şi călcate în piciore, iar 
jocurile şi cântecele populare române sunt oprite. Toţi 
din tote părţile s& asmut la persecuții. Opina publică 
maghiară găsesce că nu sunt de ajuns pedepsele cu 

  

(1) Mai multe domnişâre române din Sibiii au fost urmărite de 
justiția maghiară. Parchetul şi-a întemeiat acuzaţiunea pe art. 26 al 
codului penal unguresc, care pedepsesce, de la 15 dile închisre și 
200 îl. amendă, personele cari vor fi arborat embleme cu colori străine. 
Domnişdrele aii mai fost acusate pentiu a fi agitat contra siguranţej 
statului. Vedi asupra acestul proces de care tâtă presa mare a vorbit, 
Indâpendance belge, din 15 Decembre 1894,
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cari Curțile cu juraţi încarcă pe Români pentru scri- 
erile lor, şi presa maghiară (1) pretinde o nouă inter- 

pretare, mai severă, a paragrafelor din codul penal 

unguresc: ar voi ca scrierile Românilor să nu mai fie 
luate ca delicte, ci ca crime şi pedepsite, nu cu ma- 
ximul de cinci ani de închisore, ci cu pedepse variind 
între cînci ani de muncă, silnică şi închisdre pe viaţă. 
Unii merg chiar până în a cere guvernului înfiinţarea 
de tribunale speciale pentru a judeca presa română. 
Scopul vădit al acestei campanii este a reduce pe 
români Ja sleirea forţelor, lipsindu-I de conducătorii lor, 
aruncaţi unul câte unul în temniţi (9). 

Deputaţii nu scapă nici o ocasie în cari să nu împingă 

  

(1) Aşa d. e. Budapesti Hirlap şi Ellenzek. Deja unul din principalele 
organe maghiare scrisese, cu ocasiunea sentinței de la Cluj, următrele 
linii odise: «Ce păcat că irumâsa instituțiune de a trage în țâpă pe 
adversari nu mai există! Chestiunea valahă ar fi resolvată, şi ce frumos 
spectacol ar fi pentru not de a vedea capul şefilor români în vârful pa- 
rilor eu colori nationale române», (Magyar Iirlap, din 26 Sept. 1894). 

(2) Românii din Transilvania ati avut tactica următâre : Cu tote că erai 
dispuşi a merge cu toţii în închisre, pentru a arăta poporului că sunt 
gata să sufere totul în lupta supremă pe care ai angajat'o, ei aii con- 
venit ca numai câţi-va să dea naţiunci acestă probă indiscutabilă de ci- 
vism; pentru a nu lăsa mişcarea “fără direcțiune şi fără sprijin alţii, 
printre care trebue să cităm pe d-nii Albini, Brote şi Aurel Popovici, 
ai căutat un refugii la fraţii lor din România. D-nul Albini, într”o scri- 
s6re patriotică și forte judicidsă, se exprimă ast-fel: «Este evident că 
guvernul din Buda-Pesta. vrea să facă tăcere împrejurul chestiunei ro- 
mâne aruncând în temniţă pe toţi aceia cari prin cuvânt, prin presă și 
prin ori-ce alt mod se afirmă de apărători ai naţionalităţei n6stre», 
D-l Brote, înti”o adresă către preşedintele tribunalului din Cluj, a ex- 
primat aceiaşi gândire cu multă energie : <Acela, dice el, care prin tâte mijlâcele caută să mă Rimicâscă, pote fi judecătorul mei? Nu trebue eu să am ferma convingere d-le Preşedinte că d-vâstră mă citați îna- intea Curţei cu juraii, nu pentru a mă judeca, şi pentru a mă lovi cu un verdict de condamnare hotărât dinainte de către adversarii noştrii politici ?» :
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pe miniştrii în calea intoleranţei celei mai îndârjite : 
unul dintre ei, D. de Pazmandy (1), reclamă, în mijlocul 
comisiunei financiare, măsuri în contra clerului român, 
care, după densul, nu-şi indeplinesce datoria; vrea 
Organisarea unei poliţii de Stat în Transilvania şi rogă 
pe guvern să ia tote şediele române sub administra- 
ţia directă a Statului. Presa anunţă în fie-care di că 
măsuri noi sunt pe cale de a fi scose la lumină: că 
ministrul instrucţiunei publice, de pildă, lucreză la o 
circulară prin care înterzice ori-ce ajutor bănesc, care 
ar putea veni din străinătate pentru asociaţiunile, ins- 
tituţiunile şi corporaţiunile din Ungaria şi Transilvania. 
Se iaii măsuri legislative grave, printre cari aceia a le- gei de colonisare, în virtutea căreia fonduri considera- 
bile sunt votate pentru infiinţarea unei bănci unguresci, 
care să cumpere pămenturile aparţinend Românilor din 
Transilvania, pentru a le împărţi şi a le da Ungurilor. 
Întreg arsenalul de desnaţionalisare este pus în lucru şi ne întrebăm cu drept cuvânt cam ce Sar putea i- 
magina mai odios de cât atât? Se înţelege de sine că 
guvernul procede tot aşa de energic şi pe cale adminis- 
trativă. Aşa, a fost disolvat ca ilegal Comitetul . naţio- 
nal care exista datâi timp şi în acelaşi timp partidul 
național român este considerat ca o «mică adunare» (9). 

  

(1) Unul din emisarii guvernului Unguresc, cari sunt însăreinaţi a în- fluența opinia publică în presa francesă ; demersurile sale ai fost fârte sever denunțate de <Rpublique Frangaise» de la 13 Octombre 1894 şi de «Soir> de la 14 Octombre 1894. 
(2) De la prefectul comitatului Sibiu. «Existenţa şi activitatea parti- dului național român neputând fi basată pe legile electorale, existența şi activitatea sa n'a base legale. Iată de ce Bic. Sa ministrul regese unguresc de interne a bine-vuit să interdică pentru viitor Iuncţionarea reuniunei care există sub numele de partid naţional. român. Dacă nu veţi înceta orl-ce activitate pe terenul acesta, adică dacă veți continua a lucra în acâstă direcțiune, se vor Iua în contra d-vâstră cele mai se- vere măsuri legale.» — Sibiu 20 lunie, 1894 (S) “Gustave 'Thalmann. O a doua ordonanţă, dia 7 Decembre, a ministrului de interne Hyeronimi, a interdis din noă partidului naţional de a funcţiona. 

x
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Acest act arbitrar, care este chiar denegarea dreptu- 
lui de existenţă tolerată a poporului român, produse 

o îndreptăţită indignare, căci guvernul nu s'a mulţumit a 

scote pe homâni afară din viaţa oficială şi politică a 

Statului, ci a voit să-i excludă şi din viaţa socială a 
Imperiului: ela pus în practică amenințările sovinişte: 
«Eşi afară, popor îngrat şi perfid...» Acâsta era o pro- 
vocare atât de vădită, in cât Românii ridicară mănuşa. 
Tari în drepturile lor, Românii făcură o întrunire so- 
lemnă de delegaţi ai naţiunei ; acâstă întrunire, în ciuda 
tuturor amenințărilor, a avut loc la 28 Noembrie 1894, 
în mijlocul unei mulţimi de 8000 de delegaţi. Dacă, 
după obiceiul Românilor, şedinţele at fost din cele mai 
demne şi mai pacinice, raportul, făcut în numele co- 
misiunei de d-l Russu-Sirianu, şi hotăririle votate de 
adunare, au trebuit să probeze Maghiarilor că naţiona- 
lităţile nu prea suni pe cale de a fi intimidate. Acâstă 
întrunire a fost întradevăr însemnată şi călăuzită de 
disciplina cea mai entusiastă şi cea mai luminată (1). 
Sai luat hotărâri de o însemnătate escepţională ; în- 
tre altele sa hotărât convocarea unui congres al na- 
ționalităţilor (2). Dar abia se aflaseră aceste hotărâri şi 

  

(1) Iată cum descrie organul, strein de neamul nostru, al tinerilor Saşi din Transilvania Kponstă dter Zeilung : «Acea mare de capete în- desate unul întraltul, acei ochi schânteitori ațintiți asupra buzelor ora- torului, acea colosală aprobare care a urmat declaraţiilor importante, acele lacrămi strălucitâre cari umplea ochii când s'a vorbit de baio- neta gendarmilor şi când sa pronunțat numele şefilor cari zac în tem- niţă, acest sacru «nici o-data» când sa vorbit de atingerea naționali- tăței române reclamată de Maghiari, — tote acestea ne-ai impus.» Le asemenea Deutsche Zeitung din 9 Dec. 1894, care întrun lung articol de tond face elogiuri voiniciei şi în acelaşi timp prudenţiei poporului român. (2) Iată aceste resoluţiuni: 10 Partidul naţional român nu recunâşte ordonanța ministrului unguresc, fiind ilegală şi contrară constituţiunei, 2 Menţine programul săi politie față. de guvernul unguresc. 30 Pro- testeză contra persecuţiunilor de tot felul îndreptate în contră-r. 40 Con- damnă măsurile de maghiarisare luate față de poporul român. 30 [lo- tărăşte de a participa la marele congres ul naționalităților care va avea 10c în curând. 60 Mulţumesce &menilor de stai şi presei streine, în spe-
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ministrul de interne, interpelat în Cameră, anunţă că 
va procede cu t6tă severitatea contra Românilor şi că 
nu va permite nici o-dată întrunirea unui Congres al 
naționalităților. ” 

După cum vedem, eo luptă desperată, o luptă fără 
sferşit şi fără milă: deo parte, Maghiarii, adăpostiţi 
de fortărețele puterei; de cea-Paltă parte, Românii, re- 
ținuți multă vreme de gânduri înțelepte şi nefăcend 
de cât să se apere, dar pe cari inimicii lor neîmpă- 
caţi îi împing din ce în ce mai mult pe căr primejdiose 
şi necunoscute. 

IV 

Cestiunea naţională română din punctul de vedere al 
dreptului public şi al politicei generale 

Ne este cunoscută siluaţiunea Austriei în ajunul dua- 
lismului; semănă cu «acel cere al iadului unde Dante 
a descris lupta desperaţilor în nptea lor fără stele» (1). 

  

cial celei din România, pentru interesul şi simpatia ce le-au ar&tat-o ; protesiâză contra insinuărei că ar urmări un scop iredentist. 
(1) Emile de Laveleye, I/Autriche et sa Constitution nouveile, în «Re- vue des deux mondes» de la 4 Aprilie 1868: <Situaţiunea Austrici este întradevăr aşa de extraordinară, aşa de înjghebată în formele evului medii, că este peste puiinţă de a găsi cuvinte chiar spre a vorbi de ea. Dacă vorbesc de națiunea austriacă, cel puțin dece naţionalităţi vor ride de naivitatea mea. Dacă vorbese de imperii, Ungaria va protesta, invocând numele săi istoric de regat al sf. Stefan, care n'a făcut nici o-dată parte din imperii. Dacă mă voii servi de termenul : «ţările ere- ditare» sai «Cisleithania» Boemia nu va primi să fie confundată cu cele-Palte țări, cărora li se aplică de obiceiă numele acesta. Dacă voii risca cuvântul «Provinciile austriace» îndată vor isbucni, în dou&- deci de dialecte diferite, cele mai furidse reclamaţiuni : noi suntem țări independente, având existenţa n6stră autonomă, istoria nostră, drepturile nostre... Iată ce chaos a făcut despotismul.»
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D'atunci “situaţia puţin s'a modificat: atât că cercul a 
fost împărţit în două, iadul însă a r&mas acelaşi. In 
loc de a suferi în imperiul austriac, naţionalităţile su- 
ieră astădi în cele două divisiuni noi politice ale aces- 
tui imperii: în Cisleithania şi în Transleithania. La 
acestă primă schimbare trebue să mai adăugăm încă 
o a doua: printre desnădăjduiţii de odini6ră este unul 
mai puţin: Maghiarul, carea trecut de o-dată din mij- 
locul împilaţilor, alăturea de împilătorul de mai nainte. 
Ac6stă transformare, a cărei câte-va fase principale le- 
am indicat deja, are trebuință de a fi precisată în re- 
sultatele sale; este necesar de a defini, din punct de 
vedere de drept, situaţiunea respectivă a poporelor im- 
periului în raport cu statul (1). 

Când dualismul a fost pus în aplicare, situațiunea 
de drept era în imperiă, în ceea-ce privesce pe Ma- ghiari şi pe Români, cea următâre : Regatul Ungariei 
era autonom, principatul Transilvaniei era autonom ; — cele două ţări erai unite qe imperiul Austriei cu legături mai mult saă mai puţin strânse. Intr'ade- 
văr, Sancţiunea Pragmatică proclamase deja, la 19 A- prilie 1743, Uniunea îndisolubilă a tuturor statelor reunite sub corâna Habsburgilor 9); orm-ce sar dice era deja o uniune reală. Din punct de vedere de drept, Ungaria era deci pe un picior de perfectă egalitate cu cele-Valte părţi autonome ale monarchiei, în special cu Transilvania. Dacă ast-fel stăteaii lucrurile la inaugura- rea dualismului, ce modificare a fost adusă de noul regim în relaţiunile părţilor autonome ale statului ? Nici una, în ceea-ce privesce 16te cele alte părţi au- 

PNI N 

(1) Noi continuăm, bine înțeles, a ne pune în special din punctul de vedere ungaro-român, 
- (2) Aprobată în unanimitate de dieta maghiară : legile 4, 2 şi 3 din 1723, promulgate la 6 Decembre 1724,
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tonome, afară de Ungaria. In ceea-ce privesce Unga- 
ria, o modificare însemnată, mai cu s6mă de fapt, a 
avut loc: prin acea numai că Ungaria a devenit parte 
contractantă la pactul dualismului, ea a renunţat în 
mod definitiv la pretenţiile sale anteridre -— de alt-fel 
nejustificate, adecă de a nu vedea în legăturile cari o 
uniau de Austria de cât o uniune personală (1). Unga- 
ria este deci astăd, în relaţiunile sale cu Austria, ade- 
veratul tip al uniunei reale: uniune care există între 
însăşi țerile, şi care ne trebuind să inceteze cu dinas- 
lia, caracterizeză în modul cel mai precis acest speci- 
men de relaţiuni între două sai mai multe ţări 0). De 
aici decurge acâstă consecinţă indiscutabilă: că Unga- 
ria nu mai formâză astădi un stat deplin suveran, ci 
0 divisiune autonomă a imperiului Habsburgic. | 

Să trecem acum la Transilvania. Autonomă în aju- 
nul dualismului, de o autonomie nu numai de drept, 
dar de fapt, de o autonomie recunoscută solemn de 
puterile Suverane ale statului, de Imp&ratul, Transilva- 
nia este în dilele nstre tot aşa de autonomă de drept 
ca şi în ajuvul dualismului. Să nu se vorbâscă de 
sancţiunea pe care a dato impăratul uniunei violente 
a acestui principat cu Ungaria, căci prin asta sar proba 
locmai ce am dis noi, adecă, că o situațiune de fapt 

(1) Legea XII din 1867 (12 târvenyezikk...) art, 2 dice : «Acest con- 
tract fundamental şi solemn, stabilind dreptul ereditar al ramurei fe- 
meiesci al casci de Habsburg, a declarat în acelaș timp că statele și 
ările, cari, după ordinul de succesiune stabilit, erati supuse aceluiaşi 
suveran, vor fi stăpânite tote împreună în calitate indivisibilă şi inse- 
parabilă. Conform acestui principii formal proclamat, apărarea şi men- 
ținerea siguranţei comune prin unirea tuturor forţelor constitue o obli- 
gațiune mutuală și .reciprocă care derivă direct din Sancţiunea Prag- 
matică,> | i 

(2) Acâsta e doctrina profesată la facultatea de drept din Paris de 
maestrul nostru D-nul Louis Renault, care, cu drept cuvânt, e conside- 
rat ca decanul profesorilor de drept internaţional din Francia. 

6
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contrară dreptului este impusă ţerei române. Ceea-ce 
s'a petrecut între Austria şi Ungaria nu privesce de 
cât pe cele două porţiuni ale imperiului ; pentru Români, 
violenta complicitate, care a incercat si dea o formă le- 
gală unei inichităţi, este «res inter alios acta», un fapt 
care în mod legal nu le pote fi prejudiţiabil. «Libertatea 
consimţe&mîntului, dice Wheaton, este necesară pentru validitatea ori-cărui angajament, şi contractele obţinute prin forţă sunt nule... Dacă ar fi obligatorii, cei slabi ar fi neîncetat siliți de ameninţări şi de violenţe a re- nunţa la justele lor drepturi. Notorietatea regulei că asemenea angajamente sunt nule, pune silinţele făcute pentru a le obţine prin forţă, printre crimele cele mai rare ale omenirei.» (1) Dacă ânsă ni se reaminteşte că Transilvania fiind deja unită cu imperiul prin legătu- rile unei uniuni reale, acesta n'a făcut, sanceţionâna uniunea Transilvaniei cu Ungaria de cât să cedeze Un- gariei drepturile ce le avea el însuşi, trebue să r&s- pundem că teritoriile nu se trafică ca patrimoniile pri- vate şi că suntem departe de epoca când relaţiunile de familiile şi căsătoriile rotunzeati statele (2). Pre- supunend chiar, ceea ce dreptul internaţional pu- blic w'ar putea admite, că faptul uniunei reale a Transilvaniei cu Austria să-i fi dati acesteia dreptul de a ceda Ungariei aceea ce-i aparţinea, ce ar fi putut ceda Austria ? N'ar fi putut ceda decât ceea ce avea ea însăşi, adică o Transilvanie deplin autonomă: «nemo plus juris ad alium transferre potest duam îpse haberel». Este evident însă că asemenea drepturi nu se pol ceda; căci este aici vorba mai puţin de drepturi decât de DI III 

(1) A. Wheaton Eliments de droiţ international ; Leipzig, Brockhaus, 1864, î..1. p. 944, 
(2) Bella gerant alii; tu felix Austria, nube. Nam quae Mars aliis dat tibi regna Venus,
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raporturi între două suveranităţi. Admitem şi noi că 
una din cele două suveranităţi este ştirbită şi consim- 
țim să o presupunem oră cât de mieşorată veţi voi; 
cesiunea va fi cu tâte acestea imposibilă. Iotr'adevăr, 
ceea ce implică asemenea raporturi, sunt drepturi şi 
datorinţe respective, în special un dreptal suveranită- 
ţei reduse la protecţiunea statului cu care e unită. Nu 
este însă indiferent de a avea indatoriri cătră cutare 
stat mai curend decât către cutare altul, şi nu este in- 
diferent de a fi protegiat de cutare ori cutare suvera- 
nitate. Şi de-altmintrelea trebue să observăm că Un- 
garia nu ar putea lua locul imperiului austriac (astă-di 
imperiul austro-ungar) căci Ungaria ea însăşi este o 
suveranitate redusă prin uniunea reală. Transilvania 
rămâne deci de drept, fără nici o îndoială, unită prina- 
tr'o uniune reală cu Austro-Ungaria şi nici decum cu 
Uugaria ; Transilvania este o ţară a imperiului bucu- 
rându-se de o autonomie seculară. 

Din ceea ce am stabilit mai sus decurg o mulţime 
de consecinţe: Inainte de tâte Românii revendicând 
autonomia Transilvaniei nu fac decât să rămână în le- 
galitate şi cer ca toţi cei-alţi să facă tot ast-fel, şi de 
vreme ce un mare partid politic unguresc luptă pen- 
tru nimicirea acestei legalităţă, partidul separatist este 
acela care face sforţări pe faţă pentru distrugerea pac- 
tului dualist. Este de observat că printre Maghiari, 
aceia cari propoveduesc mai violent persecuţiunea Ro- 
mânilor sunt separatiştii, aceia cari constituese parli- 
dul independenţei absolute a Ungariei. Este în acestă 
purtare Ore-care inconsequenţă ; căcă, din momentul 
ce €i vis6ză o Ungarie separată de imperiă, ce-i im- 
portă pe ei Transilvania şi ţările române? Indepen- 
dența Ungariei în raport cu imperiul, nu ar privi în- 
tru nimic pe Transilvania, tocmai precum uniunea Un- 
gariel cu Austria, solemnisată încă o-dată prin dua-
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lism, nu a atins întru nimic relaţiunile Transilvaniei 
cu monarhia. Căci, ce legături ar mai putea esista 
între Români şi Unguri în diua în. care aceşti din 
urmă sar deslipi de monarchie? Nici una. A cu- 
geta alt-fel ar însemna a'şi face mari ilusii ; a spera că 
principatul român ar rămâne corânei Sf. Stefan ca 
un fel de zestre, ce dinastia Habiburgilor a dato Ma- 
ghiarilor cu prilejul dealismului, ar fi o curată nebu- 
nie (1). Românii nu sunt deci, după cum pretind Ma- 
ghiarii şi după cum s'a dis câte o-dută fârte pe nedrept, 
supuşi ai Regelui Ungariei, ci cetăţenii ai Monarchiei, 
supuşi ai Imp&ratului. 

Şi din acest punct de vedere trebue să observăm 
că comitetul naţional român a făcut un act de mare 
înțelepciune politică, adresându-se împăratului Austriei 
direct şi fără să mai trecă prin intermediul autorită- 
ților maghiare — mergend drept la şeful casei de Habs- 
burg ca atare, şi nu la acela, care nu este de cât în a 
doua linie rege al Ungariei, cum este principe al Tran- 
silvaniei şi suveran al celor-Palte state ale monarchiei. 
De aceea refusul Memorandului de către Imp&ratul a 
fost o greşală politică. Imp&ratul ar îi trebuit să se 
gândescă mai mult, înainte de a umili pe nişte su- 
puşi fidelă în faţa orgoliului maghiar. El ar fi trebuit 
să-şi aducă aminte că naţionalităţile nemaghiare ai 
fost acelea, cari în decursul periodei turburate de la 1848 până la dualism, ait scăpat imperiul de o diso- luţiune iminentă, şi că pe când tunul victorios a] Pru- sienilor Dbubuia, nu eraă nici Românii, nici Croaţii, nici 
PI 

(1) Acest punct este pentru Români forte important. <Un partid ma- ghiar considerabil, dice q. Novicow, vrea să suprime ultimele legături cari unesc Transilvania de Cisleithania. Fără complicațiunile particulare „ale cestiunei slave, lucrul acesta ar fi fost tăcut de mult» (Novicow La Politigiue internationale, Paris 1886, p. 106).
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chiar Saşii, cari aplaudat infrângerea şi doriai din tote puterile desmembrarea, ci Ungurii ei înşişi. Dar respingerea Memorandului n'a fost numai o greşială politică ; ea a devenit pentru Români un eveniment ma! grav, de când Imp&ratul, nemulţumindu-se de a respinge delegaţiunea. română, a retrimis Memorandul autorită- ților regatului unguresc. Făcend ast-fel, Impă&ratul a ivit în drepturile pe cari le-ai Românii de a veni să ceră dreptate şefului monarchiei de care sunt le- gați ; şi lucrul este cu atât mal regretabil că demersul a fost din cele mai delicate. şi mai respectuse. Lă- Sând să se inţelâgă limpede că Românii sunt abando- naţi, că sunt lăsaţi la discreţia Maghiarilor, ca anexă la ţara lor, şeful statului a făcut totul pentru a stinge în națiunea română ultima speranţă pe care o avea de a găsi în limitele imperiului justiţie şi siguranţă. Că Românii sunt în luptă făţişe cu elementul ma- ghiar, Împăratul trebuia s'o ştie mai bine ca ori-cine, — căci nimeni nu cunâsce pe Unguri mal bine ca dânsul; el ar fi trebuit să 'nţelâgă acâsta, căci însuşi a tecunoscut solemn temeinicia tângairilor lor şi, pe un timp prea scurt, le-a făcut Chiar dreptate. Ca Ro- mânit să fie în luptă energică şi intransigentă cu Ma- ghiarii, nu e numai dreptul, dar şi datoria lor. Ceea-ce nu înţelegem însă este că Suveranul tolereză ca o frac- țiune a imperiului să strivâscă pe cea-l'altă şi ca cei striviţi să fie tocmai aceia, cari ai arătat mai multă credinţă şi mai multă alipire de casa Habsburgilor. Să comparăm atitudinea respectivă a Maghiarilor şi a Românilor. Cei d'ântâiă aă pretins cu ameninţări res- pectul drepturilor lor, cei-lalţi n'aă făcut de cât să le solicite, cei d'ântâiă saă aruncat în căile revoluţionare şi au fâcut să curgă sânge în insurecţiuni teribile, cer de al doilea nu şi-ată vărsat sângele de cât pentru menţine- vea imperiului, şi drepturile nu şi le apără de cât pe
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căi pacifice. Se comparăm purtarea celor două naţiuni 
în timpul de faţă: Românii, aruncaţi în temniţă, strim- 
toraţi, persecutați, puşi în afară de lege şi cv tâte a- 
cestea credincioşi corânei, servind cu lealitate statul, 
contribuind la sarcinile publice, fără ca o centimă să 
se întrebuinţeze spre desvoltarea naţionalităţei lor; 
Maghiarii, din contră, liberi şi favorisaţi, nefolosindu-se 
de independenţa lor de cât pentru a încerca, prin con- 
tinue ameninţări de ruptură, se împună politica lor 
exclusivistă şi şovinistă : tot-d'a-una nemulţumiţi, gru- 
paţi pe faţă, cel puţin jumătate din ei, intrun partid 
ireconciabil, s&rbătorind cu sgomot pe representantul 
tradiţiunei de vrăşmăşie în contra Austriei, salutând pe 
Francisc Kossuth ca pe un salvator şi mergând să a- 
plaude la Debreczin blestemele îndreptate în contra 
Impă&ratului lor. Să aruncăm, din potrivă, o ochire asu- 
pra iuturor manifestaţiunilor politice ale elementului 
românesc, şi nimeni nu va putea tăgădui trainica sa 
alipire la imperiă. Nici o dată Românii nu Sai în- 
trunit, pentru a formula tânguirile lor, fără a adresa 
un salut respectuos şefului Statului. Nu există nici 
un act politic important al acestei naţiuni care să 
nu începă printr”'un jurământ de credinţă ; de la jură- 
mentul aprope mistic, depus la 1848, pe câmpia liber- 
tăţei de la Blaj (1), şi până astă-di. Nimic nu este mai 

  

(1) Iată formula textuală + acestui jurământ: «Jur în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf, Duh, pe Dumnedeul cel viii, că, voii fi credincios Impăratului Austriei şi Principe al Transilvaniei, Ferdinand 1, precum şi Augustei case de Austria, că voiă fi amicul amicilor Majestăţei Sale şi ai patriei şi inimicul inimicilor lor, 
«Ca Româu voii susţine tot-d'a-una națiunea mea română pe calea drâptă şi legală şi o voii apăra din tote puterile mele contra orx cărui atac sai impilare; nici o-dată nu voii lucra contra drepturilo» şi inte- reselor naţiunei române ; voii menţine şi voiii apăra legea şi limba ro- mânsscă precum şi libertatea egalitatea şi fraternitatea. Pe principiile
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mişcător de cât să citesci, cu ocasiunea procesului 
Memorandului, telegrama pe care acusaţii români, adi 
în temniţele maghiare, aă adresat'o Imp&ratului în mo- 
mentul când se îndrepta către Curtea cu juraţi (1). Ne 
întrebăm deci, şi nu putem înțelege, cum Impăratul 
s'a hotărât să refuse deputaţiunea naţională a Români- 
lor şi s'a putut hotărâ a părăsi supuşi atât de credincioşi. Rațiunea acestei purtări trebue căutată mai cu deo- sebire în cele câte-va cause următore: Mai ântâiă gre- 
utatea coverşitâre şi desproporţionată cu jumătatea sa numerică şi intelectuală, cu care apasă Ungaria asu- 
pra afacerilor monarhiei. Acestă înriurire nejustificată, 
datorită temerei excesive, pe care o ai cel din Viena, 
de a compromite edificiul atât de artificial al dualis- 

  

acestea voiii respecta tâte naţiunile Ardelului, dorind un egal respect din partea lor, nu voii încerca să apăs pe nimeni, dar nici ei nu voiă suferi ca alţii să ne apese pe noi; voii lucra după putinţă pentru a şterge iobăgia, a emancipa industria şi comereiul, a apăra justiția, a face să progreseze binele umanităței, al naţiunei române şi al patriey nostre. Aşa să-mi ajute Dumnedeii. Amin». 
(1) Iată textul acester telegrame : «Poporul român din Transilvania şi Ungaria, cel mai credincios gloridsei case de Habsburg, care în tim- purile cele mai critice ai apărat cu bravură tronul şi patria contra inimicilor externi şi interni, neputând să mai suporte nedreptăţile u- “mui sistem de guvernământ îndreptat în spre distrugerea vieţei sale naţionale şi religiose, cu tradiționala sa lealitate a făcut apel printr'un Memorand la Majestatea Vâstră. Prin acest Memorand spuneam că na- țiunea n6stră este Supusă la persecuţiuni sistematice și mai accentuate. ca mal înainte şi trimisă în persona representanților sii legitimi pe banca acusaţilor. In momentul acesta solemn când noi, membrii co- mitetului central ai partidului național român din Transilvania şi Un- garia, suntem trimiși pe acestă bancă, pentru a fi judecaţi din causa presentărei Memorandului Maestăţii Vostre, şi a publicărei sale, adu- cem la prea înalta cunoscință a Majestăţer Vâstre acestă procedare de răsbunare fără păreche în viața popărelor. AY Majestăţei Vostre cer mai credincioşi supuşi: Membrii comitetului partidului național român din Transilvania şi Ungaria»,
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mului prin cele mai mici neînţelegeri, şi neruşinărei 
cu care Maghiarii abusâză de acestă slăbiciune constitu- 
tivă a imperiului, sa manifestat de multe ori în mo- 
dul cel mai evident (1); ea lucrâză în cestiunea ro. 
mână cu maximu-i de intensitate. In a doua linie tac- 
tica întrebuințată de presa şi guvernul maghiar şi care 
are de scop de a face să creadă opinia publică precum 
şi înaltele sfere politice din Viena, că mişcarea română 
nu este o mişcare naţională, ci o simplă agitaţiune da- 
torită resvrătitorilor, cari ascultă de o lozincă venită 
din streinătate (9). Cu chipul acesta pe lângă că se mic- 
şoreză importanţa revendicărilor române, se intimidâză 
Şi sferele dirigente, indicându-li-se pericolul extern şi 
aretându-li-se, ca un fel de groză, perspectivele ces- 
tiunel slave, tot-d'a-una deschisă, şi spectrul Rusiel, gata 
a pleda causa lor şi pâte chiar a'i ajuta, 
Am ar&tat in mai malte rânduri că mişcarea română, 

din contră, îşi are basa în sentimentul naţional al ma- selor adânci din țară, şi Maghiarii ori-cât ar căuta ei să decapiteze națiunea română, umplând temniţele cu şefii ei, acesta, în ciuda tuturor opintirilor, continuă cu mai multă ardâre lupta seculară pentru libertate şi in- dependenţă. Pentru a putea face presiune asupra opi- PIN 

(1) Aşa a fost de pildă când interesele lor „exclusive împinseră pe Maghiâri a nesocoti convenţiunea austro-română de la 1875, în spe- cial în ceea-ce privesce vitele; acestă împrejurare a provocat între im- periă. şi regatul român un răsboiă vamal îndelungat, cu totul în detri- mentul industriei austriace, care se plânse amar în mal multe rînduii. Asupra importanţei nejustificate a Ungariei, mal cu sâmă din punct de vedere frances, V. un articol din Le Temps, de la 41 Ianuarie 1895: «Totă lumea scie că, până adi Ungaria, cu tâte că mult mal mică de cât cea-l-altă. Jumâ&tate a monarhiei, a avut o adevărată su premaţie în politica externă» (2) Acestă. lozincă, după Maghiari, ar veni, aci din Bucuresci, aci din Rusia, care, pentru a turbura liniscea ungurâscă, ar răspândi cu dăr- nicie rublele sale. Vedi, Contesa Almasy, Hongrois et Roumains, in «Revue de Paris» de la 4 August 1894, p. 639,
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niunei publice, din imperii, şi mai cu semă pentru a'şi 
da o aparenţă de dreptate în campania lor de perse- 
cuţiune, Ungurii acusă pe Români de iredentism. A- 
câsta este o acusare calomni6să, care servesce Maghia- 
rilor ca armă de bătae ; acâsta este espresiunea u- 
nei temeri prefăcute, pentru susţinerea căreia Maghiarii 
n'aă putut aduce nici o probă, mal mult chiar, nici un 
indiciu. I-am v&dut supunând la nenumerate interoga- 
torii pe pacinicii ţărani români, i-am vădut făcând per- 
chisiţiuni domiciliare n6ptea şi diua, r&sturnând archi- 
vele redacţiunilor, r&scolind bagajele călătorilor; ce 
au găsit? Nimic. 

Unde e deci marele complot al unei campanii daco- 
române? Unde este proba iredentei latinilor din 0- 
rient? Nu se vede Gre, din tâte astea, că e numai o 
groză închipuită a Maghiarilor, de care se servesc ca 
pretext pentru a lovi? 
Românii, pentru a nimicnici aceste acusaţiuni ne- 

justificate, presintă probe irecusabile. Inainte de tote 
lealitatea lor tradiţională ; căci la un popor cu un îre- 
cut de un ast-fel de devotament către Imperii, reaua 
credinţă nu se pote presupune. Apoi actele lor politice, 
demersurile lor, purtarea lor de tâte dilele. In fine a- 
titudinea politică şi discursurile Românilor din regatul 
independent al României (1). Dar atitudinea Români- 

  

(1) A se vedea, pentru susținerea acestui adevăr, discursurile pronun- fate de toți Gmenii politici, atât în parlamentul român .cât şi în întru- nirile publice, în special discursurile pronunțate de D-nul Sturdza, şe- ful partidului liberal, în şedinţa Senatului din 27/9 Decembre 1893 și 
în 7 Octombre 1894, în sala Orfeu: “După mine, irnidenta română este 
o invenţiune a inimicilor națiunel nâstre; şi aceia cari țin la ea sunt 
saii venduţi saă slabi de îngeri şi imbecili... Ou-ce tendinţă iredentistă 
este o tendință bolnavă, nebună, criminală ; iată de ce din fericire a- ceste tendinţe nu pot să “şi atingă scopul, şi n'a nici o importanță politică... Inimicii neamului românesc dic şi scrii fără preget, că ces-
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lor din regat ori cât ar fi de corectă şi asigurătore, 
ea nu împiedică pe opiunea publică ungurâscă să 
se prefacă că este emoţionată şi presa ca şi 6menii 
politici maghyari nu pierd nici un prilej de a for- 

mula noi acusaţiuni (1) şi de a ţine, la adresa Ro- 

mânilor un limbagiă aprope agresit(9). Nu; românii 
nu se gândesc la o campanie iredentistă ; daca relaţiu- 

nile între monarhia austro-ungară şi Regatul român 

vor deveni din ce în ce mai dificile, răspunderea va 

fi a Ungurilor. Ceea-ce este învederat, este că un pro- 

blem se. agită şi că acest problem intereseză în cel 
mai înalt grad şi monarhia habsburgică şi România; 
cu voie sai fără, voie, acest problem, până la a lui sa- 
tisfăcătâre deslegare, va atârna din ce în ce ma! grei 
în cumpăna relaţiunelor celor două ţări şi va deter- 
mina din ce în ce mai mult orientarea politicel lor. 
Acest problem nu atinge numai politica internă a celor 
două ţări; el are o mai întinsă înriurire. Se cuvine se 
fie cercetat, fiind-că interesâză de aprope politica gene- 
rală, şi pentru că atinge mai multe puncte delicate de 

lia naţională a fost inventată în regatul Românie! şi că ea nu este de- 
cât manifestaţiunea grandomaniei nostre, căci nu ne mulţumim de te- 
ritoriul pe care ni'l a daf Dumnedei, ci voim să întindem fruntariele 
nâstre. Nimic mai fals. Chestiunea naţională nu e născută în regatul 
României. Ea nu a luat nascere nici prin acţiunea nstră a celor din 
regat, nici prin a Românilor de dincolo. Ea sa născut din injustiţie şi 
din inichitate, Ea a vădut lumina acolo unde justiţia a fost suprimată», 

(1) Pester Lloyd, care formulase din noi acusaţiuni de iredentism 
la adresa partidului liberal şi a șefului lui, d. D. Sturdza, în numărul 
stă de la 30 Noembrie 1894, a fost nevoit să le rectifice în numărul sti de la 13 Decembrie 1894, în urma unei scrisori de desminţire ce 'i-a adresat d, Sturdza. | 

(2) O telegramă de la 13 Octombrie 1894, prin care anunţă «că Im- păratul, într'o convorbire cu un deputat, a dis că atitudinea Austro- Ungariei cu privire la România va fi în viitor mai energică» (Le Temps din 14 Octombrie 1894).
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drept internaţional. Pentru a pune însă, în adevărata lor lumină, greutăţile deosebite ce aceste puncte de drept public ridică şi a le căuta soluţiuni conforme cu drepiul, trebuesc stabilite mai ântâi câte-va principii de ordine generală. 
Societăţile omenesci sunt într”o vecinică stare de pres- chimbare. Ca şi individii, Statele sunt supuse legei trans- formațiunilor, care este de esenţa progresului chiar. A se ridica în potriva acestej legi este a încerca imposi- bilul, şi este să încerci să opreşii pe loc vremea, a voi să imobilisezi, în forma lor actuală, aşezarea actuală a Statelor şi relaţiunile respective dintre popâre. A re- cundsce un drept positiv, nu estea'l proclama neschim- băcios (1). De aceea trebue să se convingă cine-va de ac6- stă noţiune că, atunci când dreptul internaţionalul positiv —singurul fondament juridic de relaţiuni între state— ia ca bază a acestor relațiuni tractatele, legislaţi unele şi obiceiurile, acâsta n'o face pentru a imobilisa rapor- turile actuale de drept, dar pentru a face, pe cât se pote, transformările acestor relațiuni, mai pacinice şi mai potrivite cu justiţia. De aceea doctrina dreptului positiv şi luminâză, prin principii conforme justiţiei şi interesului umanităţei, soluţiunele pe cari le reclamă vrăjbile naţionale. 

Când întu”o situaţiune internaţională dată, 6re-cari elemente se află în joc, este neîndoios că, orl-ce mo- dificaţie dinamică a unuia din aceste elemente importă celor-Valte. Este asemenea neindoios că, relaţiunile internaţionale ne fiind intre tâte elementele la acelaş grad de intensitate, modificările uneia din aceste ele- 
i 

(1) «In interiorul Statelor, Cunstituţiunile sunt supuse unei legi de perfectibilitate, care dacă se dispreţuiesce pote avea sancţiuni de temut, În limitele şi relațiunile exteriore ale Statelor, este imposibil ca progre- sul societăţei umane să nu fie fondamentul nici unei aspirațiuni legitime». (E. de Parieu, Principes de la science pohtique, p, 996).
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mente vor atinge întrun mod inegal pe cele-lalte. Ce 
se pote dar face când ocasiuni de învrăjbire se pro- 
duc în relaţianile internaţionale? Două lucruri : a se 
conforma mal ântâii dreptului positiv şi dacă, în al 
doilea rend, tote prescripţiunile sale nu mai pot îi 
menținute, a nu adopta nici-o schimbare, care să nu 
fie conformă regulelor pe cari le impun dreptatea şi 
interesul omenirei. | 

Deci, în încercarea violentă ce desnaţionalisare ce 
se încearcă a se s&vârşi în monarchia Austro-Ungară, 
aceste dou principii sunt în acelaş timp şi cu acelaş 
dispreţ violate. Dreptul positiv nu este respectat : căci 
dreptul positiv este autonomia Transilvaniei, şi acestă 
autonomie este contestată. Principiile de dreptate şi 
de umanitate sunt călcate, în transformaţia ce voesc 
să impună acestui drept positiv, de 6re-ce Ungurii 
voesc să distrugă o limbă, o credinţă, o consciinţă 
naţională, seculară, pentru a le substitui o cultură stre- 
ină, pe care românii nu o voesc. Ast-fel că, prin acestă 
încercare de desnaţionalisaţie, interese de ordine de- 
osebită se află angajate: interesul general şi interesul 
român, | 

In prima linie, interesul general al Societăţei Euro- 
pene, interesul civilisaţiel. Statele moderne. formeză, 
în adevăr, o asociaţie întemeiată pe o temelie co- mună de victorii, pe cari umanitatea le-a câştigat în contra barbariey, asociaţie in senul căreia drep- tatea nu pâte fi nepedepsit nesocotită. Un drept de control reciproc nu sar putea refusa Statelor: asocia- țiunea Statelor n'ar putea să se desintereseze de turbu- rările adenci, pe cari disprețul principiurilor de dreț- tate şi de umanitate le ar provoca în orl-ce societate organisată. Căci nici o asociaţie permanentă nu există fără drept şi fără obligaţiuni reciproce ale acelora cari
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o compun. Ubi societas îbi jus est (1). Printre causele cari opresc adesea violarea dreptului în detrimentul unui Stat, D. Renault pune în prima linie interesul celor- Valte Siate amenințate de a fi obiectul unei asemenea jieniri; şi el adaogă: aAr fi de dorit ca acestă causă să influenţeze şi mai mult, aşa în cât să ocrotâscă Statele cele mică în contra mâsurilor nedrepte al că- ror obiect ele pot fi din partea unui Stat puternic (2).» Nu s'ai statornieit numai principii în asemenea mate- rie; sa mers mai departe: s'a căutat să se asigure respectul lor printr'o Sancţiune imediată. Cugetători, cu drept cuvânt din ce în ce mai stimaţi, ai pus ca regulă de purtare necesitatea intervenţiunei, dacă nu în tote casurile, cel puțin în casuri grave, excepţionale. Este de observat că Chiar acei cari nu admit în prin- cipiă intervenţiunea se cred obligaţi de a se depărta de opiniunea lor când este vorba de violarea dreptu- rilor esenţiale, precum este casul pe care ”] examinăm. Grolius nu stă la îndoială de a declara că, printre mo- tivele legitime de a interveni, trebue pus «acela de a pedepsi un Stat care viol6gă legile umanităţei şi ale societăţei; căci este permis autorităţei constituite (şi chiar este pentru ea o datorie) de a pedepsi pe vino- vaţi; deci pentru că între naţiuni nu este autoritate constituită şi pentru că tote Statele sunt sub garanţia legei sociale, acestea trebuind să fie interesate ca legea socială să fie respectată, au dreptul de a pedepsi pe acela care o violeză întrun mod vedit» (3). In adevăr, dacă forța ar deveni între națiuni singurul resort de acţiune, cei mici şi cei slabi vor deveni jucăria întreprinderilor celor mai criminale, fără a DI 
(1) Helher, Le droit international de VEurope, edit, Geflcken. Paris, p.5. 
(9 L, Renault, Intro. ă Pâtude du Dr. Intern. p. 12. (3) Grotius, Le droit de la suere et de la paix, liv II, chap. 20, $ 40. 

*
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putea să se apere. Dar «tote drepturile ce o naţiune 

p6te să apare prin ea însuşi, le pote asemenea apăra 
prin ajutorul unei alte naţiuni, chiemată să intervie», 

ne spune Pasquale Fiore, şi autorul italian adaogi: 

«Putem admite intervenţia ca legitimă, când este pro- 

vocată de o naţiune pentru a susţine un drepte n'ar 
putea să apere, dacă ar fi redusă la singurele saie 
forţe (1)». Şi să nu se credă că este vorba, în spiritul 

acestor cugetători, când ei vorbesc de intervenţie, de 

o maşină de acţiune primitivă, de un drept cu totul 
relativ şi bun numai pentru o civilisaţie încă puţin 

înaintată, întrun cuvânt de un drept destinat a fi res- 

pins pe viitor. Din contra, Bluntsch!i ne spune că «nu 

"mi pare imposibil ca dreptul internaţional să devie mai 
puţin sfiicios pe viitor şi intervenirea să pâtă fi auto- 
risată când un Stat nu respectă în destul legile uma- 
nităţei (2)». Idea de suveranitate a Statelor nu oprea pe 

Bluntschli, căci «suveranitatea nu însemaeză nici in- 
dependenţa absolută nici libertatea absolută. Statele 
nu sunt fiinţe absolute, dar persâne ale cărora drep- 

turi sunt mărginite. Un stat nu pâte să pretindă de 
cât la independenţa şi la libertatea compatibilă cu or- 

ganisaţia necesară a umanităţei, cu independenţa celor- 
l-alte State şi cu legăturele cari unesc Statele între 
densele. Nici un Stat nu pâte, în contra dreptului in- 
ternaţional, să facă apel la suveranitatea sa pentru că 
dreptul internaţional arc de bază nu bunul plac al 
Statelor, dar drepturile şi interesele generale ale uma- 
nităţei (3)». Baronul Charles de Martens, vorbind de- 
spre revolta în contra patriei mume, care a fundat 
Independenţa americană, pune întrun mod şi mai 

(Îi Pasquale Fiore, Nouveau dr. intern. public, trad. Padier-Fo- 
dâr6, Paris, 1869, t. |, p. 24. 

(2) Biuntechli, Le dr. intern. codifie, Introduction, p. 49. 
(3) Bluntschli, op. cit., p. 88 şi 89.
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direct cestiunea, dicend: «Acest răsboiii, care trebue 
să fie considerat ca evenimentul cel mai important al 
secolulni XVIII, a agitat în acelaş timp o cestiune de 
o înaltă importanţă, aceea de a se sci până la ce 
punt individii pot fi consideraţi ca resvrătitori, şi 
prin urmare, când este 6re permis de a împiedica 
pe o putere streină, în timp de pace, de a îmbrăţişa 
causa lor, fără a viola principiurile dreptului ginţilor(1)»9 
La aceste consideraţiuni doctrinale pot să se adaoge 
consideraţiuni puternice de fapt. Intervenţiunea a fost 
de practică internaţională fârte frecuentă ; unele epoce 
aii înregistrat serii. Mai cu semă, din punctul de ve- 
dere care ne ocupă, există precedente numerse şi 
însemnate. De alt-mintrelea, nu Austria ar putea să 
se plângă în contra acestei teorii, pe care densa a 
praclicat'o adesea-oii. Ast-fel, de exemplu, ea proclamă, 
la 7 August 1791, in unire cu Prusia, declaraţia de la 
Pilnitz în favorea restabilirei tronului lui Ludovic al 
XViea, «brutală intervenţie tot atât de neruşinată cât 
şi de neindemânatică (2)» ; ast-fel o găsim făeend parte 
din Sânta-Alianţă, îndreptată în contra mişcărei in- 
dependenţei poporelor ; ast-fel ea încheia cu regele 

Neapolului şi al Toscanei tractate având de scop de 
a opri ori-ce reformă liberă în constituția internă ; tot 

în acest sens se pronunţă la Congresul din Troppau 

şi din Leibach, ceea ce atrase, în 1821, o interveuţiune 
armată violentă, disoluția Pariamentului napolitan şi o 

  

(1) Ch. de Martens, Nouvelles causes celebres du di. des gens, t. [, 

p. 70. In acelaş sens V. Vattel, Le dr. des gens, Liv. II, chap. 4556; 

Arniz, în Revue de dr. intern, et de leg. comparee, t. VIII (1876), 

p: 673; Rollin Jacquemyns, în Revue de dr. întern. et de leg. com- 

paree, t. VIII (1876), p. 293 et 571. V. şi Bonfils, Manuel de dr. intern, 
public, Paris, 1894, p. 161; Despagnet, Cours de dr. intern. public, 
Paris, 1894, p. 190. 

(2) Despagnet, op. cit., p. 19%.
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Ocupaţie austriacă de trei ani; ast-fel o regăsim în Pen- 
tarchia europeană şi tot ast-tel practică intervenţia 
ofici6să din Decembre 1851 pe lângă Victor Emanuel. 
Dar Austria nu sa mulţumit de a practica intervenţia 
la alţii ; ea a admis'o, a solicitat'o la densa ; legitimita- 
tea monarchică făcu apei, în 1848, la Rusia pentru a 
înăbuşi resvrătirea ungară. Deci ni se pare că sar 
putea susţine, cu drept cuvânt, că ceea ce a fost bun 
pentru apărarea unei dinastii ar fi şi mal bun încă 
pentru apărarea unei naţionalităţi. Şi acâsta sar putea 
susţine cu atât mal mult că, printre naţionalităţile cari 
au fost chemate la viață în cursul acestui secol, nici 
nu prea sunt cari să nu fi fost ajutate să se ridice 
printr'o intervenire a marilor puteri: ast-fel s'a rege- 
nerat Grecia, ast-fel sa constituit Belgia, care fusese 
țintuită de Olanda numai din spirit de vrăjmăşie în 
contra Franciei; ast-fel sai format statele Balcanice. 
Şi nici Ungurii nu ar putea protesta în contra prin- 
cipiului intervenirei, de re-ce, de la sdrobirea lor la 
Vilagos până la dualism, ai solicitat întwuna interve- 
nivea str&inului: ei chemati armatele năvălitore cu 
rugi fierbinți şi proclama sus Şi tare că ori-ce străin, 
care ar face r&sboii Austriei, ar putea compta pe con- 
cursul lor (1). Am fi dar ispitiţi, pentru mai multe ra- 
țiuni temeinice, să susţinem că o intervenire în fa- 
vorea naționalităților apăsate ale monarchiei se im- 
pune (2). Totuşi, cestiunea e gravă şi forte gingaşă, 
căci ea pune în joc două principii de o potrivă res- 
pectabile şi primordiale şi între cari se pare că trebuie 

(1) Să se compare, de pild, scrisrea deja citată a lui Barthelemy 
de Szemere, fost Ministru al Ungariei, publicată in Je Siccle de la 16 
lulie 1560, precum şi cartea sa intitulată La question hongroise. 

(2) Ast-lel, de curând, marile Puteri ai hotărât să intervină, pe lângă 
Sublima Portă în favorul armenilor din Imperiul otoman.
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să alegem : de o parte principiul suveranităţei Statului, 
care e chiar temelia dreptului ginţilor ; de altă parte, 
priucipiul dreptăţei şi a solidarităţei omenesci, care e 
temelia or cărei societăți. 
Vom observa că, la urma urmei, tot principiul suve- 

ranilăţei trebue să triumfe şi că practica intervenirei 
trebue condamnată. Căci, dacă practica intervenirei a 
putut face Gre-care bine, ea a făcut şi mai cu semă ea 
pote face încă mult r&i ; zămislirea operilor sale sa 
semnalat cu prea mari dureri; prea adesea ori, în 
numele principiilor de dreptate şi de umanitate, se 
procedă la schilodiri barbare şi se taie, cu graniţe 
arbitrare, corpuri săn&tâşe, lăsând pe c6stele popârelor 
răni sângerâse. Practica intervenirei este o armă prea 
primejdi6să, lăsată în mâinele celor mari şi o ame- 
ninţare prea violentă peniru cei mică ; ea p6te servi cu 
prea mare înlesnire întreprinderile internaţionale şi pâte 
fi un văl prea îngăduitor pentru a acoperi atentatele la su- 
veranitate. Nu, ori cari ar fi rătăcirile unui Stat, nu se 
cade să se intervină în afacerile sale interne. «Un guvern 
tiranic n'are decât un judecător, pe poporul chiar că- 
ruia el se impune.» (1) Un singur tribunal pote 
judeca Statele: Istoria. (2) Suveranitatea nu are alte 
margini, de cât cele-lalte suveranităţi, şi numai când 
acţiunea unul Stat atinge suveranitatea unui alt Stat, 
sai îi pricinuesce un prejudiţiu, acest din urmă Stat 
are dreptul de a se mişca şi de a se apăra. Dar 
în acest cas, nu mai e vorba de intervenire, ci de 
dreptul de apărare, atribut esenţial ce aă Statele în 
virtutea dreptului lor şi datoriei lor de conservare. 
Principiul neîntervenirei pare, la prima vedere, că au- 
torisă tote nedrepiăţile şi că lasă liberă carieră celor 
DI 

(1) Despagnet, op. cit. p. 190. 
(2) «Istoria omenirei e tribunalul acesteia» a dis Schiller. 

7
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mai aprigi violenţe ; el pare, întrun cuvânt, că distruge 

însăşi temeliile dreptului ; cu tote acestea, nu este aşa. 

Dacă. forța directă de constrângere lipsesce, dreptul 
totuşi există. Nu geandarmii creează dreptul; «codurile, 

magistraţii, agenţii forței publice 1] declară şi fac să 
fie respectat, dar nu 71 creează dânşii (1)». Cu tâtă lipsa 
unei autorităţi superi6re Statelor, capabilă de a leim- 

pune legea internaţională, «totuşi menţin cu energie, 
dice d. Renault, existenţa unui drept adevărat intre 
naţiuni ca şi între indivizi, cu aceiaşi temelie, care este 

respectul personalităţei şi libertăţei altuia (9)». Şi nu 
numai că acest drept există şi are temelia sa în raţiu- 

nea eternă a justiţiei, dar are încă şi o sancțiune, care 
de şi nu e aparentă, formalistă şi iute, ca sancţiunea 

dreptului privat, nu mai puţin e solid stabilită. «Morile 
Domnului macină încet, dar sigur (3)». 

Dacă Europa, din punctul de vedere general al civi- 
lisaţiunei, e interesată de cele ce se petrec în Imperiul 
Austro-Ungar, Regatul român e şi mai intim interesat. 

In adevăr, aprâpe pretutindeni în Europa, formarea 
Statelor are un caracter cam provisoriă şi, întrun mod 
general, legea transformărilor neîncetate se impune 
grupărilor politice. Dar mai cu sâmă scoborându-ne că- 
tre peninsula Balcanilor, constatăm că acâstă lege ia 
un caracter actual important. Situaţiunea presentă a: 
eşit de prea puţin timp din starea de lucruii fundată 
de cuceriri şi de interesul dinastielor, pentru ca dânsa 
să fie definitivă ; căile pe unde au trecut formațiunile 
acluale au fost prea adese-ori atacate de violenţă şi 
brăsdate de forţă, pentru ca aceste formaţiuni să nu 
mai aibă nimic de iemut. De aceia, nicăeri problemul 

  

(1) L. Renault, /ntroduction & Petude du droit internati 9. 
(2 1: Real op. voit international, p. 9. 

(3) Proverb german. Vedi Hefiter Le Droit "Eur 
GĂaaie Pi E 1863 pe d Mil er e Droit Intern. de VEurope, ed.
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viitorului nu se pune mai imperios. Statul român co- 
prinde, în fruntariele sale, numai o porţiune din 6me- 
nii rasei lui, şi chiar rasa română într6gă nu e de. 
cât o mică insulă în mijlocul valurilor celor-/'alte rase. 
Despre Nord, se intinde departe Oceanul slav şi des- 
pre Occident, pentru a întâlni naţiuni latine ca Fran- 
cia, Italia sau Spania, Românii trebue să trecă peste 
mase . compacte de Germani. Intr'o asemenea situaţi-: 
une, Românii luptă pentru a păstra neatins geniul ra- 
sei lor, pentru a'1l pune la adăpostul influențelor ce-: 
jor-lalte rase, pentru a ”l impedeca a se conrupe, a 
degenera şi a pieri. Apărând civilisaţiunea latină, lup- 
tând pentru tradiţiunele lor istorice, impedicând prin 
tote sforţările lor ca elementele naţionalităţei lor să fie: 
conrupte, Românii us6ză de dreptul lor, el îşi fac ast- 

fel şi datoria şi r&mân în limitele cele mai stricte ale 
principiilor dreptului internaţional ; căci Românii nu fac 
alt-ceva de cât să 'şi urmărâscă destinele pe căi paci- 

fice, potrivite dreptăţei şi bunei judecăţi. Că Statul 
român nu coprinde întrega naţionalitate română şi că 

părţi însemnate din acestă naţionalitate sunt inchise în 
alte graniţe, acest lucru pote fi regretabil din punctul de 

vedere al dreptăţei internaţionale, care ne invaţă că e 

mai tot-d'a-una mai înţelept de a da ca basă a State-: 
lor populaţiuni de naţionalitate omogenă; dar lucrul 
se pote înțelege examinând causele istorice cari au a- 

jutat la formarea etnică şi teritorială a Statelor mo- 
derne. Lăsând, prin urmare, viitorului grija de a da: 

problemului unei mai drepte repartiţii a elementelor 
etnice din State o soluţiune mai drâptă (1), Statul ro- 

mân pote, cu tote acestea, să 'şi urmeze rolul istoric şi 

(1) Fie printr'o evoluţiune a Statelor cu formaţiune composită către 
o firâmare în State necoprindend de cât o singură naționalitate; fie 
din potrivă, printi”o desvoltare progresivă a tipului Confederaţiunelor- 
basate pe principiul respectului mutual şi al libertăţei naționalităților 
din care aceste confederaţiuni ar fi formate.
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destinele sale. Căci impărţirea Românilor în mal multe: 
State, de şi este o pedică la desvoltarea uniformă şi 

întegrală a. naţionalităţei lor, nu este o stânjenire în 

dreptată (1) actualmente împotriva independenţei lor, 
acesta este, o repetăm, un fapt având 'isvorul său în. 
trecut ; e un resultat istoric a cărui modificare depinde, 
în viitor, de la direcţiunea civilisațiunei: generale şi în 

acelaş timp de la vitalitatea rasei române. Dar ces-. 

tiunea se schimbă şi de aspect şi de natură, dacă e 
vorba să se modifice actuala stare de lucruri, prin 

mijloce pe cari le reprobă justiţia şi principiile cele 
mal elementare de umanitate. De la întâmplări isto- 

vice, grație cărora partea românescă din Imperiul Aus- 

tro-Ungar se află astă-dI despărțită de regatul Româ- 

niei, a trage conclusiunea că Maghiarii au dreptul dea. 

persecuta, de a denaţionalisa, de a distruge porţiunea 
naţiunei române care trăesce în monarchia Habsburgi-. 
lor, acâsta e nedrept şi contrariu indatoririlor interna- 

ționale. Nu pote fi permis Maghiarilor ca, în numele 
suveranităţei Statului Austro-Ungar, să intreprindă des- 

naţionalisarea violentă a trei miliâne de Români; căci: 
suveranitatea, fie-cărui Stat are drept limită indepen- 

denţa celor-lalte State şi a voi să retragi Statului ro- 
mân sprijinul ce "1 dă de secoli tvei milione de Români, 

lipiţi de costele sale, este a'l atinge fârte grav, este a. 

lovi drepi in independenţa lui. A încerca o asemenea. 
întreprindere, este a năzui, sub pretext de vecinătate, să 

săpi, sub temelia chiar a unei clădini, o prăpastie, care 
nu ar îutărdia de a o surpa şi dea o înghiţi. 

In adevăr, nu e vorba, în cele ce se petrec în limi- 
tele monarchiei Austro-Ungare, de o luptă interidră în- 
tre partidele politice ale aceleaşi ţări ; aci dreptul pu- 
blic intern îşi ia în parte regulele din dreptul interna- 

(1) Vedi, în :ceca-ee privesce problemul unei naționalilăţi împărlite în 
mai mult State, Aovicow, La Politigue internationale, p. 89. i - 

.
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ţional, mail ântiă pentru că e cestiunea de naţionali- 
tăţi diferite, apoi, şi mai cu deosebire, pentru că este 
vorba de ţări car! s'aă bucurat odinidră de o indepen- 
dență complectă şi cari acum chiar aă un drept de au- 
tonomie, ce nu se pâte contesta în mod serios. 

Aceste drepturi ale românilor din Imperii privesc în 
supremul grad pe Românii din regat; cestiunea ridi- 
cată prin încercarea de desnaţionalisare pe care Ma- 
ghiarii aă întreprins'o, nu este o cestiune Austro-Un- 
gară, nici o cestiune transilvană, ci o cestiune naţio- 
-nală românâscă interesând independenţa Regatului ro- 
mân tot atât cât şi autonomia Transilvaniei. 

Independenţa unui Stat, în adevăr, nu se compune 
numa! din atributul suveranităţei ce acest Stat are înă- 
untrul fruntarielor sale, dar încă şi din tot ce con- 
tribue, in mod normal, la vitalitatea sa; întrun cuvânt 
din tote forțele materiale şi morale cari pot contribui 
ia propăşirea sa legitimă şi la viitorul săă. Acâstă no- 
țiune mai largă a independenţei Statelor este în ace- 
laş timp şi mai umană; fără densa, multe lucruri nu 
Sar putea explica. Ast-fel, există în Europa un nu- 
mer 6re-care de puteri mari, — acelea în afară de cari 
nici un interes general european nu se pote regula. — 
Cine pote 6re crede că, dacă sar pune la cale una din 
cestiunile de ordine generală, fără a se ţine socotelă de 
unul din aceste State, nu s'ar atinge independenţa larg 
înţelâsă a acestul Stat? Un asemenea fapt, nu ar im- 
plica el un fel de cădere morală, o micşorime, o atin- 

gere a forţelor de desvoltare a Statului exclus? Con- 
trariul mi se pare că nu se p6te susţine. Şi aceste no- 

ţiuni nu sunt de un ordin de idei pur ipotetice, ele sunt 
principii cari ai avut prilejul să fie puse în practica 
internaţională şi se pot manifesta şi în viitor. Ast-fel, 
când, prin tractatul de la Londra de la 15 Iulie 1840, 

patru puteri mari şi-au însuşit dreptul de a dispune
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de afacerile Egiptului, Franţa fu atinsă în drepturile 
sale (1), ea îşi dete bine socotela de acâsta, îşi arâtă 

lămurit nemulţumirea şi puţin a lipsit ca afacerea să 

nu sfârşască r&iă. Astădi chiar, se pâte 6re susţine că 

cestiunea Egiptului sar putea regula fără concursul 
Franciei ? Ar fi o nebunie; şi cu tote acestea, Egiptul 

este o parte integrantă din imperiul Otoman şi dacă 
s'ar admite principiul că suveranitatea să fie restrânsă 

numai înăuntrul fruntarielor, nu sar atinge intru ni- 

mic, absolut întru nimic, suveranitatea Franciei. Şi 

când atare e noţiunea sănătâsă a dreptului internaţio-. 
nal, Statul Român nu ar avea cecăla in conflictul un- 
garo-român? Este neîndoios că o asemenea tesă nu 

se pote susţine. 
Incercarea de desnaţionalisare a românilor din Tran- 

silvania este o. atingere a independenţei Românilor din 
Regat, reuşita desnaţionalisărei Românilor din Transil- 

vauia ar fi o lovitură directă dată Regatului României,— 

căci s'ar invedera ast-fel lumei întregi că naționalitatea, 

română nu are tărie, nici viitor, că nu trăesce de cât cu nu- 

mele şi că e gata a ceda tuturor intreprinderilor, pentru a 
pieri din concertul naţiunilor. Concepend opera lor de 

destaţionalisare, Magyiarii sai resvrătit în contra prin- 
cipiilor dreptului modern, şi Austro-Ungaria, îngăduind 
opera ce urmăresc Magyarii, e vinovată că atinge in- 
dependenţa Statului român. Eşind astfel din ordinea 

principiilor de drept internaţional, intelese în chip 
larg şi nobil, monarchia vecină a împins Statul român 
să se ocupe direct de Românii din Transilvania şi din 

Ungaria şi să'şi apere causa, — de 6re-ce, procedând 
ast-fel, Statul român nu face de cât să se apere sin- 

(1) Nu se pâte tăgădui, de alt-mintreli, că apropierea dintre cele pa- 

vu puteri a fost motivată de invidia ce există în contra înrîurirei francese.
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gur, adică să se conformeze dreptului şi datoriei de 
conservare pe. care i-o impune dreptul ginţilor(1). 

La aceste raţiuni de drept se mai adaogă raţiuni 

iresistibile de fapt. «Obârşia naţiunei române de as- 

tădi e în Carpaţi şi ţara Transilvaniei este muma Ro- 

mânilor» (2). Mai mult încă: nu numai că Transilvania 
este leagănul naţionalităţei n6stre, dar ea e şi punctul 
de plecare al regenerărei nostre ; acolo sa format 

consciința naţională şi de acolo a pornit renaşterea 
limbei şi a literaturei Românilor (3). A nu mai privi 

pe Românii din monarchia Austro-Ungară, ca pe nişte 

fraţi, ar fi a lipsi de la cea mal omenâscă datorie; a 
nu mai apăra pe aceşti fraţi, când sunt persecutați pe 

pămentui strămoşilor lor, a nu-i susţine în lupta ine- 

gală ce li se dă în acestă țară, care a fost patria n6s- 

tră comună, ar fi a lipsi de la datoria cea mal sacră, 

a suscrie la primul act de decadenţă a naţiunei nâstre. 

Scopul ce Ungurii urmăresc este făţiş şi lămurit indi- 
cat; deja legea Naţionalităţilor ne spune că nu mal 
există naţiune română în monarchie, deja organele de 

apărare ale legei proclamă că nu mai există autono- 

mie transilvană, de 6re-ce unirea cu Ungaria a fost, în 

mod tacit, recunoscută de Români (4). Dar de ce re 
Românii aă aşteptat, fără să lucreze, de la actul u- 

  

(1) «Conservarea de sine-însușk coprinde şi implică exerciţiul tuturor 
drepturilor necesarii salvărei integrităţel fisice şi morale a Statului, fa- 

cultatea de a depărta ori-ce răit presinte, de a se pregăti în contra 

ori-cărei primejdii de prejudiţiii viitor, de a lua măsurile trebuinciose 

pentru a menţine intacte elementele chiar de existenţă, teritoriul, po- 

pulaţiunea, legătura socială.» (H. Bonfils, Manuel de droit int:rn. pu- 
blic, pag. 124): i 

(2) Gaidoz, op. cit. p. 10. 
(3) Gaidoz, op. cit. p. 16. 

(4) Acesta e una din tesele susţinute de procurorul superior în pro- 
cesul Memoranduluy.
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nirej ? Istoria şi faptele răspund că Românii n'aui 
încetat nici o-dată să protesteze şi că, dacă lupta a 

devenit mai energică în aceşti din urmă ani, causa 

este că scandalul autoritar a devenit şi el mai mare. De 
altminteri, Românii ar putea reaminti Ungurilor că ai 

ştiut şi dânşii forte bine să aştepte de la Vilagos la 

Sadowa. Ca şi victoriele, înfrângerile nu sunt vecănice. 

Dar nu atingem acest punct de cât spre amintire, pen- 
tru că e în adevăr ciudat să audi susţinându-se serios 
că un r&stimp abia de ajuns pentru ca să se pres- 

crie un drept real privat, este îndestulător pentru a 
consfinţi o usurpare internaţională. Chiar dacă am ad- 
mite teoria prescripţiunei în materie internaţională, ar 
trebui, de o parte, să stabilim principiul că densa nu 
are drept obiect de a legitima cu vremea un guvern 
sau o stăpânire, şi, de altă parte, să declarăm că un 
laps de tiinp mult mai lung este trebuincios pentru a 
o statornici (1). Trebue asemenea să hotărim că, de 
ore-ce nu cunoştem de asupra Statelor nici o autori- 
tate superioră pe lângă care sar putea face acte inte- 
ruptive de prescripţiune, protestările acelor ce at un 
drept pentru a revendica un teritorii sunt de ajuns 
pentru a întrerupe statornicirea ori-cărui nouă drept. 
Dar, redusă la acâstă proporţiune, teoria prescripţiunei 
ni se pare pe atât de pericul6să, pe cât şi de nedreptă ; 
simţim o repulsiune de a aplica afacerilor internaţio- 
nale o regulă de drept privat (9), care pare a nu avea 
altă basă de cât utilitatea practică, şi de a trata Sta- 
tele, teritoriele şi patriele ca domenii lipsite de ori-ce 

(1) Wheaton, Elements de droit întern., t. |, p. 159; Geffcken, asu- 
pra lui Heffter, Le droit intern. de PEurope, $ 12. 

(2) <Relaţiunile reciproce ale naţiunelor nu pot fi absolut închise în 
reguleie timide şi stricte ale proprietăţei private» (E. de Parieu, Prin- 
cipes de la science politique, Paris, 1875, p. 295).
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înţeles moral. Nu, hrăpirea unui teritorii prin violenţă 

sau prin viclenie rămâne un fapt isbit de la început 
de un viţiă indelebil. Dacă une-ori usurparea sfârşesce 
prin a triumfa causa e că poporul care putea săo 
critice a pierit sau a renunţat la destinele sale, — iar 
nu pentru că dreptul săi este prescris. Timpul nu pâte 
acoperi lipsa de titlu şi regula catoniană, aiurea ne- 

ințeleaplă, işi găsesce bine aci locul: «guod ab initio 
viliosum est nullo lapsu temporis convalescere polest». 

“Acest drept ce naţiunile au la viaţă este atât de sa- 
„ru că unil cugetători, ca şi legea romană care oprea 

pe cetăţeanul liber de a-şi precupeţi fiinţa, ai putut 

refusa însă-şi naţiunilor dreptul de a-şi înstreina nea- 

târnarea. «Nici prescripţiune, nică tractat, nici cesiuni, 
nici convenţiuni ort-cari ar fi ele, dise Pasquale Fiore, 

nu pol distruge sau slăbi inviolabilitatea dreptului de 

naţionalitate, care, fiind o consecinţă a libertăţei, e de 
domeniul exclusiv a lui Dumnedei; acest drept nu 
p6te fi nici dat, nică cedat, nici ocupat prin vre-un 

chip Grecare, şi chiar când forţa ar fi sdrobit sati îm- 
bucătăţit o naţiune, chiar când un popor ar fi con- 

damnat la o robie seculară, timpul nu ar putea valida 

nebunia sai nedreptatea» (1). 

Din cele de mar sus, se vede că întreprinderile ceri- 

minale ale poporului magyar în contra Românilor in- 
tereseză, pe de o parte, causa libertăţei şi a drep- 
tăței a căror apărătâre sunt, fără îndoială, puterile 
europene ; şi că, pe de altă parte, aceste întreprinderi 

ating serios şi direct neatârnarea Statului român. Dar în- 
tre cele-V'alte State europeene şi România există acestă 
deosebire de căpetenie: anume că ori-ce acţiune a Sta- 
telor în cestiunea naţională română ar fi o intervenţiune, 

pe când acţiunea Regatului României sar coprinde în 

  

1: 4) Pasquale Fiore, Nouveau droit întern. public, t. 1, p. 127.
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noţiunea dreptului s6u de apărare, în principiul drep- 
tului s&i şi datoriei sale de conservare. 

Dacă acâsta e soluţiunea rigurâsă de drept, trebuie 
totuşi să observăm că, în fapt, tâte efectele sale nu 
pot urma. România este prea respectudsă de grija ce 
au tote Statele Europei de a păstra pacea, pentru 
ca, chiar când at fi îndestul de tare şi în stare de legi- 
timă apărare, să consimlă a deveni un element de 
turburare. Situaţiunea este atât de incordată în cât o 
scânteie — cât sar părea ea de mică şi neînsemnată — 
ar fi de ajuns pentru a determina focul, în numer6- 
sele materii explosibile grămădite de urile internaţio- 
nale cu atâta patimă. Maghyarii par că şi-au dat bine 
socotelă de situaţiunea critică în mijlocul căreia ei o- 
pereză; ei par că aă înţeles de minune că elementul 
român va fi nevoit să suporte atacurile lor (1) pentru 
a nu stârni desaprobarea generală, resistând cu vio- 
lenţă. De aceea atacurile Magyarilor sunt şi mai odi6se, 
pentru că ele sunt asigurate aprâpe de impunitate. 

Opera începută, fi-va ea dusă până la sfârşit? Şi de 
Gre-ce nici marele state, nici România nu intervin cu 
forța, sfârşitul veacului nostru vedea-va el realisân- 
du-se o crimă internaţională mai mult? Nimeni nu o 

  

(1) D. General Tirr, întrun recent articol, a formulat fârte limpede 
acâstă cugetare : <S'ar putea re ca Europa să pornâscă la răsboiă pen- 
tru a libera pe Români? Vă închipuiţi 6re serios pe Francia sau pe 
Rusia trăgând sabia pentru a scâte pe d. Raţii din închisâre? Momen- 
tul ar fi r&ă ales chiar pentru revendicări mat seridse. Kuropa se des- 
interes6ză cu totul de aceste mici certuri ale națiunilor mici. Ea con- 
tinuă, în adevăr, armamentele sale ruin6se, ea are încă mai multe mi- 
li6ne de 6meni sub arme, dar nu pentru a realisa meschinele vâstre 
ambiţiuni». Asemenea cugetări, menite a da îmboldire celor mai urici6se 
porniră, în numele impunităţei, nu ai trebuinţă de nici-un comentariiă, (General E. Târr, Chinoiseries roumoines, in s<hevue d'Orient cet de 
Hongrie» Budapest, 18 Decembrie 1894).
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pote spune. Dar ceea ce putem afirma, fără temă de 

a fi desminţiţi, e că Unguri! şi Imperiul din care fac 

parte vor culege curând sat mai târdiui rodele între- 

prinderilor lor şi că aceste v6de vor fi amare. Sunt 

crime, cari ating tot atât pe cel ce le comite cât şi 

pe victima sa, şi crimele internaţionale sunt de acest 

soiă. Care va fi, prin urmare, sancţiunea încercărel de 

desnaţionalisare a Românilor şi în general a campaniei 

de exterminare întreprinsă în contra naționalităților? 

In ceea ce privesce România, acâstă sancţiune e 

lesne de înţeles. Oul ce rapori de bună vecinătate în- 

tre Imperiul habsburgic şi Regatul român va deveni 

peste putinţă. Cum să admitem, în adevăr, relaţiuni 

nu numai forte strânse, dar chiar puţin amicale, între 

două ţări, în cari cele mai adânci mişcări ale opiniu- 

nei publice sunt aşa de vrăjmaşe, pe faţă şi cu vio- 

lenţă ? Pote ore România să facă cortegiu Austro-Ungariei 

pentru ai inălţa vaza, a'i mări puterea morală, a con- 

tribui la înriurirea aceştia asupra naţiunilor peninsu- 

lei şi a ajuta ast-fel întPun chip neîndoios la sdrobi- 

rea Românilor din monarchia dualistă? Lucrul e pu- 

ţin probabil. Pe de altă parte, industria austriacă, de 

o valâre incontestabil inferioră pe pieţele europeane, 

pu are altă clientelă de cât la poporele din vecinătate. 

Resbelul de tarife, ce Austro-Ungaria a avut în timp 

de câţi va ani cu România (resbel datorit Ungurilor), 

sa încheiat pentru dânsa cu pierderi însemnate. Su- 

primarea fol&selor economice, pe cari România le a- 

cordă acum gratis Austriei, va fi o măsură pe care o- 

pinia publică din Regai o va reclama din ce în ce mai 

energic şi pe care ori ce guvern, care are câtuşi de 

puţin grijă de demnitatea ţării, nu va întârzia de a o lua, 

În ceea ce privesce statele Europei, interesate, in 

numele civilisaţiunei generale, ca nedreptăţi strigătore 

şi măsuri neomeneşti să nu se mai perpetueze, Aus-
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tro-Ungaria, vinovată, va găsi ispăşirea purtării sale bar- 
bare în hotăririle opiniunei publice, în idea ce aceste 
state işi vor face de cultura şi de forţele ei morale, 
— prin urmare, tot-de-odată în repulsiunea ce vor avea 
publiciştii de a arăta simpatia lor şi în golul ce se 
va face încetul cu încetul imprejurul statului Austro- 
Ungar. «Singura sancţiune care pâte fi dată dreptălui 
internaţional, dice Wheaton, nu e basată de cât pe 
temerea din partea naţiunilor de a provoca o ostilitate 
generală, violând acest drept». (1) — «Cât despre opiniu- 
nea publică, gice d. Renault, tote guvernele i se în- 
chină în acelaş timp ca şi dreptului, încercând, în tâte 
împrejurările grave, să'şi justifice purtarea lor şi să 
se pună subt protecţiunea vre-unui principii recunos- 
cut (2)». Aici este sanțiunea dreptului internaţional. Nu 
mal sunt, ca în timpul Sfintei-Alianţe, puteiă consti- 
tuite ca păzitâre ale legitimităţii dinastice şi ale for- 
melor dreptului public intern al statelor — din feri- 
cire; — dar este o păzitore mai sigură: opiniunea pu- blică. Cei ce ar fi ademeniţi să privescă cu dispreţ o 
asemenea sancţiune, nu'şi dai sema de adevărata ei 
natură şi nu înţeleg că ea procede dinti'o lege gene- rală a lumei, a căreia nu este de cât aplicaţiunea, a- nume acea de a recundsce raportul de casualitate ce este intre două lucruri. «Cum Gmenii nu cunosc viito- rul lor, îşi închipuesc că actele politice, cari nu sunt oprite de nici o lege posilivă şi cari nu sunt interdise 
de nici o forţă organisată, sunt acte indeferente, cari 
pot fi săverşite fără pedepsă. Ei aplică acâstă idee Ja 
dreptul ginţilor, sub pretext că acest drept mare nici 
un cod, şi că nu există tribunale pentru a'l respecta. Acesta e o mare greşală. Se pote, fără îndoială, ca în 

  

(1) Wheaton, Elemenis du dr. intern, î. I, p. 79. 
(2) L. Renault, /ntroduction & Vetude du dr. intern. p. 12.
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timpul vieţei unui om, timpul să fie prea scurti, pen- 

tru ca urmările unui act să resară.- în ochii lumii; 

ele se manifestă însă mai târdiii, ele se manifestă 

negreşil. Omenii politici pot une-ori să se bucure 

de impunitate, pentru că mor; naţiunile nu o pot. 

nici o dată, căci trăesc tot-d'a-una destul de mult. 

pentru a suferi consecinţele faptelor lor. Destrucţiu-: 

nea, departe de a le asigura impunitatea, este peniru 

ele cea din urmă şi cea mai teribilă consecinţă a 

rătăcirilor şi crimelor lor. În acâstă înlănţuire dintre 

cause şi efecte se află sancţiunea dreptului ginţilor. 

Nici o naţiune, nici un stat nu scapă de ea, şi istoria 

întregă a relaţiunilor popârelor nu este de cât lunga şi. 

peremptoria el demonstraţiune (î)». | 

Urmările intrepriuderilor criminale cari se săvârşesc 

în monarhia Habsburgilor se vor produce cu atât mai 

repede, cu cât aceste întreprinderi sunt mai monstruose 

şi mai întinse. Nu e vorba, în acest Imperii, de des- 

naţionalisarea şi violarea drepturilor unei slabe popu- 

laţiuni, ci de masa enormă de dou&-deci şi trei de 

milione de 6meni, formând majoritatea locuitorilor Im-. 

periului (9). Sancţiunea va îi cu atât mai repede, cu cât 

cel oprimaţi nu sunt isolați şi singuri din rasa lor, ci 

din potrivă aparţin unor naţiuni independente şi pline 

de viaţă, cari vor întrebuința, din ce în ce mai mult, 

sforţările lor pentru triumful unei cause, drepte în ea 

însăşi şi sfântă pentru ele (3). 

  

(4) Funck-Brentano et Sorel, Precis du dr. des gens, p. 8. 

(2) A. Iimly, Histoire de la formation terriloriale des Etais de PEu- 

vope centrale, Paris 1894, p. 5. 

(3) «De asemenea, e ciudat de a vedea pe Maghiari, amețiii de mă- 

rimea usurpată, îndărăteindu-se în idea lor de nedreptă supremație. 

Ax trebui să'Şi dea sema de influenţa, morală, progresivă a Statelor ve- 

cine, tâte etnic unitare, influență ce se va mări cu cât Maghiarii se 

vor sili şi mai mult să transforme Ungaria polyglotă întrun. stat curat
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Luptele în monarchie vor deveni dar din ce în ce: 
mai acute, din ce în ce mai aspre în mijlocul despe- 
rărei generale. Puterile incomparabile ale naţionalită- 
ilor lipsite de drepturile lor, în loc să se aplice întru 
a ajuta la consolidarea Statului, la intensitatea civili- 
Saţiunei, la splendârea sârtei monarchiei, vor fi îndrep- 
tate tot către cucerirea acestor drepturi. Mai mult de: 
jumetate din populaţiunea Imperiului, r&svrătită în po- 
triva tiraniei unei minorităţi intolerante, îşi va îndrepta 
energia sa contra temeliilor Statului şi monarchia Habs-: 
burgică, prinsă ast-fel între protestările opiniunei pu- 
blice europene şi atitudinea ameninţătore a naţionali- 
tăţilor, nu va şti dacă cei mai r&i inimici al ei sunt 
în afară sau în lăuntrul graniţelor sale. Intr'o atare si- 
iuaţiune, care va mai putea fi prestigiul Austriei, carei 
va putea fi forţa, cari vor putea fi influenţa şi rolul ei 
internaţional ? S'a considerat tot-d'a-una existenţa Aus- 
triei ca o necesitate a politicei Europene, pentru că 
era una din garanţiile păcei în Orient, pentru că pă- 
rea că trebue să rămâe una din păzitârele cele mar vi- 
gilente ale desfăşurării normale şi libere a naţiunilor 
balcanice. Când însă va deveni ea însăşi un element 
adânc de turburare, când va ameninţa în mod perma- 
nent pacea generală, când se va constata neîndoios că portă, în însăşi câpsele sale, elementele unei conflagra- 
ţiuni sigure, cu ce ochii se va mai privi încă forma- ţiunea ei artificială şi nedrâptă ? 
Simptomele unei asemenea situaţiuni ai apărut deja, Sunt incă de pe acum vădute. Pe deo parte, opiniu- 

a 

maghiar. Într'adevăr, este evident, că cu cât aceştia vor stărui în sis- temul lor de maghiarisare peste măsură, cu atât naționalităţile române şi slave vor resista şi vor găsi ajutor şi sprijin, întrun fel sai într'al- tul, la fraţii lor liberi. E vocea sângelui, e legea naturet». [LEuvope, 17 Maii 1894, p. 8).
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nea publică generală pare mişcală de suferinţele pe 

cari naţiunile desmoştenite le îndură în Austro-Unga- 

via, iar, de altă parte, naţionalităţile mai puţin timide 

încep a ridica glasul. În zadar aceste naţionalităţi sunt 

tratate cu dispreţ; în zadar Maghiarii die: «Toth em- 

ber nem ember» (omul slovac nu e om)(1) şi afirmă 

că Românii nu sunt «nici născuţi nici chemaţă la li- 

bertate» (2); Românii le răspund : «lomânul nu piere» 

şi Slavii din întrega monarhie le dic, cu istoricul na- 

ţional al Cehilor (3) : «Existam înaintea Austriei, vom 

exista după ea!» 

Din excesul chiar al r&ului va eşi remediul. Naţio- 

nalităţile, cari, isolate, aă luptat neputinciose, vor de- 

veni puternice şi se vor impune în diua în care îşi vor 

da mâna; (4) deja, în timpul procesului Memorandului, 

Slavii din Imperii au argtat, intrun chip strălucit, sim- 

patia lor pentru Români (5). La adunarea naţională din 

(4) Louis Leger. Histoire de P Autriche-Hongrie p. 505. 

(2) In acest secol în care lamea civilisată lucreză spre a emancipa şi 

chema la libertate neamurile decăzute ale continentului negru, Ungurii 

nu se sfiesc a reaminti judecata regelui lor Matias Corvin, asupra Români- 

lor, pe carei consider: «nec ad libertatem vocati, nec ad libertatem 

nati» (Ovary., op. citat. p. 25)- 

(8) Palaky. 

(4) «Pentru un guvernământ ab:olut, dice d. de Parieu, diversitatea 

raselor e o garanţie în potriva încercărilor de resistenţă» (0p. cit p. 309). 

«Poporele mele, dicea Împăratul Francisc ÎI ambasadorului Francez, sunt 

străine unul de altul şi cu atât mai vine. Ele nu capătă aceleaşi bâle în 

acelaşi timp. In Franţa, când vin frigurile, vă ia pe toţi în aceiași di. Pui 

Unguri în Italia și lalieni în Ungaria. Fie care îşi păzeşte vecinul, nu 

se înțeleg şi se urăsc. Din antipatia lor naşte ordinea şi, din ura lor reci- 

procă, pacea generală». «Sistemul, dice d. Laveleye, era ingenios, dar 

nu se putea practica de cât la întunerec. Lumina s'a făcut, în urma re- 

voluţiunilor şi înfrângerilor, libertatea şi regimul parlamentar Sai im- 

pus, imediat lupta naționalităților a început» (Revue des Deuz-Mondes, 

45 Aprilie 1868 şi de Parieu, op. cit. p. 304). 

(5) Un comitet de ințelegere, al naționalităților Slovacă, Serbă şi Ro- 

mână, funcţiona deja înaintea procesului de la Cluj.
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Sibiu, Românii, la rândul lor, aă votat cu entusiasm pro-. 
ectul unui congres al naționalităților desmoştenite (1),. 
şi raportorul comitetului în mijlocul ovaţiunilor fără 
sferşit, caracterisa în următorii termeni era nouă de: 
luptă ce se pregătesce: «Pe măsură ce persecuţiunile 
ne asaltau, pe măsură ce nedreptăţile se grămădeati, 
întreg n6emul Românilor îşi indrepta gândirile spre 
aliaţii noştri, Slovacii şi Sârbii — cari, astă-di, nu sunt 
numai concetăţenii noştrii, nu ne mal sunt numai aliaţi, 
dar fraţii noştri! Căci ne-ai făcut fraţi durerile co- 
mune, pe cari le străbatem, suntem uniţi prin aspira- 
țiunile înalte, cari încăldesc inimele n6stre, ale unora 
şi ale altora. Căci, Români, Serbi şi Slovaci, îndurăm 
de o potrivă nedreptăţile aceluiaşi regim nefast şi as-: 
pirăm cu toţii a ne bucura de libertăţile civice, de o- 
dihna şi de mulţumirea traiului. Pe m&sură ce timpul 
trece, ne încredinţăm că naţionalităţile apăsate sunt tot. 
mai impinse unele spre altele, că numai din lupta n6s-- 
tră comună pote isvori fericirea tutulor şi pacea pentru 
toţi cetățenii patriei comune. Şi, dacă trebue să slă- 
vim pe omenii de merit, cari ai plănuit apropierea ce- 
lor trel naţiuni, nu vom şti cum Organisa mai repede 
convocarea unui congres al naţionalităţilor, pentru ca 
întrun mod formal să se dea v probă strălucită de u- 
nirea frăţescă care l6gă astă-di pe Serbi, Slovaci şi 
Români (9)». Dar aceste resoluţiuni nu eraă încă luate. 
şi guvernul deja promitea să intervie cu severitate lu- 
ându-şi sarcina de a opri ork-ce congres al naţionali-. 
tăţilor. Puterile coalizate ale dualismului par deci a voi 
să resiste, iar de altă parte naţionalităţile nu par gata 
a capitula. Situaţiunea este critică. In adevăr în Aus- 

(1) Se ştie în ce condițiuni acest congres a avut loc la Buda-Pesta,. (2) Raportul d-lui Rusu Şirianul, la reuniunea naţională din Sibiă,. 28 Noeimbre 1894. 
!
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tro-Ungaria sunt mai puţin preparaţi de căt ori unde 

pentru a resista revendicărilor naţionale,— căci exem- 

plul viii al triumfului acestor vevendicaţiuni, suc- 

cesele Maghiarilor, încurajază acolo la luptă. Pute- 

rile monarhiei se descompun în două fracțiuni de o 

potrivă de slabe pentru a asupri : Austriacii, pentru că 

o-dată aii fost deja învinşi de mişcarea maghiară ; Un- 

guriă, pentru că vechil revoluționari intemeiază cu greii 

un guvernământ învestit cu destulă autoritate pentru a 

asupri. Din nenorocire, Austria n'a putut r&mâne des- 

potică şi n'a ştiut să devie liberală. Lupta dar va con- 

tinua. Acâstă luptă ar fi putut înceta, ar fi trebuit să 

înceteze în diua, în care, învinsă la Sadowa, scosă din 

confederaţiunea Germanică, Austria a fost silită să se 

recul6gă şi se caute chiar în interiorul Imperiului for- 

țele şi. prestigiul pe cari avea ilusiunea de a le căuta 

în afară. Dar, în acea di, ea na ştiut, saii n'a avut e- 

nergia de a voi, după disa lui Bluntschli: «Să cedeze 

progresului, care silesce pe un popo! de a arunca for-: 

mele îmbătrânite ale unui drept învechit, întocmai după 

cum planta tânără se desface primă-vara de. resturile 

veştejite ale ernei (î)». Austria n'a voit să înţelegă or- 

dinea cea nouă de lucruri, carea chemat poporele să se 

cunâscă pe ele însăşi şi care a transformat turme 0- 

meneşti în naţiuni libere pentru a cuceri şi a păstra 

libertatea lor (2). 

  

(4) Bluntschli, Le dr. intern. codifis, p. 40. 

" (2) eluumea caută să răstorne Statele evului-mediii, basate pe dreptul 

Principelui, pentru a le întocui prin State moderne având poporul ca 

fondament. Putem deja astă-di proclama ca resultat al luptelor seco- 

lului nostru principiile următore, a căror admitere tâte Statele ne 

permite a le ridica la rangul de reguli internaţionale: 1) Autoritatea 

dreptului istoric şi al formulelor scade în proporțiunca în care este evi- 

dent că acest drept pune în pericol viaţa Statului în loc de a-i fi folo- 

8
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“Ideile generâse ale Revoluţiunei Franceze (1), cari aă 
pătruns ca o suflare caldă în vechile societăţi Eu- 

ropene, şi cari ai făcut să iasă, din mormentul lor, 
atâtea naţionalităţi de atât timp îngropate; indepen- 

denţa Statelor-Unite, care a dat naştere la o civilisa- 
țiune aşa de puternică şi originală ; învierea Greciei ; 

independenţa, Belgiei ; unitatea Italiei şi a Germaniei; 

renaşterea poporelor din Balcani, atâtea fapte fără prece- 

dent în istorie, şi cari vor rămâne gloria acestui veac, 

au trecut nebăgaie în semă pentru Austria : învăţăturile 
istoriei nu "i-au slujit întru nimic! In loc de a grupa 

i6te naţionalităţile în jurul ei, în loc de a consolida 

viaţa comună printr'o autonomie largă, prin cimentul in- 

destructibil al solidarităţii consimţită în mod liber, 
Austria a credut că se înnoeşte, transportând la Pesta 

o bună parte din sistemul ei antic şi învechit; ea a 
credut că se va vindeca altoind şi Ungariei cancerul 
care a ros Imperiul atâta timp. In loc de a privi în vii- 
tor, Austria a urmat de a privi în trecut; de aceia, pers- 
pectivele întristătore, pe cari şi-le prepară, scapă judecă- 
ţei sale. Voind a distruge în naţionalităţi sentimentele de 
iubire pentru limba lor, pentru credința lor, pentru tra- 
dițiunile lor seculare ; voind să inăbuşescă consciinţa, 
lor istorică şi aspiraţiunile lor pentru viitor, Austro- 

sitore și face imposibilă desfăşurarea dreptului public în loc de a'] regu- 
larisa ; 2) Dreptul internaţional respectă dreptul ce aă popârele de a deter- 
mina ele însăși forma legăturei care trebue să le reunescă înti'o viaţă 
comună, şi le recundşte dreptul de a-şi da ele însă-și o constituţiune» 
(Bluntschli op. cit. p. 49 şi urm.).. 

(1) Asupra influenţei principiilor proclamate de revoluţia franceză 
asupra dreptului internaţional, a se vedea mal cu sâmă Lavisse, Vue 
generale de Phistoire politique de tEurope, p. 198 şi urm. Novicow, 
La politique întern. p. 142; Laseur, Introduction ă un cours de dr. 
întern, publie., 1893 p. og,
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Ungaria distruge singurul fundament posibil al impe- 
riului. Căci, din două lucruri una: sai nu va reuşi 
în aceste încercări de desnaţionalisare, şi, în loc de 
a creşte cetăţeni, işi prepară vrăjmaşi ; sai reuşeşte in 
acestă încercare, şi atunci transformă naţionalităţile 

actuale în turme omeneşti fără credinţă şi fără ideal, 
avend ca singură devisă acestă cugetare întristătore : 

«ubi bene, ibi patria». Destrucţiunea naționalităților 
va avea ca corolariii, în :majoritatea imperiului, des- 
fiinţarea noţiunei de patrie. 

Nu, astă-di nu se mai înlănțuesc popsrele prin des: 

potism ; ele se alipesc prin libertate. Federaţiunea elve- 

tică ne este cel mai strălucitor exemplu: Ameninţate de 

pericolul de a fi absorbite de state puternice, şi ținend 

mai presus de ori-ce la independenţa lor, cele trei na- 

ționalităţi, cari compun confederaţiunea Liveţică, sim- 

țindu-se prea slabe fiind isolate, s'au grupat şi au for- 
mat Elveţia. Dar, grupându-se împreună, fie-care din 

cele trei naţionalităţi şi-au menţinut limba, credinţa şi 
tradiţiunile e: mergeţi şi spuneţi Elveţienilor de viţă 

romană să devie Germani, spuneţi Elveţienilor Italieni 
să devie Francezi, veţi vedea ce vor răspunde : vor găsi 

pote servitutea propusă mai aspră de cât aceea de 

care ai voit să fugă, şi probabil vor merge fie care în 

partea sa să caute elementele originei lor, ale marei 
lor naţionalităţi. Dar o asemenea perspectivă e impo- 
sibilă, căcă cele trei elemente ale confederaţiunei se 

vor pădi in tot-d'a-una de a întreprinde unul cu privire 

la altul vre-o încercare de supremație: ele sciui printr'o 
lungă experienţă, că, dacă există adi o Elveţie, e mul- 

țumită respectului reciproc al raselor, e mulțumită li- 
berlăţei de propăşire pe cara cele trei elemente Pai 

găsit în sînul unei egalităţi absolute, care face ondrea 
acestei frumose, mândre şi nobile ţări.



16 

Ei bine! să imite Austro-Ungaria pe Elveţia, să facă 

să înflorescă la picidrele Carpaţilor, şi pretutindeni 
la ea, fl6rea rară a libertăţei, care acoperă văile -El- 
veţiei ; să dea Românilor, să facă tutulor supuşilor, 

monarchia atât de scumpă, în cât chiar dacă li sar pro- 

pune unirea cu n6murile lorindependente, să o refuse. 

Atunci Imperiul Habsburgic va deveni într'adever o 

patrie, şi atunci insinuaţiunile copilăresci de daco-ro- 
mânism şi de iridentism vor înceta de a mai fi; a- 
tunci, dar numai atunci, pacea va fi stabilită în Babe- 

lul tiranic de astă-di. «Despotismul, ne-a spus nu de 
mult un om de stat Uugar (1), despotismul a făcut pe 
Austria să se clătine d'asupra unei prăpăstii ; liberta- 
tea şi respectul naționalităților ar face-o puternică. 

Eată singurul mijloc de a întineri noua Austrie. Atunci 

diversitatea poporelor sale, carei este acum slăbiciunea, 

îi va face puterea. Va fi o federaţiune puternică de po- 
pore libere subi un Suveran; va fi puternică prin ea în- 
săşi şi existenţa ei nu va depinde de buna plăcere a 

_ vecinilor ev. 

Dacă Austria aude aceste acente ale raţiunei şi ale 
dreptăţii, e pace. Dar dacă ea r&mâne surdă, lupta va 
urma. Trebue înt”adevăr ca opiniunea publică, acest 

mare arbitru al timpului nostru, să fie luminată ; trebue 

ca lumea civilisată să scie că există în Europa la sfâr- 
şitul secolului nostru un mare imperii care a devenit 
«puşcăria naționalităților». Lupta trebue să continue, 
căci sorta naționalităților stă în propriele lor mâini. 

Aceste naţionalităţi, dacă sunt indrăsneţe, nu vor în- 
târdia a se socoti: vor vedea că ele sunt numărul şi 
puterea; dacă sunt luminate, nu vor întârdia a'şi exa- 
mina titlurile lor : vor vedea că au pentru ele dreptul ;— 

(1) Barth. de Szemere, fost ministru president al Ungariei, La ques- 
tion hongroise, Paris, Dentu, 1860, pag. 100,
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, dacă sunt cuminţi, îşi vor uni sforţările şi 'şi vor 

i cepta ceasul. Căci, tot-d'a-una sună o oră în care, sub 

pasul celor ce merg cu curagiii pe calea datoriei, pro- 

vidența pregătesce acele drumuri misteriose şi necu- 

noscute cari duc la independenţă şi la libertate.
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In precuvântarea Bibliografiei mele asupra Istriei, Dalmației 

şi Friulului, publicată în 1880, ziceam : «Am întreprins, sunt 

câţi-va ani, o bibliografie generală de tâte operele scrise în limbi 

străine asupra ţărei n6stre, lucrare ce urmăresc încă cu pasiune 

Și care, sper, va fi de re care folos. în restimpul acestor cer- 

celări însă, nu am putut trece nepăsător pe lângă cele-l-alte 

nenurm&rate provincii şi naţionalităţi cari formeză admirabilul 

Și pitorescul mozaic al Orientului: ele aii fost pentru mine 

nisce episode, mai mult sai mai puţin legate de obiectivul prin- 

cipal, nisce popasuri de odihnă, ca să zic aşa, în mijlocul vas- 

tului câmp de investigaţiune ce 'mi era deschis. Voiii da la lu- 

mină treptat aceste mici lucrări sub titlul de Schițe biblio- 

grafice». 

De la. 1880 până astădi, am continuat fără preget aceste cer- 
cetări bibliografice asupra României şi munca mea a fost mult 

înlesnită prin faptul că am stat mai mulţi ani în Paris, în Bru- 

xelles, în Constantinopole, în Sofia şi în Belgrad. Pretutindeni, 

am strâns numerose notițe cu privire la ţara nâstră. 

In aşteptare să pot da la lumina întregă acestă lucrare, so- 

cotesec momentul prielnic de a publica o parte dintr'ânsa, acea 

relativă la, fraţii noştrii români din Transilvania şi Ungaria, a 
căror sortă intereseză astăzi forte vii pe intrega lume civilisată. 

Oferind titlurile a peste o mie opere, cari direct. săi incidental 

trateză despre români şi despre istoria lor, nădăjduese că voii 

înlesni cercetările cărturarilor şi în genere a tuturor patrioţilor 

doritori de a se pătrunde de adevăr. Lucrarea, în torma de 
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schiţă sub care se presintă, nu are pretenţiuni sciinţifice: de 

aceia nu am dat titlurile întregi, nici am indicat tâte ediţiunile 

şi numărul paginelor; acâsta ar fi întreit lungimea bibliogra- 

fiei, care are un scop eminamente practic. 

Ca tote lucrările de acest soiii, presenta nu pâte năzui să fie 

complectă. In cea ce se atinge de români, cred că am indicat 

aprope tot ; dar voii fi recunoscător acelor ce vor bine-voi a'mi 
arăta lacunele. Cât pentru publicaţiunele privitâre la Austria şi 
Ungaria, este bine înţeles că nu am dat de cât pe cele de căpe- 
tenie. Acei ce ar dori să întreprindă studii speciale asupra a- 
cestor ţări, pot cerceta bibliogafiele publicate asupra lor. 

Dintre acestea voiii cita asupra Ungariei ; Fr. Szecheny Ca- 
talogus bibliothecae hungavicae, Sopronii, 1799, 2 vol. în-8 ; — 
Catalogus numorum Hungariae el Transylvaniae, 1807, 2 vol. 
în-8; — Catalogus manuseriptorum bibliothecae nationalis hun- 
garicae. Oldenburg, 1814, 2 vol. în-8 ; — 8. Raab Magyar Koc- 
nyveshaz, etc. 1805, în-8; — Nemeth Memoria typographiarum 
regni Hungaviae et magni principatus Transylvaniae. Pesthini 
1818, în-8; — E. M. Oettinger Achives historiqueș. Carlsruhe, 
1841, în-8; — G. Heckennast Bibliographiai cvtesito Magyaror- 
szăg 6s Erdely szămdra. Pesth, 1841, în-8; — K. M. Kertbeny 
Bibliogra fie ungarischen nationale» und internationale» literatur. 
Budapest, 1876, în-8 ; Ungarns Deutsche Bibliografie. Budapest 
1886; — G. Petrik Bibliograghia, Hungariae, Budapest, 1888 : — 
Szinnyei Bibliotheca hungarica. Budapest, 187%, în4; —G.1. 
Haner De Scriptoribus rerum II ungaricarum et Transsilvanicavun 
Cibinii, 179, în-8; — Hazai cs Kulfăldi felhyoiratok, etc. Bu- 
dapest, 1874-76, 2 vol. ;— H., Marczali Ungarns Geschichisquellen. 
Berlin, 1882, în-8 ; — Szabo Biliographie historique hongnoise, 
Budapest, 1879, în-8; — 1. $. Horvath Bibliotheca jurisconsul- 
tovum Hungariae, Wien, 1789, 4 vol. în-8; — L. S. Klein Nach- 
vichten von den lebensumstănden und Schriften evangelischer 
Prediger în allen Gemeinen des Kănig reich Ungarnn Leipzig, 
1789, 2. vol. în-8; — Gzwittinger (vegi în Bibliografia de mai 
la, vale), 

Pentru Austria se pot consulta: Bibliothecae vindobonensis 
librorum manuscriptorum Catalogus. Hamburgi, 1719, în-8; — 
Lambecii (P) Commentarius de augustissima bibliotheca cuesavea
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vindobonensi. Vindobonae, 1665-90, 10 vol. în fol; — Bibliogra- 

phisches central-organ des dsteveichischen Kaișerstaates. Wien, 

1859, în-4 ; — Oesterreichische Buchhandler- Correspondenz. Wien 

1860-81, 24 vol. în-4 ; — Osterreichische» Catalog. Wien, 1851 ; 

— Wurbach von Tannenberg Biographiesches Lezicon. Wien, 

1856-89, 44 vol, — Tavera Bibiographie zu» Geschichte des 0s- 

terveichischen Kaiserstaats. Wien, 1858, în-8 ; — Krones. Grundiss 

de» dstevveichischen Geschichte. Wien, 1882, în-8 ; — M. Koch 
Kurzgefasste kritische Geschichte der Erfindung der Buchdruc- 

kerkunst, ete. Wien, 184, în-8; — 3. Chmel Die Handschrif- 
ten der K. K. Hoftibliothek. Wien, 1840, 2 vol. în-8; —F. Grassa- 
uer Handbuch fir cesterreichische Universităts und Studienbibli- 

otheken. Wien, 1883, în-16. 

Recomandând acestă lucrare îngăduitorei atenţiuni a biblio- 

fililor, îmi place să repet aceia ce scriam acum cinci-spre- 

zece-ani : 

«Să ne obicinuim cu ideia că România nu se mărginesce cu 

Dunărea, Prutul şi Carpaţii. Nu uitaţi, şi reamintiţi copiilor 

voşirii asemenea, că pe malurile Tisei şi ale Nistrului, la po- 

lele Balcanilor, de-alungul Pindului şi până pe țărmurile mărei 
Negre şi a Adriaticei sunt presăraţi fraţi de ai noştrii de sânge, 

al căror caracter naţional a fost, pe-alocurea, alterat sub ac- 

țiunea destructore a atâtor invasiuni şi atâtor suferințe seculare, 

dar cari nu mai puţin merită din partea, n6stră un studii grabnic 

şi plin de solicitudine frăţescă». 
De atunci până astăzi publicaţiuni numerâse şi de mare va- 

I6re ait apărut asupra cestiunei românilor din Transilvania şi 
Ungaria, atât în ţară cât şi în străinătate. Acâstă mişcare pare 

că merge crescând şi e de datoria mai cu semă a, tinerimei de 

a păstra pururea, nestins focul sacru al patriotismului şi al so- 

lidarităței de neam. 

T. G. Dyovana.
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Danubium et de origine Valachorun. 

Vindobonae, 1795, 1809. 

» » Geschichte dev Moldau und Wallachei y, 

Halle, 1804, in-4. 

> » Geschichte des Ungrischen Reichs und sei-



XII 

Engel (J. C. von) ner Nebenlânder. Halle, 1797, 1804, 4 
vol. in-4. 
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Leipzig, 1815 - 25, 10 vol. in-8. 
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Oriental. Glaubens. Wien, 1862, in-8. 

Filippidi (D.) lotopia ris "Povuowyias. Leipzig, 1816, in-8. 
Filtich (J.) Dissevtatio de Romanorum. in Dacia coloniis. Ci- 
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Wien, 1852. 
» Die Krânong Kaiser Mac II zum Konige von Un- 

garn 1563. Wien, 1860. 
Fischeri. Questiones petropolitana de origine Ungarorum, etc. 

Gottingae 1770, in-8. 
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G. D. Abkunft der Maghiaren dargethan von Schlăzer in sei- 
nem Nestor. S. 1. s. a. in-8. 

Gegă (Elek PD.) A Moldai magyar telepekrăl (Despre colo- 
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nouvelle Russie, de la Moldavie et de la Valachie. Odessa, 
1835, in-8. 
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» » Russland und Oesterreich. Wien, 1870, in-8. 
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Populations 
Rapport 

LXNXVII 

Ruickert 
Ruefler 
Rumaenien 
Siebenbirgens s. S. 
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Zieglauer 
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Liloyd 
Perietzianu-Buzău 
Schwarez 
Timpana 
W altenbach 

1811 
Anagnosti 
Edwards 
Levy (D). 
O . 
Roesler 
Rumaenische 
Szaraniewicz 
Wehrkrajt 

1812 
Anagnosti 
Cantemir (D.) 
Gauthey 
Haulevile 
Journal 
Kogălniceanu (M.) 
Magheru (R.) 
Propaganda 
Sonâsţat 
Ujfalvy 

1873 
Abeille 
dlliance 
Anagnosti 

Dora d'Istria 
Europe orientale 
Haan 
Hauleville 
"lsraos 
Kieiter 
Martin (F.) 
Reiss 
Rogge 
Roumanie 
Stand 
Stern 
Sturdza (D.) 

1814 
Droits 
Goosz 
Loher 
Mayer 
Picot (E.) 
Sayous 

1875 

A terthimer 
Coup d'osil 
Edelspacher 
Furet 
Gioia 
Hahn 
Huber 
Hugonnet 
Monumenta 
Picot (E.) 
Question 
Rapt 
Românii 
Staatsrechtlischen 
“Torres Caicedo 
Foscana 
Vajda 
Vogel | 

1876 
Alenberg 
Attention 
Bidermann 
Bukarest Hirad6 
Cantemir (D.) 
Courrier : 
Cyrille 
Gentz 
lung 
Krones 
Lesage 
Mitilineo (M.) 

Obedenaru 
Oesterreich 
Peters 
Prokesch 
Schwarz (B.) 
Stelanesco 

4877 
A Feus 
Arntz 
Blaremberg 
Bratianu (G.) 
Braun-W iesbaden 
Greagh 
Dame 
Densuşianu 
Fishe 
Franzos 
Hamme 
Hunfalvy 
lung 
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Schuller 

LXXĂVIII 
  

Umlauft 
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882 
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Rosny 
Roumanie 
Samuelson 
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Ursianu (V.) 
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1883 
Az Orosz 
Badain 
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Memorandum 
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Tomaschel 
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Luzero 
Mayer (S$.) 
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Hunfalvy (L.) 
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Revue 
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Salamon 
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Schwicker 
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” A notz0s 
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Autriche 
Bergner 
Bettoni-Cazago 
Veutschen 
Dunin 
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Galatzer 
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Horvath (M.) 
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Liberte 
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Niox 
Que!ques 
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Rumanischer LI. 
Russko 
Uljanitzki 
Vambery 
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Bedeutung 
Blaremberg 
Djuvara (T. G.) 
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Fate of Roumania 
Gedanken 
Griindwald 
Hennebert 
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Rudow 
Thomas 
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Beugry d'Hagerue



Bod 
Castannet 
Densuşianu (N.) 
Feichtinzer 
Fuchs (W.) 
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Kalenderu (|.) 
Lage 
Neuschotz 
Ollivier 
Przyborski 
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Austro-Rumaen. 
Danube 
Massregelung 
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Onciul 
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Chelard 
Debidour 
Denkschrift 
11 Millionen 
Ionescu (Lake) 
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Magyar 
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Moldovan (G.) 
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Roumains et h. 
Tamm 
Ungarischen R. 
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General Conferenz 
Gerando 
Huber 
Kiajda 
Pascuţiu 
Quistione 
Roumuins de H. 
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Forum 
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Guntram 
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Notes 
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Paterson (A. J.) 
Proces căl. 
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Bibescu (G.) Sturdza (D.) 
Boteanu (G.) Thibad 
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Koenig 1895 
Oesterreich Ascoli 
Orientavea, Beksics 
Palma Bordeaux 
Peninsule Brote 

Rousset Djuvara (Al. 
Slavici Ev werde 

1894  Friedenfels 
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Amouretti Kogalniceanu (V.) 
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Appel Ocăşian 
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Brote Teusch 
Bungeţianu Uszpomena 
Calenda di Tavani 
Cantilli (P. G.) 

ZNBLIOTEŞ    
i 
| - 14 Baiat, 

      

FĂRĂ DATĂ 

Abbildung 
Addruck. 
A Son Excellence 
Bericht 
Boulet de POrme 
Chassin 
Cochelet 
Coup dail 
Documents 
Elenchus 
Engelhardt 
G. D. 
Hannerus 
Hunfalvy 
Imendârfer 
Întervention 
Karaczay 
Keza 
Kraus 
Laurian (A. T). 
Laveleye 
Leger (L.) 
Ludwigh 

- Memorandum 
Nach und Dusgh 
Petition 
Șaguna 
Siebenbirgische H, 
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