
LUPTA ROMÂNILOR DIN MONARHIA AUSTRO-UNGARĂ ÎMPOTRIVA PACTULUI

DUALIST DIN 1867. MIȘCAREA MEMORANDISTĂ.

Instaurarea regimului dualist austro-ungar, în anul 1867, a fost pregătită

vreme îndelungată. Izolarea politică a Austriei, constituirea statului național

român și înfrângerile din Italia (1859), alungarea din Confederația germană și din

Italia în urma victoriei Prusiei în războiul din anul 1866, criza financiară și lupta

naționalităților care amenințau Imperiul Habsburgic cu prăbușirea au fost cauz ele

care au determinat Curtea din Viena să recurgă la compromisul cu clasele

dominante maghiare, pentru a asigura ordinea și a menține imperiul.1

În vara anului 1865, împăratul Francisc Iosif I a dizolvat dieta din Sibiu și a

dispus ținerea unor alegeri noi pentru dieta din Cluj.2 Noua dietă și-a începujt

lucrările în ziua de 8/20 noiembrie 1865. Cu toată împotrivirea românilor, dieta

dominată de unguri a votat unireea Transilvaniei cu Ungaria, hotărâre confirmată

de Dieta Ungariei la 2/14 decembrie 1865.3

Românii au protestat împotriva hotărârii de unire a Transilvaniei cu

Ungaria. În Memorandumul adresat împăratului cereau menținerea autonomiei și

aplicarea legilor votate de Dieta din Sibiu. Se contesta legalitatea Dietei de la Cluj,

nefiind constituită potrivit prevederilor Constituției. Memoriul a fost semnat de

1493 de reprezentanți ai românilor si a fost predat împăratului de la Viena la

1Gh. Platon, Istoria modernă a României, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1985, p. 395
2Teodor V. Păcățian, Cartea de aur, vol. III, Sibiu, 1904, pp. 847-850
3Ibidem, vol IV, Sibiu, 1906, pp. 6-7
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19/31 decembrie 1866, când Ioan Rațiu a fost primit în audiență.4 “Uniunea”

Transilvaniei cu Ungaria a reprezentat o expresie politică a intereselor unor

minorități dominante, de clasă, împotriva intereselor și fără consultarea maselor

largi ale poporului din Transilvania.

Referindu-se la acest eveniment, Nicolae Iorga scria: «Tot ce s-a făcut între

1866 și 1868 s-a petrecut numai în lumea “cărturarilor”, când zic cărturar înțeleg

pe cărturarii cei de sus, nu lumea învățătorilor și preoților. Țăranilor nu li s -a

vorbit nimic în problema încorporării Ardealului la Ungaria.”5

Actului „unirii” Transilvaniei cu Ungaria i s-au opus și sașii. În Dieta

Transilvaniei din 1865, deputații sași arătau că: “noi nu putem recunoaște deplina

vigoare a articolului despre unirea Transilvaniei, și credem că trebuie să socotim o

revizuire a acestui articol... Acest articol nu ia deloc în considerațiune tratatul de

stat încheiat pe baza Diplomei Leopoldine de la 4 decembrie 1691, care

garantează drepturile și autonomia Mareului Principat Transilvania.”6

Curtea de la Viena n-a ținutseamanici de opiniadeputațilorsașișinici de

doleanțeleromânilor. Înziua de 27 mai/8 iunie 1867, FranciscIosif a

fostîncoronatșirege al Ungariei,

aceastădatămarcândîncetareaabsolutismuluiaustriacșiînceputuldualismului

austro-ungar.7

4Ibidem, vol IV, Sibiu, pp. 127-136
5 N. Iorga, Istoriaromânilor din Ardeal și Ungaria , vol. III, București, 1916, pp. 221-222
6Eugen Brote, Un memoriu politic. Cestiunea română în Transilvania și Ungaria, București, 1895, pp. 95-100
7M. Mușat, I. Ardeleanu, De la statul geto-dac la statul român unitar, Editura Științifică și Enciclopedică, București,
1983, p. 353
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Încheiereapactuluidualistdin 1867 marcheazăintrareaîntr-o nouăfază a

lupteinaționale a poporuluiromândin Transilvania

pentrudrepturieconomiceșipolitice.8

Reacțiaromânilorîmpotrivaîncorporăriiforțate a Transilvaniei la Ungariași,

deci, împotrivacompromisului austro-ungar, a atinsîncăîn anii negocierilor o

intensitatefărăprecedent, de ambelepărțialeCarpaților. Protestul s-a

materializatîn urma unei importante adunări care a avut loc la Blaj, la 3/5 mai

1868, la care au participat peste 60 000 de români din toate părțile Transilvaniei,

cu prilejul aniversării revoluției de la 1848. Cu această ocazie a fost elaborat un

memoriu protest numit Pronunciamentul de la Blaj. Pronunciamentul avea

caracterul unui protest de masă împotriva unirii forțate a Transilvaniei la Ungaria.

Pronunciamentul revendica: restituirea autonomiei politico-administrative a

Transilvaniei; recunoașterea și aplicarea legilor votate de dieta de la Sibiu din

1863-1864; redeschiderea dietei Transilvaniei „pe baza unei adevărate

reprezentări populare.”9 Semnatarii declarau că aceasta va fi politica pe care o vor

adopta românii din Transilvania în viitor, care nu recunosc Dietei de la Pesta

dreptul de a face legi pentru Transilvania.10 Pronunciamentul a fost reprodus de

ziarele “Federațiunea” din Pesta, de «Gazeta de Transilvania», de « Telegraful

român », de numeroare ziare germane, maghiare, franceze și italiene.11 Șapte

dintre semnatarii Pronunciamentului: Vasile Rațiu, Ilie Vlassa, G. Mihaly, I. Micu-

Moldovan, Gavril Pop, Alexandru M. Micu și D. Farago, împreună cu directorii

„Gazetei de Transilvania” și ai „Federațiunii” (Iacob Mureșanu și Alexandru

8Ioan Lupaș,Din istoria Transilvaniei, vol II, Editura Academiei R.P.R., București, 1961, p. 232
9Teodor V. Păcățian, Cartea de aur, vol. IV, pp. 354-355
10Ibidem
11Ioan Lupaș,Din istoria Transilvaniei, vol. II, p. 233
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Roman) au fost dați în judecată.12 În favoarea inculpaților s-a desfășurat o largă

campanie petiționară în toată Transilvania, împăratul Francisc Iosif fiind constrâns

să-i grațieze pe inculpați.

Intensa și ampla publicitate făcută Pronunciamentului a prilejuit o

puternică manifestare a solidarității românilor de pe ambele versante ale

Carpaților. Niciodată, până acum, națiunea română nu reacționase atât de

puternic. Bogdan Petriceicu-Hasdeu, pronunțându-se în favoarea Unirii celei mari,

a reconstituirii Daciei lui Traian, făcea următoarea declarație: „Moldova,

Transilvania, Muntenia, nu există pe suprafața pământului; există o singură

Românie; cu un picior în Dunăre și cu altul pe ramificațiile cele mai îndepărtate ale

Carpaților; există un singur corp și un singur suflet.” 13

După încheierea pactului dualist austro-ungar, în anul 1867, lupta românilor

pentru drepturi politice a intrat într-o nouă etapă. În rândurile fruntașilor politici

români și ai celorlalte naționalități a început să se contureze tot mai mult ideea că

numai sprijinindu-se pe masele populare și cu ajutorul opiniei publice din întreaga

Europă se puteau obține rezultatele dorite în lupta națională.14 Opinia publică

românească a devenit tot mai conștientă de necesitatea luptei în mod organizat.

În mișcarea națională din Transilvania au apărut două curente: curentul

continuării luptei în parlament, constituind grupul activiștilor, având în frunte pe

mitropolitul Andrei Șaguna și curentul refuzării de a participa la lucrările

12 S. Retegan, Pronunciamentul de la Blaj (1868), în “Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”, an X, 1966, p. 136
13Românul, din 6 august 1867
14M. Mușat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 354
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parlamentare, formând grupul pasiviștilor, susținuți de George Barițiu. Curentul

pasivist a câștigat treptat, majoritatea opiniei publice românești.15

Fruntașii români din Banat, Crișan și Maramureș au intrat și ei în acțiune în

același timp cu frații lor din Transilvania. Inițial, ei au practicat tactica activistă, dar

pe parcursul activității desfășurate s -au orientat tot mai mult pentru elaborarea

unei noi tactici. La 26 ianuarie/7 februarie 1869 a fost convocată la Timișoara o

adunare la care au participat circa 500 de intelectuali români din Banat și din

părțile de la Tisa și Dunăre. După vii dezbateri, adunarea de la Timișoara a hotărât

înființarea unui partid politic național cu următoarul program: solidaritatea cu

celelalte națiuni cu aceleași interese; sprijinirea luptei în problema autonomiei

Transilvaniei; combaterea prin toate mijloacele legale a legii naționalităților;

adoptarea principiilor liberalismului și democrației în toate sferele vieții publice.16

În frunte Partidului Național Român din Banat și Ungaria a fost ales Alexandru

Mocioni. Patidul Național Român din Banat și Ungaria a adoptat tactica activistă.

Constituirea Partidului Național Român din Banat și Ungaria a contribuit la

strângerea legăturilor cu românii din Transilvania, respectând tactica lor și

susținând autonomia principatului transilvan.

În aceste condiții, fruntașii politici români din principatul Transilvaniei au

convocat la 23-24 februarie/7-8 martie 1869 o consfătuire la Miercurea Sibiului cu

următorul program:

1. Constituirea Partidului Național Român

15Teodor V. Păcățian, Cartea de aur, vol. IV. pp. 354-355
16Ibidem.
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2. Statornicirea unei atitudini unitare față de viitoarele alegeri pentru Dieta

din Pesta și în privința apărării intereselor național -politice ale națiunii

române.

La consfătuire au luat parte circa 300 de fruntași români din toate părțile

Transilvaniei. S-a hotărât înființarea Partidului Național Român din Transilvania,

iar ca tactică s-a adoptat pasivismul, ceea ce nu însemna o renunțare la viața

politică, ci o activitate intensă pentru intereslee principatului Transilvaniei, dar în

afara parlamentului. Partidul Național Român din Transilvania era condus de către

un comitet național central cu sediul la Sibiu, în fruntea căruia a fost ales Ilie

Măcelariu.17 În programul Partidului Național Român din Transilvania au fost

înscrise problemele fundamentale și urgente ale națiunii române: autonomia

Transilvaniei; recunoașterea individualității sale istorice; redeschiderea dietei pe

baze democratice; democratizarea organismelor, comitatelor și ale municipiilor;

opoziția împotriva legii naționalităților; solidaritatea românilor din cuprinsul

Imperiului austro-ungar cu cei de peste Carpați.18

Organizarea în partide a burgheziei române a însemnat o nouă fază în lupta

de eliberare națională. Constituirea celor două partide politice a marcat

emanciparea conducerii mișcării naționale a românilor transilvăneni de sub tutela

celor două Biserici, ortodoxă și unită.19

Deși Partidul Național Român din Transilvania a fost desființat la 10/22

martie 1869, activitatea politică a românilor transilvăneni a continuat, potrivit

hotărârilor, prin conferințe politice, prin adunări ale cercurilor electorale, prin

17Ibidem, p. 359
18Ibidem.
19M. Mușat, I. Ardeleanu, op. cit, p. 355
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întrunirile Astrei, prin presă, memorii ș.a., reușind să conștientizeze masele

populare la o activitate politică organizată. În același timp, românii bănășeni și cei

din fostul Palatinat își continuau activitatea în Parlament, reușind să mențină în

centrul preocupării opiniei publice din Ungaria problema națională.20

Activitatea practică, politică și cea a societăților culturale a fost îndreptată

spre un singur țel: Unirea tuturor provinciilor românești aflate sub ocupația

străină cu vechea Românie. Activitatea culturală reprezintă forma principală de

legătură între intelectualii din Transilvania, Banat și cei din România. Semnificativă

sub acest aspect este alegerea lui Timotei Cipariu sau George Barițiu, in 1866, în

rândul primilor membri ai „Societății academice” din București, devenită câțiva

ani mai târziu „Academia Română”. Continuă în aceeași perioadă activitatea

culturală a Astrei și se intensifică activitatea politică a ziarelor românești din

Transilvania, Banat și Ungaria, precum „Gazeta Transilvaniei”, „Telegraful român”,

„Federațiunea”, „Albina”.21

Permanentele legături între teritoriile românești au menținut mereu vie

ideea unității, a reunirii cu patria-mamă. Semnificative au fost în acest sens

sărbătorirea unor momente de seamă din istoria poporului român. Serbările de la

Putna din 1871 organizate de un comitet compus din Ioan Slavici, Mihai Eminescu,

Constantin Istrati, A. D. Xenopol și alți tineri patrioți cu prilejul aniversării a 400 de

ani de la zidirea mănăstirii Putna au constituit o adevărată demonstrație a

solidarității naționale a tuturor românilor. Printre participanți se aflau Mihail

Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Grigore Tocilescu, Iacob Mureșianu, Ciprian

20Ibidem.
21IoanLupaș, Din istoria Transilvaniei, vol. II, p. 240
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Porumbescu, Ioan Sbiera ș.a.22 Mihai Eminescu mărturisea că “prin această

manifestație s-a ridicat simțul național, iar studenții, care au apărut din toate

ținuturille românești, vor contribui după aceasta, într-o largă măsură, la

redeșteptarea poporului român.”23

Dacă dualismul austro-ungar și rigorile acestuia au determinat o caldă

adeziune și o energică acțiune în favoarea românilor aflați sub stăpânire a

monarhiei bicefale, lupta României pentru independență a determinat în rândul

românilor aflați în granițele Imperiului austro-ungar o largă mișcare de

solidaritate națională.

Proclamarea independenței de stat a României și războiul victorios ce a

consfințit independența țării au impulsionat lupta națională a românilor din

Imperiul austro-ungar. În Transilvania, Banat și Bucovina au luat ființă comitate de

ajutorare a răniților, se strâng bani, se colectează medicamente. Presa elogiază

eroismul ostașilor români, urmărește zilnic desfășurarea evenimentelor din

Balcani. Aceste manifestări iau amploare atunci când guvernul maghiar

desființează comitetele românești de strângere a ofrandelor. Deși autoritățile

austro-ungare au interzis activitatea comitetelor, ele au continuat să funcționeze,

adunând mari sume de bani și daruri pentru armata română.

Mii de tineri din teritoriile românești aflate sub ocupație străină, cu toate

piedicile și amenințările autorităților, au trecut în România, înrolându -se voluntari

în armata română: studenți, ofițeri, medici, funcționari. Alături de frații lor din

România, acești voluntari au săvârșit numeroase fapte de eroism în cele mai grele

bătălii din Balcani împotriva oștilor otomane.

22M. Mușat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 395
23N. Iorga, Legăturile culturale între Bucovina și Principatele Românești , București, 1914, p. 9
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După anul 1878, lupta pentru unitate națională a poporului român va

dobândi noi dimensiuni și va îmbraca noi forme de manifestare. Unirea

Transilvaniei, Banatului și Bucovinei cu România s-a înscris în gândirea politică a

vremii și în programul mișcării naționale românești ca idee politică

fundamentală.24 După proclamarea independenței de stat a României, întregul

popor român, aflat de-o parte și de alta a Carpaților era stăpânit de convingerea

că obiectivul politic principal ce stătea în fața sa îl constituia desăvârșirea unității

statale. Această convingere, exprimată în taină de către românii din Monarhia

austro-ungară, va fi limpede exprimată în cuprinsul României libere și

independente de exponenții mișcării naționale, care au relansat vechea doctrină a

“daco-românismului”, stindard al luptei pentru făurirea unei Românii moderne,

unitare și independente.25

Obiectivul central al diplomației austro-ungare în deceniile care au urmat

cuceririi independeței de stat a României până în momentul prăbușirii Monarhiei

austro-ungare l-a constituit lupta împotriva afirmării unității naționale a poporului

român, neutralizarea atracției crescânde exercitată de România asupra mișcării de

emancipare națională și socială a românilor din Austro -Ungaria.26

În iulie 1878 a avut loc la Sibiu o conferință electorală sub președinția lui

Nicolae Popea. Conferința s-a pronunțat pentru respectarea solidarității politice și

24Pavel Teodor, Mișcarea românilor pentru unitate națională și diplomația Puterilor Centrale (1878 -1895), Editura
Facla, Timișoara, 1979, p. 16
25Ibidem.
26Șerban Rădulescu-Zoner, Problema națională în contextul raporturilor austro -ungare, în „Revista de istorie”, tom.
31, nr. 10/1978, p. 1723
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pentru menținerea pasivității ca tactică de luptă. Președinte al comitetului

național a fost ales Nicolae Popea.27

În anul 1878, curentul pasivist a luat o amploare și mai mare, la el aderând

și Vincențiu Babeș – în numele militanților bănățeni, precum și comitetele

electorale din Arad și Zarand.28

Românii din celelalte regiuni aflate sub stăpânire austro-ungară au

continuat să promoveze o politică activistă, reușind să trimită un număr de 12

deputați în Parlament, printre care se aflau Partenie Cosma, generalul Traian

Doda, George Pop de Băsești, Alexandru Roman.29

La începutul anului 1879 a fost adus în discuția Camerei din Pesta un

proiect de elge prezentat de ministrul instrucțiunii publice, August Tréfort, prin

care se urmărea introducerea în toate școlile românești preparandiale și

elementare a limbii maghiare. Toți învățătorii români aveau obligația ca în decurs

de trei ani de zile de la intrarea legii în vigoare să treacă un examen de limba

maghiară. Dacă nu treceau acest examen, statul avea dreptul de a numi în locul

lor învățători de origine maghiară.30Proiectul Tréfort tindea la maghiarizarea

învățământului românesc. Proiectul a fost întâmpinat cu vii proteste atât din

partea deputaților români, cât și a presei românești din Transilvania și celelalte

provincii românești aflate dub dominație austro-ungară. La 17/29 aprilie 1879,

proiectul Tréfort a fost adus în dezbaterea Camerei, fiind combătut cu

înverșunare de către deputații români Nicolae Străvoiu, Petru Mihaly, Alexandru

27Vasile Metea, Lupta românilor din Transilvania pentru libertatea națională (1848-1881), Editura Științifică,
București, 1974, p. 412
28Ibidem
29Ibidem, p. 413
30Ibidem, p. 414
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Roman, Partenie Cosma și George Pop de Băsești. Proiectul a fost combătut și de

către deputații celorlalte naționalități, în f runte cu deputatul sârb Mihail Polit,

precum și de Ludovic Mocsáry.31

Cu toată opoziția manifestată, proiectul Tréfort a fost votat în zilele de

12/24 și 13/25 mai 1879 de ambele corpuri legiutuitoare și apoi a fost pus imediat

în aplicare.32

Prin legea Tréfort s-a dat învățământului românesc una din cele mai grele

lovituri. Această lege oferea guvernului maghiar posibilitatea unei continue

intervenții în viața tuturor școlilor românești și promovarea unei politici de

maghiarizare tot mai accentuată.

Eșecurile parlamentare și tendința tot mai accentuată a guvernului de la

Pesta, condus de Kálmán Tisza de a zdrobi națiunile asuprite din cuprinsul

Imperiului austro-ungar au creat în rândul partidelor politice românești din

Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș un puternic curent de unire a tuturor

eforturilor acestor partide într-o singură grupare politică, cu aceeași conducere și

același program.

În anul 1880 a fost lansată ideea creării unui Partid Național Român din

Ardeal, Banat și Ungaria. Ideea a fost îmbrățișată cu căldură atât de pasiviști, cât și

de activiști. Primii pași în această direcție au fost făcuți la 28 iulie/9 august 1880,

când s-a ținut la Turda adunarea anuală a „Asociației pentru literatura și cultura

poporului român”.33 Ioan Rațiu, sfătuit de George Pop de Băsești, a convocat pe

George Barițiu, Partenie Cosma, Iacob Bologa și Visarion Roman la o consfătuire

31Ibidem.
32Ibidem, p. 415
33Ibidem, p. 417
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intimă pentru a discuta în comun situația românilor din Imperiul austro-ungar

existentă în momentul de față. Ei au luat hotărârea convocării unei conferințe mai

restrânse la Sibiu, pentru ca ulterior să fie convocată o nouă conferință națională

cu participarea delegaților din toate cercurile electorale românești.34 Conferința

națională trebuia să decidă organizarea unitară a partidului și să elaboreze

programul partidului.

Conferința restrânsă s -a desfășurat la Sibiu, între 17-20 octombrie 1880, cu

participarea unui număr de 22 fruntași politici. Printre participanți se numărau:

George Barițiu, Ilie Măcelariu, Visarion Roman, Nicolae Cristea, Aurel Mureșian,

Iuliu Coroianu din Transilvania; Vincențiu Babeș, Coriolan Brediceanu, Pavel

Rotariu din Banat; Partenie Cosma, Iosif Vulcan din Crișana; Petru Mihaly; Andrei

Medan din Maramureș. Conferința a fost prezidată de către Nicolae Popea.

Conferința a hotărât alcătuirea de comitete electorale românești în toate

localitățile locuite de români și convocarea conferinței generale.35

În perioada noiembrie 1880-aprilie 1881 s-a desfășurat o intensă activitate

pentru pregătirea conferinței naționale, s-a trecut la constituirea de cluburi

electorale în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș.

Între 12-14 mai 1881 s-a desfășurat la Sibiu conferința națională a

românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, cu scopul de a discuta

unificarea partidelor și a tacticii. În prealabil, Partenie Cosma a întreprins o vizită

la Budapesta pentru a se informa cu privire la atitudinea oamenilor politici

maghiari față de noua acțiune politică a românilor, iar George Barițiu a efectuat o

34Ibidem.
35Ibidem, p. 418
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călătorie la București pentru a informa guvernul român – pe Ion C. Brătianu, Titu

Maiorescu, C. A. Rosetti – și a afla opinia oamenilor politici din România.36

La conferința de la Sibiu au participat 153 de delegați,37 purtători ai

mandatelor cercurilor electorale din Transilvania, Banat și Maramureș. Conferința,

condusă de George Barițiu, Vincențiu Babeș și Ioan Rațiu, a hotărât unificarea

Partidului Național Român din Banat și Ungaria cu Partidul Național Român din

Transilvania într-un singur partid – Partidul Național Român. În programul noului

partid erau înscrise obiective ca: recâștigarea autonomiei Transilvaniei; lupta

împotriva tendințelor de asuprire națională și maghiarizare forțată; dreptul de a

folosi limba română în administrația de stat și justiție în ținuturile locuite de

români, precum și numirea în ținuturile locuite de români a unor funcționari

români care cunosc bine limba română; revizuirea legii naționalităților; lărgirea

dreptului de vot fie asupra tuturor cetățenilor care plătesc o contribuție directă,

fie introducându-se votul universal; autonomia bisericilor și a școlilor confesionale

și finațarea lor din bugetul statului.38 De asemenea, a fost stabilită și tactica

partidului față de viitoarele alegeri: pasivism în Transilvania, activism în Banat,

Crișana, Sătmar și Maramureș. Totodată, s -a stabilit întocmirea de noi memorii,

destinate împăratului și opiniei publice europene, pentru a se dezvălui

nedreptățile regimului dualist.39

Conferința însărcine ază pe George Barițiu cu redactarea unui memoriu care

să analizeze sub toate aspectele situația românilor din monarhia habsburgică.40

Memoriul a fost tipărit la Sibiu în anul 1882, în patru limbi: română, maghiară,

36Vasile Netea, Spre unitatea statală a poporului român, Editura Științifică și Enciclopedică , București, 1979, p. 256
37Ioan Lupaș, Din istoria Transilvaniei, vol III, p. 253
38E. Brote, op. cit. Pp. 208-209
39Ibidem, p. 210
40Ioan Lupaș, Din istoria Transilvaniei, vol. II, p. 253
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germană și franceză.41 Memoriul a avut un puternic ecou în presa din România, de

la Roma, Paris și Viena.42 Memoriul supune unei analize critice legile nedrepte ale

monarhiei dualiste: legea electorală, legea presei și legile agrare. Concluzia

analizei era: “niciodată și în nici o împrejurare, națiunea română nu se va putea

împăca cu sistemul dualist.”43

Unificarea Partidului Național Român din Transilvania cu Partidul Național

Român din Banat și Ungaria a avut o mare influență și asupra organizării luptei

naționale în Bucovina. În anul 1883 a luat ființă societatea Școala română, cu

sediul la Suceava, care devine o citadelă a mișcării naționale românești din

Bucovina, contribuind la răspândirea ideii naționale daco-române.44

Acțiunile naționale din provinciile românești se împleteau unele cu altele,

se întregeau și se influențau reciproc. Din inițiativa a doi studenți transilvăneni de

la Universitatea din București, Gheorghe Secășanu și Gheorghe Ocășanu,

colaboratori ai ziarului „Românul”, sprijiniți de istoricul bănățean Vasile Maniu,

membru al Academiei Române, ziaristul Alexandriu Ciureu, directorul ziarului „L’

indépendance roumaine”, bucovineanul Dimitrie Petrino, om politic și publicist,

publicistul Dimitrie A. Laurian, negustorii ardeleni Diamandi Manole, Nicolae

Ciurcu, George Bedițeanu, Ion Mihalache Vrînceanu, s-a născut în anul 1881

proiectul societății Iridenta română.45 Societatea își propunea drept scop să

răspundă, fără menajamente diplomatice, acțiunii de deznaționalizare inițiate și

41Ștefan Pascu, Mișcarea memorandistă și lupta pentru unitatea de stat (1881-1905), în “Desăvârșirea unificării
statului național român. Unirea Transilvaniei cu vechea Românie ”, sub redacția prof. Miron Constantinescu și prof.
Ștefan Pascu, Editura Academiei R. S. R., 1968, p. 48
42IoanLupaș, Din istoria Transilvaniei, vol. II, p. 254
43 M. Mușsat, I. Ardeleanu, op. cit, p. 360
44Ștefan Pascu, Românii din Monarhia habsburgică împotriva dualismului austro-ungar, sub redacția acad. Șt.
Pascu, Editura Dacia, Cluj, 1968, p. 19
45Teodor Pavel, op. cit., pp. 37-38
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conduse de guvernul de la Budapesta. Societatea edita și un ziar cu același titlu și

se bucura de sprijinul lui C. A. Rosetti.46 Guvernul român, pentru a evita incidente

diplomatice nedorite cu Austro-Ungaria, nu a admis funcționarea Societății sub

acest nume; ea s-a constituit la 12/24 ianuarie 1882, sub denumirea de Societatea

Carpați, adoptând deviza “Noi prin noi”.47 Adunarea de constituire a Societății a

avut loc în sala “Orfeu” din București. Societatea Carpați s-a constituit în scopul

pregătirii, pe toate planurile, a înfăptuirii deplinei unităși de stat a poporului

român, prin eliberarea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Maramureșului și

Bucovinei și unirea lor cu România.48 În planul de acțiune al Societății figura

înființarea unei publicații literare în Transilvania, a unei biblioteci, organizarea de

conferințe publice, concerte.49 Cu timpul, însă, Societatea a devenit exclusiv

politică, obiectivul esențial al noii organizații fiind înfăptuirea unității depline, prin

eliberarea provinciilor românești și unirea cu România pe care

insurecțională.50Societatea Carpați și-a creat, foarte repede, un important număr

de filiale în principalele orașe ale țării (București, Ploiești, Brăila, Galați, Craiova,

Iași, Pitești, Focșani, Bacău, Botoșani), cu numeroși membri.51Societatea Carpați a

scontat pe începerea unei insurecții armate în provinciile subjugate chiar în vara

anului 1882. În acest scop, a organizat un comitet de acțiune cu sediul la Ploiești,

având ca obiectiv cucerirea Transilvaniei.52 Comitetul coordona acțiunile în

interior, trimițând ,totodată, em isari în Transilvania și Bucovina. Împrejurările

internaționale, însă, dominate de refacerea „alianței celor trei împărați”, în iunie

46Ibidem, p. 38
47Ibidem, p. 37
48Ibidem, p. 38
49Ibidem, pp. 38-39
50Ibidem, p. 39
51Ibidem, p. 40
52Ibidem, pp. 41-45
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1881, au determinat amânarea planului de declanșare a răscoalei armate în

Transilvania.

Anul 1884 se remarcă printr-o intensitate deosebită a mișcării naționale. În

România au apărut ziare noi, cu titluri semnificative: “Carpați”, „Unitatea

națională”, „România iredentistă”, „Națiunea”, „La Roumanie”, care întrețineau

credința în „unitatea cea mare, desăvârșită”. 53 În Transilvania a apărut la 1 aprilie

1884, la Sibiu, ziarul „Tribuna”, sub redacția scriitorului Ioan Slavici.54 Pe

frontispiciul ziarului era înscrisă formula: “Pentru toți românii, soarele de la

București răsare”.55Ziarul «Tribuna» a promovatideealuptei active împotriva

asupririi naționale, criticând inactivitatea conducerii Partidului Național Român, s-

a ridicat în favoarea adoptării unei tactici unitare a partidului și susținea ideea

apelului, prin toate mijloacele legale și publicitare, către opinia publică

europeană, pentru demascarea politicii de asuprire națională din Transilvania.56

În iunie 1884 s-a desfășurat la Sibiu Conferința Națională a Partidului

Național Român. Desfășurată pe fondul acțiunilor de masă împotriva noii legi

școlare de deznaționalizare din 1883, al radicalizării mișcării naționale sub

impulsul „tribuniștilor” și al pregătirilor pentru aniversarea centenarului Răscoalei

lui Horea, Cloșca și Crișan, conferința națională din 1884 a întreprins o amplă

analiză a situației politice din Europa și a militat pentru propagarea cauzei

românești peste hotare. Raportul prezentat de Vincențiu Babeș făcea o analiză

lucidă a situației românilor din Imperiul austro-ungar și lansa un apel la înțelegere

și colaborare între poporul român și cel maghiar, cu condiția renunțării la politica

53S. Pascu, Mișcarea memorandistă și lupta pentru unitatea de stat (1881 -1905), în op. cit, p. 49
54IoanLupaș, Din istoria Transilvaniei, vol. II, p. 255
55Teodor Pavel, op. cit. p. 77
56IoanLupaș, Din istoria Transilvaniei, vol. II, p. 257
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de asuprire față de români. Referindu-se la linia politicii externe a României,

Vincențiu Babeș își exprima încrederea fermă în solidaritatea națională. El atrăgea

atenția conducătorilor maghiari să nu aibă „ușurătatea credinței că românii din

România se vor alia cu ei, vor da mâna cu ei și-și vor vărsa sângele alăturea de ei,

peste corpul național strivit al nostru, al fraților lor, fără de care ei singuri nu pot

să aibă viitor!” Astfel, conferința națională se făcea exponentul intereselor

superioare ale națiunii române în totalitatea ei. Conferința Națională din Sibiu,

analizând complexitatea situației externe și sporirea agresivității politice în

interiorul Monarhiei austro-ungare, declară că „cea mai greșită, mai rea și mai

nedemnă, nelogică și absurdă politică din partea noastră ar fi a capitula, a ceda și

a ne acomoda, renunțând la pretențiunile noastre.”57

Cu prilejul conferinței naționale s-a adoptat hotărârea elaborării unui nou

memoriu, de data aceasta cu un caracter politic mai pronunțat58 decât memoriul

din anul 1882, care punea accentul pe latura istorică.

La conducerea Partidului Național Român au fost alese elemente tinere:

Ioan Rațiu – președinte, George Pop de Băsești – vicepreședinte, iar George

Barițiu a fost ales președinte al comitetului electoral.59

În anul 1885 a fost înființată la Cluj societatea culturală EMKE (Societatea

pentru cultura maghiară transilvană), care își propunea să sprijine acțiunea de

maghiarizare, urmărind înfăptuirea „unității culturale în care trebuie să se dizolve

toți cetățenii Ungariei”, după afirmația contelui Andràssy .60

57 Teodor Pavel, op. cit, pp. 80-81
58Ibidem, p. 82
59Gh. Platon, Istoria modernă a României, p. 417
60Ioan Lupaș, Din istoria Transilvaniei, vol. II, p. 255
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Ca răspuns la înființarea societății EMKE, la 18/30 august 1885, Societatea

“Carpați” a lansat o proclamație, tipărită cu litere roșii și difuzată în Transilvania în

100.000 exemplare. Proclamația chema pe toți românii la luptă revoluționară

pentru scuturarea jugului străin, contând pe sprijinul întregului popor român.

Manifestul îndemna să se renunțte la iluzia ameliorării pe căi legale a situației

românilor din provinciile asuprite, arătând că lupta cu arma în mână este singura

soluție ce le-a mai rămas celor asupriți din Monarhia bicefală.61 La intervenția

amenințătoare a cercurilor politice de la Viena, guvernul de la București a adoptat

la 2/14 septembrie 1885 hotărârea de expulzare din România în termen de 24 de

ore de la notificare, pe baza legii din 1881 a celor șase transilvăneni implicați în

această acțiune: Gheorghe Secășeanu, Gheorghe Ocășeanu, Nicolae și Alexandru

Ciureu, Ioan Drone – Bănciulescu și Ioan Corneanu.62

Expulzarea românilor transilvăneni a provocat o vie acțiune de protest în

țară: s-au desfășurat mari manifestații, campanii de presă, interpelări în Cameră și

Senat. La 30 noiembrie/11 decembrie 1885, Constantin Boerescu a contestat în

Senat legalitatea expulzărilor pe baza legii din 1881, care se referă la străini, ori

românii din alte țări nu pot fi considerați străini. 63 Mihail Kogălniceanu, în ședința

Camerei din 31 ianuarie/11 februarie 1886 a făcut o caldă pledoarie în favoarea

unității de voință și acțiune a națiunii române în totalitatea sa. Vorbitorul,

neputând contesta obligația morală a oricărui român de a sprijini dezvoltarea

nestânjenită a vieții naționale a transilvănenilor se desolidariza de acțiunile cu

caracter politic ale Societății „Carpații” și justifica măsurile luate de guvernul

61Al. Lapedatu, Un episod revoluționar în luptele naționale ale românilor de peste munți acum o jumătate de veac ,
București, 1937, p. 38
62Gh. N. Căzan, S. Rădulescu – Zoner, România și Tripla Alianță , Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979,
p. 147
63D.S., sesiunea 1885-1886, 30 noiembrie 1885, pp. 285-288
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român prin necesitatea de a evita o aventură cu consecințe imprevizibile pentru

România.64

Tânăra mișcare socialistă din România a dezaprobat și ea expulzarea

românilor transilvăneni, dar cerea,totodată, mai multă claritate și fermitate în

acțiune din partea oamenilor politici din Transilvania.65

În luna mai din anul 1887 are loc o nouă conferință națională a Partidului

Național Român. Conferința, întrunită la Sibiu, a hotărât adoptarea tacticii

pasiviste de către întreg partidul. La această hotărâre a contribuit și faptul că la

ultimele alegeri nu au putut fi aleși decât trei deputați români în Parlament.66

Totodată, conferința a hotărât la 7/19 mai elaborarea și prezentarea

Memorandumului către împăratul Franz Joseph.67 În anii următori, viața politică

din Transilvania și din celelalte provincii românești aflate sub stăpânirea

Imperiului austro-ungar înregistrează un mai puternic dinamism, mai ales prin

activitatea tinerei generații, mulți tineri reușind să pătrundă în comitetul

partidului: Ioan Slavici, Eugen Brote, Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu, Ioan Rațiu,

George Pop de Băsești.

Comitetul încredințează sarcina de a întocmi proiectele de memoriu lui

Aurel Mureșianu și Iuliu Coroianu. Redactat de Iuliu Coroianu, documentul,

discutat și amendat în mai multe ședințe ale Comitetului, este adus la cunoștința

conferinței naționale a Partidului Național Român din octombrie 1890.

64D.A.D. sesiunea 1885-1886, 31 ianuarie 1886, pp. 649-661
65P. Cîncea, Viața politică din România în primul deceniu al independenței de stat (1878 -1888), Editura Științifică,
București, 1974, p. 244
66Ioan Lupaș, Din istoria Transilvaniei, vol. II., p. 259
67Ibidem.
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De la redactarea și până la prezentarea Memorandului a existat o perioadă

de răgaz pentru pregătirea politică a acțiunii, pentru lămurirea și mobilizarea

opiniei publice românești și străine. Un rol deosebit în p regătirea opiniei publice

din România și din străinătate l -a avut Liga pentru unitatea culturală a tuturor

românilor, înființată la București în decembrie 1890 și care-și începe oficial

activitatea la 24 ianuarie 1891.68Liga a desfășurat o intensă activitate: a organizat

conferințe, congrese, întruniri politice, a tipărit cărți, a organizat biblioteci sau săli

de lectură, a organizat sărbătorirea unor importante evenimente naționale ș.a., în

cursul cărora au fost subliniate adevărurile națiunii române, unitatea națiunii,

nevoia unei solidarități spirituale depline. Liga a acordat un important ajutor

financiar românilor transilvăneni; potrivit evaluărilor, acesta s-a ridicat la suma de

400.000 franci aur,69 fiind utilizat pentru tipărirea și răspândirea documentelor

naționale, pentru subvenționarea presei din Transilvania, pentru propaganda în

străinătate.

Sub influența “Ligii” a fost redactat Memoriul studenților din București,70

care dezvăluia opresiunea națională din Monarhia bicefală. Memoriul a fost larg

difuzat de presa europeană, presa franceză și belgiană acordându-i o atenție

deosebită.71

Memoriul studenților români din București este combătut de memoriul

studenților maghiari din Cluj, din iulie 1891, redactat de profesorul Moldovan

Gergely.72 Ca urmare a răspunsului studenților maghiari, studenții români din Cluj,

68Vasile Netea, C.Gh. Marinescu, Liga culturală și unirea Transilvaniei cu România, Editura Junimea, Iași, 1978, p. 25
69Ștefan Pascu, Marea adunare națională de la Alba Iulia. Încununarea ideii, a tendințelor și a luptelor de unitate a
poporului român, Editura Dacia, Cluj, 1968, p. 156
70Ioan Lupaș, Din istoria Transilvaniei, vol. II, p. 260
71Ștefan Pascu, Mișcarea memorandistă și lupta pentru unitatea de stat (1881 -1905), în loc. cit, p. 52
72Ibidem.
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Budapesta, Viena și Graz alcătuiesc o Replică, redactată de Aurel C. Popovici.

„Replica” a fost redactată în cinci limbi: română, franceză, germană, engleză și

italiană și tipărită în 12.000 exemplare.73 „Replica” a avut un rol însemnat în

pregătirea mișcării memorandiste din anii 1892-1894.

În timp ce în Transilvania se pregătea elaborarea Memorandului, în

Bucovina a luat ființă în martie 1892 Partidul Național Român din Bucovina.

Programul partidului a fost publicat încă din 2 mai 1891 în ziarul „Glasul

Bucovinei”. În program se prevedea: menținerea autonomiei Bucovinei în cadrul

Imperiului austro-ungar și păstrarea individualității sale istorico-politice;

dezvoltarea culturii românești; sporirea numărului școlilor în limba română;

introducerea limbii române în administrație și justiție; întreținerea unor legături

strânse cu românii din Transilvania și cu cei din vechea Românie.74

Cauza românilor reținea atenția cercurilor politice și personalităților

progresiste din Europa. La Congresul interparlamentar de la Roma din anul 1891,

după prezentarea raportului fruntașului politic român Nicolae Fleva cu privire la

nedreptățile suferite de românii din Transilvania, deputatul italian Renato

Imbriani, a propus o moțiune cu privire la „dreptul tuturor popoarelor la unitate

națională”, moțiune aprobată de toate delegațiile participante la congres, afară

de cea austro-ungară.75

Mișcarea memorandistă a fost o amplă manifestare de solidaritate a întregii

națiuni române. Acțiunile, desfășurate de -o parte și de alta a Carpaților, se

întregesc și se împletesc reciproc. În perioada definitivării, Memorandumul a fost

73Din istoria Transilvaniei, vol. II, p. 260
74G. Bogdan Duică, Viața și ideile lui Simion Bărnuțiu , Ed. Cultura Națională, București, 1924, pp. 279-280
75M. Mușat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 366
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văzut de fruntașii politici de la Bucuresști, discutat cu aceștia. Memorandiștii au

întreținut legături cu Mihail Kogălniceanu, Dimitrie A. Sturdza, Ion. C. Brătianu,

Petre Grădișteanu, Alexandru Lahovary ș.a. Sprijinul a fost moral, material, dar și

politic. Regele Carol I a încurajat discret, dar continuu mișcarea memorandistă,

primind în audiență și întreținându-se cu conducătorii ei (Vincențiu Babeș, George

Pop de Băsești, Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu).76

Protestele populației și deputaților români culminează cu conferința

extraordinară de la Sibiu a Partidului Național Român, care s-a ținut la 20-21

ianuarie 1892. Conferința a hotărât alcătuirea unui Memorandum către împăratul

Franz Iosif I, care să cuprindă revendicările românilor din Monarhia austro-ungară

și o critică sistematică a politicii promovate de guvernul maghiar. Conferința alege

ca președinte al Partidului Național Român pe dr. Ioan Rațiu.77

Definitivat la conferința națională a partidului din 25-26 martie 1892,

Memorandul este semnat de președintele partidului Ioan Rațiu, de vicepreședinții

George Pop de Băsești și Eugen Brote, de secretarul general Vasile Lucaciu, de

secretarul Septimiu Albini și de Iuliu Coroianu, în calitate de raportor,78

responsabilitatea fiind asumată de toți cei 25 de membri ai Comitetului Central al

Partidului Național Român, însărcinați cu remiterea documentului. Memorandul a

fost tipărit în cinci limbi: română, maghiară, germană, franceză și italiană și larg

răspândit.

Justificând acțiunea în numele dreptului istoric, al importanței numerice,

etnice și geografice, al sarcinilor pe care cele trei milioane de români din

76Șerban Polverejan, Nicolae Cordoș, Mișcarea memorandistă în documen te (1885-1897), Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1973, pp. 67-68
77Vasile Netea, Istoria Memoranduluiromânilor din Transilvania și Banat, București, 1947, pp. 99-104
78Ibidem, p. 143
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Transilvania le suportă, Memorandul supuneunei necruțătoare critici legea

electorală, legea naționalităților, legile școlare, legea presei, legile agrare. 79

Criticând legea electorală, memoriul demonstrează inegalitatea între

aplicarea ei în Transilvania și Ungaria, arătând că marea majoritate a românilor

sunt împiedicați de la exercitarea dreptului de vot, deoarece legea electorală

prevedea un censmai ridicat pentru Transilvania.80

Legea naționalităților este criticată, deoarece excludea pe români de la

funcții superioare, protestând împotriva nerecunoașterii poporului român ca

națiune politică de -sine-stătătoare.81

Legile școlare sunt criticfare în memoriu datorită faptului că prin aceste legi

se urmărea maghiarizarea forțată a poporului român prin impunerea limbii

maghiare în școli.82

Legea presei împiedicfa exprimarea opiniilor, iar ziarele și gazetele

românești, redactorii și colaboratorii lor erau condamnați la grele pedepse.83

Memorandul protestează împotriva tărăgănărilor în rezolvarea diferendelor

de proprietate între moșieri și foștii iobagi, împroprietăriți pe baza patentelor

imperiale din 1853 și 1854.84 Problema agrară a fost abordată pentru prima dată

de către Partidul Național Român de la înființarea sa, cu acest prilej.

Memorandul a fost înaintat la 28 mai 1892, Curții imperiale de la Viena, de

către o delegație având în frunte pe conducătorii Partidului Național Român și

79Ibidem, pp. 104-134
80Ibidem, pp. 104-110
81Ibidem, pp. 110-118
82Ibidem, pp. 119-125
83Ibidem, pp. 125-129
84Ibidem, pp. 129-134
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compusă din 300 de reprezentanți ai stărilor sociale din Transilvania: intelectuali,

meseriași, lucrători. Împăratul Francisc Iosif I, la cererea guvernului maghiar, a

refuzat să primească delegația română și, fără să ia cunoștință de conținutul

Memorandului, l-a trimis guvernului de la Budapesta.85

Atitudinea profund reacționară a împăratului Francisc Iosif I a stârnit

nemulțumire și vii proteste în rândurile întregului popor român. La București, Iași,

Botoșani, Craiova, Ploiești, Bârlad, Turnu-Severin și în numeroase alte orașe s-au

organizat, sub patronajul „Ligii culturale”, manifestații de simpatie și de aprobare

a actului protestatar al memorandiștilor. „Liga culturală” editează un ziar special,

cu titlu demonstrativ, “Turda” (numele orașului în care trăia Ioan Rațiu), în care se

făcea o paralelă între uciderea lui Mihai Viteazul la 9/21 august 1601 și

întâmplările din 1892.86 Oamenii politici români, partidele politice, socialiștii

români se asociază protestului general și iau apărarea românilor din

Transilvania.87 Manifestațiile de solidaritate cu memorandiștii cunosc o amploare

deosebită cu prilejul vizitei întreprinse de Vasile Lucaciu în România la începutul

lunii iulie 1892, venit la București pentru a informa pe fruntașii politici români

despre situația politică din Transilvania și pentru a stabili un program de acțiune

propagandistă în străinătate în sprijinul cauzei românilor din Monarhia bicefală.

Vasile Lucaciu este primit în mod deosebit și este ascultat de zeci de mii de

oameni.88

În a doua jumătate din luna noiembrie a anului 1892, conducătorii luptei

naționale din Transilvania – Ioan Rațiu, Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu și Eugen

85Ibidem, pp. 169-170
86S. Pascu, Mișcarea memorandistă și lupta pentru unitatea de stat (1881 -1905), în loc. cit., p. 58
87Ibidem, p. 59
88Ibidem.
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Brote – vin din nou la București pentru a punde de acord acțiunile întreprinse de

fruntașii transilvăneni cu acțiunile oamenilor politici români și cu acțiunile „Ligii

culturale”.89

Începând din toamna anului 1892, numeroși membri ai Parlamentului

român se pronunță în favoarea românilor aflați în provinciile de sub stăpânirea

Imperiului austro-ungar, iau apărarea românilor implicați în mișcarea

memorandistă, se pronunță împotriva acțiunilor întreprinse de guvernul maghiar

față de conducătorii acțiunii memorandiste.

În noiembrie 1892, deputatul Constantin I. Stoicescu, pe marginea

Mesajului Tronului, aducea în dezbatere problema Transilvaniei. El întreabă pe

ministrul de externe, Alexandru Lahovary, dacă nu înțelege ca necesară „o

intervenire în favoarea acestor nenorociți care sunt tratați într-un mod barbar la

Turda, Arad, la Șimlău și în alte părți ale statului maghiar”. 90 El apreciază că

guvernul român nu a făcut nimic în această privință; mai mult decât atât, așa cum

reiese din unele gazete străine, Alexandru Lahovary ar fi dat chiar unele

promisiuni de reprimare a manifestărilor ostile guvernului austro-ungar.91

Alexandru Lahovary, răspunzând observațiilor deputatului Constantin I.

Stoicescu, le consideră drept exagerări, căci, prin interviul dat ziarului străin, la

care se face aluzie, el a subliniat că guvernul român nu dorește să cucerească

Transilvania, dar publicul românesc se interesează „în limitele legale” de frații lor

de peste munți, „ceea ce este firesc”.92

89Ibidem, p. 60
90D.A.D, sesiunea 1892-1893, 25 noiembrie 1892, p. 65
91Ibidem.
92Ibidem, 26 noiembrie 1892, p. 45
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În anul 1892, guvernul mahiar nu a întreprins nici o acțiune cu caracter

represiv împotriva celor care au semnat Memorandul. Schimbarea guvernului de

la Budapesta, la începutul lunii noiembrie 1892, a dus la deschiderea acțiunii

judiciare împotriva întregului Comitet al Partidului Național Român și a altor

fruntași politici români, la 1/13 mai 1893, sub acuzarea de atentat împotriva

statului maghiar.93 Împotriva acestei acțiuni, românii au protestat energic și

hotărât.

În zilele de 23-24 iulie 1893 s-a desfășurat la Sibiu conferința națională a

Partidului Național Român. A fost acceptată în unanimitate moțiunea de

solidarizare fără rezerve cu conținutul Memorandului, iar comitetul partidului a

fost împuternicit să continue lupta pentru realizarea programului cuprins în acest

document. Conferința a protestat împotriva procesului intentat conducătorilor

politici români din Transilvania.94

După desfășurarea conferinței naționale de la Sibiu, din iulie 1893, cercurile

conducătoare de la Budapesta au încercat să intimideze și să corupă preoțimea și

învățătorii români, considerați principali agitatori ai spiritului național, încercări

rămase însă fără rezultat.

Manifestațiile de simpatie față de cauza românilor transilvăneni au

continuat în România în vara și toamna anului 1893. În toamna anului 1893,

numeroși parlamentari români – senatori și deputați -, vor aduce în discuția

Parlamentului problema națională, contribuind în acest mod la mișcarea de

solidaritate a românilor de pretutindeni cu acțiunea politică a memorandiștilor.

93Ștefan Pascu, Mișcarea memorandistă și lupta pentru unitatea de stat (1881 -1905), în loc. cit., p. 61
94T.V Păcățian, Cartea de aur, vol. II, p. 579
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În discursul rostit de șeful Partidului Național Liberal, Dimitrie A. Sturdza, la

Senat, în ziua de 27 noiembrie/8 decembrie 1893, istoricul și omul politic român

se referea la politica de maghiarizare forțată a românilor din Transilvania

declanșată de guvernul maghiar, la violențele și persecuțiile din Transilvania,

arătând justețea cauzei naționale a românilor.95 Adresându=se guvernului român,

el arată că față de politica de maghiarizare forțată a românilor transilvăneni,

guvernul de la București nu trebuie să adopte o linie de comportare pasivă.

Vorbitorul arăta că el cunoscuse personal pe unii din conducătorii mișcării

naționale din Transilvania – George Barițiu, Andrei Șaguna – și declară că aceste

contacte l-au convins că esența poziției de rezistență a românilor transilvăneni

față de politica de maghiarizare o constituia „aplicarea sinceră și leală a legii

naționalităților.” 96

Gheorghe Mîrzescu, referindu-se și el la idealul de a vedea grupați pe toți

românii la un loc, sublinia că acest ideal este real, este „încorporat în întreaga

noastră ființă, și de acest ideal niciodată nu s -a lepădat, nici poate a se lepăda

regatul român.”97

Senatorul Gheorghe Panu, abordând problema mișcării naționale a

românilor din Transilvania, arăta că „trebuie nu numai să ne gândim în mod

practic și diplomatic la ei [...], dar și cu inimă, căci sânt frații noștri, este identitate

de origină și de interes.”98 Vorbitorul se pronunță pentru destrămarea Imperiului

austro-ungar, deoarece dispariția Austro-Ungariei oferă pentru viitor o soluție

definitivă anulării conflictului dintre români și unguri, căci, în această nouă

95D.S., sesiunea 1893-1894, 27 noiembrie, p. 56
96Ibidem, p. 57
97Ibidem, 30 noiembrie 1893, p. 74
98 Ibidem, 1 decembrie 1893, p. 102
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situație, numărându -se printre statele mici, Ungaria va fi interesată și ea să

colaboreze cu celelalte state mici învecinate, să facă un front comun împotriva

pericolului unor mari puteri, „de la Nord sau din Occident”; problema românilor

din Austro-Ungaria, preciza Gh. Panu, „nu e numai o chestie națională, este o

chestie de viitoare politică exterioară, singura garantatoare a existenței

noastre.”99

Senatorul Vasile A. Urechia, președintele “Ligii culturale”, protestează

împotriva acuzației de iredentism și arată că o intervenție diplomatică a

guvernului era absolut necesară, în primul rând pentru a disculpa „Liga culturală”

și, odată cu ea, guvernul român de acuzațiile nedrepte ce i se aduceau.100

În Cameră, dezbaterile în problema națională au început la 7/19 decembrie

1893, seria expunerilor și criticilor în această privință fiind deschisă de către

deputatul Nicolae Fleva. Deputatul liberal scotea în evidență ecoul pe care

problema naționalităților o avea în lumea învățaților, a spiritelor progresiste, a

luptătorilor pentru pace din Europa.101 El afirma că „țara întreagă, toate partidele,

toți românii le trimit (n.n – românilor din Transilvania) un cuvânt de încurajare și

simpatie.”102

Deputatul Constantin C. Arion susținea punctul de vedere al guvernului în

problema neintervenției și arăta că „statul românesc e indispensabil neamului

românesc; că dacă statul românesc nu ar exista, neamul românesc nu ar însemna

99Ibidem, p. 102
100Ibidem, 2 decembrie 1893, p. 114
101D.A.D., sesiunea 1893-1894, 7 decembrie 1893, p. 113
102Ibidem, p. 115
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absolut nimic; căci nu ar fi acest centru atrăgător împrejurul căruia gravită toate

aspirațiunile, poate toate visurile românilor care sînt despărțiți de noi.”103

Take Ionescu își exprima solidaritatea cu românii din Transilvania, arătând

că: „sîntem datori să sacrificăm toată activitatea noastră pentru asigurarea și

întărirea statul român, dacă vrem să vedem pe ceilalți români, din alte părți,

mândri de originea, de naționalitatea lor.”104

Vasile Gh. Morțun, exprimând solidaritatea socialiștilor români cu mișcarea

națională a românilor din Transilvania, atrăgea atenția asupra intensificării luptei

pentru săvârșirea unității statului național român și se pronujnța pentru realizarea

unui vast program de reforme social-economice în scopul îmbunătățirii situației

țăranilor și municitorilor. El demasca poziția contradictorie a claselor dominante,

atunci când, pe de o parte, îi socoteau pe țărani capabili să se ridice la ideea de

naționalitate, iar pe de altă parte, îi socoteau pe țărani incapabili să folosească

dreptul votului universal.105

În încheierea dezbaterilor în Adunarea Deputaților, din toamna anului 1893,

referitoare la problema românilor din Transilvania, a luat cuvântul Alexandru

Lahovari. El aprecia că dezbaterile în problema Transilvaniei „au fost destinate să

miște toate inimile, să preocupe toate spiritele în țara noastră.”106 El recunoștea

că lupta românilor din Transilvania nu poate să rămână fără ecou, să nu aibă „un

sunet destul de puternic și de dureros” în inimile românilor, iar el nu cere nimănui

să fie nepăsător față de aceste dureri.107

103Ibidem, 9 decembrie 1893, p. 137
104Ibidem, 11 decembrie 1893, p. 172
105Ibidem, 9 decembrie 1893, p. 150
106Ibidem, 13 decembrie 1893, p. 181
107Ibidem, p. 183
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Deoarece Memorandul a fost tipărit și difuzat, guvernul maghiar a intentat

Comitetului Executiv al Partidului Național Român și altor personalități ale mișcării

naționale române din Transilvania un proces politic. Procesul s-a desfășurat la

Cluj, între 7 și 25 mai 1894,108 și a constituit un prilej de reafirmare a hotărârii

poporului român de a continua lupta sa dreaptă.

În ziua de 7 mai 1894, Clujul avea o înfățișare deosebită: „Ziua de 7 mai

1894 – scria corespondetul Gazetei Transilvania – va fi pururea înscrisă cu litere

de aur în paginile istoriei poporului român ca o zi epocală, ca o zi de triumf a

conștiinței naționale, ca o zi de izbândă a civilizației europene...”109

În timpul procesului, „inculpații" au primit numeroase telegrame și scrisori

de solidaritate, cu zeci și sute de semnături ale intelectualilor, țăranilor și

meseriașilor asigurându-i că întregul popor român, bărbați, femei, tineri și bătrâni,

sunt cu trup și suflet alături de ei și vesteau întregii lumi că Memorandul este al

întregului popor român, că procesul de la Cluj este intentat întregii națiuni

române.110Academia Română adresează un apel, semnat de toți membrii săi,

tuturor instituțiilor de cultură și oamenilor de știință din Europa, cerându -le

sprijinul în cauza cea dreaptă a românilor din Transilvania, socotită o „cauză

culturală generală.”111 „Liga culturală” se adresează opiniei publice europene,

condamnând politica de maghiarizare și măsurile represive împotriva

memorandiștilor.112

108Ioan Lupaș, Din istoria Transilvaniei, vol. II, p. 262
109V. Netea, Cauzele și importanța istorică a mișcării memorandiste din Transilvania , în “Analele Institutului de
studii istorice și social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R.”, anul CIII, nr. 3/1967
110M. Mușat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 368
111Ibidem.
112Ibidem.
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Procesul s-a încheiat la 25 mai 1894 cu condamnarea a 14 fruntași

memorandiști. Memorandiștii au fost condamnați la 31 ani și două luni închisoare

și la plata sumei de 2011 florini și 93 creițari cheltuieli de judecată.113 În

numeroase localități din țară s-au organizat manifestări în sprijinul luptătorilor

pentru unire. Mii de țărani, muncitori, intelectuali și-au exprimat hotărârea de a

acționa pentru făurirea unei Românii puternică și întregită. La mitingurile

organizate de „Liga culturală” la București, Iași, Buzău, Piatra Neamț, Pitești,

Ploiești, Câmpina, Galați ș.a. s-au votat moțiuni de solidaritate cu memorandiștii

supuși rigorilor justiției nedrepte.114

La Paris, Roma, Londra, Bruxelles au avut loc adunări în favoarea românilor,

la care au vorbit personalități ale vieții politice (W. Ed. Gladstone, Casimir Périer,

Georges Clemenceau), științifice și culturale (Emile Zola, Lecomte de Lisle), ziariști

și alți simpatizanți ai cauzei românești.115

Impresionanta solidaritate națională și internațională cu cauza dreaptă a

națiunii române a însemnat o mare satisfacție și încurajare pentru memorandiști.

Guvernul maghiar, neputând tolera activitatea unui partid politic românesc

atât de revendicativ, a dispus la 16 iulie 1894 dizolvarea Partidului Național

Român din Transilvania și Ungaria sub pretextul că „lucra fără statute” și avea

legături cu elemente din străinătate.116

113V. Netea, Istoria Memorandului românilor din Transilvania și Banat, București, 1947, pp. 298-299
114V. Netea, C. Gh. Marinescu, Liga culturală și Unirea Transilvaniei cu România, Editura Junimea, Iași, 1978, p. 108
115Ibidem, p. 140
116Ștefan Pascu, Mișcarea memorandistă și lupta pentru unitatea de stat (1881 -1905), în loc. cit., p. 77
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Procesul intentat fruntașilor politici transilvăneni, în mai 1894, de

autoritățile ungare, a fost aspru criticat de numeroși parlamentari români în

toamna anului 1894.

În Adunareea Deputaților, dezbaterile în problema națională au început la

23 noiembrie/5 decembrie 1894, când deputatul Ionaș Grădișteanu a dat cititre în

plenul Adunării memoriului Comitetului național studențesc,117 prin care se

protesta împotriva intervenției autorităților românești în contra demonstrației

studențești din ziua de 14/26 septembrie 1894, în fața statuii lui Mihai Viteazul

din București, demonstrație făcută de studenții din București împreună cu

studenții români veniți din Transilvania și Bucovina, în semn de protest împotriva

represiunilor naționaliste din Transilvania.

La 28 noiembrie/10 decembrie 1894, deputatul Nicu Filipescu condamna de

la tribuna Adunării demonstrațiile de stradă, în semn de solidaritate, ca

dăunătoare cauzei românilor transilvăneni. El consideră că mișcarea de

solidaritate trebuie să se desfășoare, dar în anumite limite: în presă, întruniri.118

Deputatul Barbu Ștefănescu – Delavrancea, față de acuzațiile nedrepte de

șovinism trimise de peste hotare, el declara:„Eu nu cunosc popor mai domol, mai

blând, mai tolerant, în chestiune de naționalism și naționalitate, decât

românii.”119

117D.A.D., sesiunea 1894-1895, 23 noiembrie 1894, pp. 51-52
118Ibidem, 28 noiembrie 1894, p. 134
119Ibidem, 30 noiembrie 1894, p. 158
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Constantin C. Arion, referindu-se la procesul memorandiștilor arată că

acesta a fost un „proces nedrept, unic în analele secolului în care trăim”, dar, în

același timp, un „triumf moral pentru românii de dincolo de munți.”120

La Senat, dezbaterile în problema națională au fost prilejuite de intervenția

lui Vasile A. Urechia. În discursul său, oratorul respinge acuzațiile de iredentism

aduse recent în parlamentul ungar, atât șefului Partidului Național Liberal,

Dimitrie A. Sturdza, cât și „Ligii culturale”. El se referă la acțiunile de protest

organizate de „Ligă” împotriva „monstruosului proces de la Cluj” și lansează un

apel la colaborare și unitate în sprijinul cauzei românilor din Transilvania.121

Dimitrie A. Sturdza se pronunță pentru sprijinirea românilor din

Transilvania, „în contra nedreptăților, violențelor și barbarilor.”122

Senatorul Gheorghe Panu arăta că aspirația spre unitatea națională trebuia

afirmată deschis, dar guvernul nu trebuie respins pe calea ruperii relațiilor cu

marile puteri.123

Dezbaterile parlamentare din sesiunea 1894-1895, referitoare la problema

națională, au luat sfârșit la jumătatea lunii decembrie 1894. Ideile afirmate de

parlamentari erau asemănătoare prin idealul de unitate și independență națională

care le anima. Parlamentul român exprima sentimentul de solidaritate al

întregului popor cu cauza dreaptă a fraților lor din Transilvania.

Sub presiunea opiniei publice, interne și internaționale, de teama mișcărilor

din interiorul Monarhiei, cu scopul de a obține, în continuare, adeziunea României

120Ibidem, p. 169
121D.S., sesiunea 1894-1895, 8 decembrie 1894, p. 64
122Ibidem, 10 decembrie 1894, pp. 81-82
123Ibidem, 15 decembrie 1894, p. 145
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la Tripla Alianță, împăratul Francisc Iosif I s-a văzut nevoit să-i grațieze, la 15

septembrie 1895, pe cei condamnați la închisoare în procesul de la Cluj din mai

1894. Mulțumind împăratului pentru grațierea pe care ei nu au solicitat-o, în

manifestul din februarie 1896, memorandiștii au considerat gestul împăratului

drept „un act de înaltă intervențiune [...], un semn de dreptate pentru poporul

român, o dovadă a dorinței împăratului ca și poporul român să se bucure de

drepturile ce i se cuvin,” în favoarea acestor drepturi, semnatarii manifestului

angajându-se să continue lupta cu orice preț și din toate puterile.124

Mișcarea memorandistă, prin amploarea și consecințele sale, a reprezentat

cea mai importantă acțiune națională care a prefațat și a pregătit Marea Unire din

anul 1918, a verificat trăinicia sentimentului național și forța ideii de unitate.125

Mișcarea memorandistă a proiectat problema românească în conștiința

europeană. Mișcarea memorandistă a influențat direct relațiile României cu Tripla

Alianță, îndeosebi cu Austro-Ungaria, orientând și potențând politica externă a

statului român.

124Teodor V. Păcățian, Cartea de aur, vol. II, pp. 773-780
125Vasile Netea, Spre unitatea statală a poporului român, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979, p. 325
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