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P R E F A Ţ A

ín  momentul când atenţiunea tuturor Românilor este 
îndreptată spre Í lu j, în acesta cetate a şovinismului ma
gh iar, unde în mijlocul celor mal nespuse violenţe se deş
irate marele proces a l memorandului, va j î , cred de un 
deosebii interes pentru publicul românesc de a da în 
traducere românescă un forte important studiu, ce eru
ditul filo lo o; ş i  e tnograf st j  rances d. H enri Ga ido z 
a publicat m  «Revue de Paris» de la /ÿ  Main.

1lucrarea d-lul Gaidoz, /ără îndoială, va h pusă prin tre  
cele mal bune din câte s ’aii publicat în anii din urmă 
în străinătate asupra Românilor ş i  valorea ci crcsce p rin  
ja p tu f  că autorul cuuâsce perfect raporturile etnografice, 
politice şi sociale ale tuturor naţionalităţilor din mo
narchia habsburgică şi ale Românilor în particular.

A já n l de aceea d. Gaidoz traleză neînţelegerile dintre 
Români şi M aghiari cit multă imparţialitate.

Rolele, cari însoţesc traducerea ş i  cari în «.Revue de 
Paris» ii aii Jost publicate din causa lipsei de spaţiu, le-am 
luat după manuscrisul autorului.

Paris, “/(.j M aiu, iS i jş .
G. M.
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I

Dintre tote naţionalităţile, aşa de diverse prin limbele şi as- 
piratiunile lor, cari îm preună formeză corona Sf. Ştefan, saü 
redatul Ungariei, Românii sunt de s ig u r— după Maghiari, regi 
aï ţereî, si stăpâni aï statului — elementul cel mai important. 
Dintr’o aruncătură de ochî ne convingem despic acesta, întin- 
dênd o hartă etnografică, pe cea a d-luî Kiepert d. c.: Io ta  
partea orientală a Ungariei este română, nu numai 1 ransilvania, 
dar şi comitatele din vestul Transilvaniei până la Nagy-Karoly, 
Oradea marc, Arad şi Timişiora şi chiar mai încolo către apus.

Românii ocupă în Ungaria o întindere aprópe aşa de mare 
ca cea ocupată de Maghiari. Frontiera politică numai, va să dica 
o linie fictivă, î! desparte de fraţii lor din regatul României. 
Ast-fel vederea’ simplă a unei harte etnografice ne dă despre 
naţiunea rom ână o idee cu totuluî to t diferită de aceea, pe care 
ni-o daü hărţile obişnuite, căci geografia, disă politică, este pen
tru naţionalităţi un adevërat p a t al Iul Procust. Pe o hartă et
nografică vedem naţiunea rom ână formând un cerc întins, compact 
pretutindenea, afară de centru. Chiar în inimă, în Transilvania, 
există un grup de Sechelî sau Secuî, ramură desfăcută de tul
pina maghiară, şi câte-va insule de populaţiune germană: Saşii, 
descendent! aï colonilor aduşî de regiî Ungariei în secoliî al
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Xll-lca şi al XIII-la. Restul tot este român de la Marea Negră 
până la câmpiile Ungariei şi de la Nistru până la Dunăre: acest 
întins domeniu însă a fost împărţit dc istorie şi de ambiţiunea 
statelor celor mari. Românii din tînărul regat dunăren (mai înainte 
Muntenia şi Moldova) singuri au dreptul în limba oficială a di
plomaţiei de a se numi Români: în Basarabia li se dicc < sunteţi 
RusU>, în Ungaria li se dice «sunteţi Unguri», şi trebue să d e
veniţi «Maghiari». Dar pretutindenea eî răspund: «Suntem Ro
mâni şi Români voim să rămânem!»

Româniî sunt cu toţii aprópe dece m ilioneţl), din aceştia R o
mânit din Ungaria formézâ cel puţin un sfert. După recense- 
mîntul unguresc din 1890. numărul lor ar fi de, 2.589.000 şi 
realitatea este fără îndoială superi oră acestei cifre. Maghiarii 
în timpul când recensemîntul se făcea de o administraţie ger
mană se plângeau că numeral lor era micşorat şi cel al Germa
nilor m ajorat; astă-dî că acest recensement este făcut de o ad
ministraţie maghiară şi maghiarisătore, cele-l’altc naţionalităţi din 
Ungaria se plâng de o parţialitate care mărcsce în detrimentul 
lor numeral real al populaţiunet maghiare. Ast-fel se întîmplă 
că de la 1880 până la 1890, crescerea numărului Maghiarilor a 
fost (după cifrele oficiale) aprópe îndoită de cât a cclor-lalte na
ţionalităţi ; şi pe când în acest reccnscmînt Românii sunt 2.589.000 
adică 17% din întréga populaţiune a Ungariei proprie (2) «Ma
ghiarii au ajuns la 7.356.000, adică 48% . Se vede deci, că chiar 
cu aceste cifre oficiale şi forţate, acel cari pretind a impune 
limba şi naţionalitatea lor diferitelor nemuri din Ungaria aban
donate dominaţiunei lor în 1868, nu formeză nici macar jum ă
tate din populaţiunea Ungariei (3).

(1) Las dc o parte în acest total pe Românii din Macedonia, din l'.pir 
şi din Grecia, cari se mal numesc si Români din Macedonia; e greü de a 
da o cifră esactă a numărului lor si apoi sunt şi prea depărtaţi de Roma
nii din nordul Dunării pentru a putea visa dc a se uni vr’odată cu ci.

(2) Adică fără regatul Croaţiei şi portul Fiume.
(3) Ungaria proprie : populaţiune civilă în 1890 : 15.133 000 împărţita 

ast-fel : Maghiari 7.356.000; Româniî 2.589.000; Germani, 1.588.000; Slo
vaci 1.896.000, SîrbI 995,000, Ruteni 379.000 , Croaţi 183.000, cel-l’alţl 
293.000. Citez aceste cifre după o lucrare statistică a d-lul Vargha, publi
cată în Ungarische Revue din Ianuarie -Februarie 1893.
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II

Românii sunt dar un grup im portant din popolaţiunea Unga
riei si ar trebui ca conform numeralul lor, eî să aibă şi o in- 
portanţă egală. Nici vorbă însă. Eî se bucură de drepturi civile 
şi politice abia de la 1848, istoria lor de mai înainte este aceea 
a unor secolî lungi de servitute, cu sforţări zadarnice de a ajun
ge la egalitatea politică şi la o viaţă naţională. Aici politica ceie 
argumente istoriei şi Maghiarii pretind a fi autoiisaţî de ea pen
tru a justifica subordonarea Românilor noului stat ungar. Istoria 
nu este aici, ca de multe alte ori decât politică retrospectivă şi 
orî-cum ar fi pentru a înţelege certurile de astăzi, trebue să 
pătrund! în labirintul analelor întunecose.

Transilvania, unde se găsesce grosul naţiuneî române din I n -  
garia, este regiunea m untosă şi pădurcîsă care formeză nord-estu 
Ungariei şi care domineză la resărit Moldova şi la sud Muntenia. 
Este o parte a vechiului regat al Dacilor cucerit de împëratul Tra- 
an în anii primi aî véculuï al Ill-ea al erei nóstre şi organisată 
în provinciă romană sub numele de Dacia. Dacia se întinde la 
miadă-di până la Dunăre la apus aprópe până la Tisa. Ea co- 
prindea prin urmare România actuală, Transilvania şi partea occi
dentală a Ungariei proprie. Provincia cucerită se umplu repede 
ca si cele l-alte provincii ale imperiului rom an de colonî, cari 
se amestecară cu resturile populaţiuneî dace. Dacia contribui re
pede la civilisaţia rom ană; numerose inscripţium au păstrat a- 
mintirea oraşelor bogate şi înfloritura : industria minieră era forte 
desvoltată în munţii Transilvaniei actuale. Dar Dacia se găsia în 
nemijlocită apropiere cu regiunile barbare aî căror locuitori se- 
racî şi îndrăsneţ! lăcomeafi fericirea şi bogăţiile îngrămădite ale 
imperiului roman. Valea Dunărei era un drum anume făcut pen
tru invasiunî: p ’acolo trecură în vechime Goţii, Hunii, Gepidiî, 
Avarii, Pacinaţiî, Cumanii şi în sfârşit Ungurii saű Maghiarii cari 
trebuiaü să formeze un inperiű durabil în vechea provincie. R o
manii renunţaseră în scurt timp a se menţine în acesta piovincie
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externă a imperiului lor, care era grei! de apărat; ea fu, ne spune 
storicul Vopiscus, evacuată sub înpëratul Aurelian (2 /0 -2 /5 ); a- 
cesta retrase din Dacia resturile armatei şi ale populaţiuneî 1 0 - 
mane şi le transportă în provincia Mesia, adica în susul Dunaiéi 
cam unde-! Bulgaria de astăd! (1).

Istoria naţiuncî române în evul mediu, de la retragerea lui Au
relian până în secolul al XIII-lca, este, în lipsa de documente, 
forte obscură; limba pe care o vorbesce arată bine originea-T la
tină si cuvîntul «român » nu este altceva decât «roman >. Dar ce 
deveniră Romanii din Orient după dislocarea imperiului Roman r 
Când î! regăsim la sfirşitul evului mediii, în regiunea pe care o 
ocupă adî, în nordul Dunărei, eî aii o civilisaţiune slavă, bara în ' 
doială ci şi-aii conservat limba de origină latină, dar o scriîi cu 
alfabetul slavon; adesea ori eî întrebuinţeză limba slavă în docu
mente: clerul lor e slav, limba liturgică este slavă. Abia în se
colul nostru s’aü emancipat Românii definitiv de acesta tradiţiune 
aruncând acesta moştenire străină.

Teoria construită cu multă ingeniositate, sunt acum 20 de ani» 
de către istoricul german Rosier, teorie adoptată de istoricii Ma
ghiari, pentru că ea le permitea de a invoca contra Românilor 
«dreptul istoric » este acesta: «trebue să luăm literă cu literă m ăr
turisirea istoculuî -latin: după Aurelian n a  mai remas nici un 
soldat şi nici un colon Roman în nordul Dunărei; orî-ce viaţa 
stabilă încetase şi proba este că numele vechili ale oraşelor au 
dispărut şi că oraşele moderne nu sunt pe locul celor vecin: 
Dacia era periodic măturată de vârtejurile invasiunilor barbare. 
In cât privesce pe Români, eî se retrăseserâ în regiunea Balca
nilor; acolo sunt supuşi dominaţiuneî bulgare şi ast-fel se slavi- 
sară; apoï mai tárdiű în secolul al XII şi al XIII păstori români 
(saii valahi cum se numiaii pe atunci) împingênd înainte tur
mele lor, trecură Dunărea şi se stabiliră, săraci, nebăgaţi în séma 
si tolerat! în regiunile car! se chemară Muntenia şi 1 ransilvania. 
In ceea ce privesce Transilvania, ea era deja ungurescă şi T n- 
garia era un stat constituit; Maghiari! au lăsat aceste triburî no-

(1) Ouum vastatum llliricum ac Moesiam deperditam videret, provinciám 
Dáciám a Trajano constitutam sublato cxercitu et provinciabibus reliquit, 
desperans eam posse reţineri, abductosquc ex ca populos în Moesia collocavit 
appellavitque suam Daciam, Flav, Vopiscus, Aurelian ch. XXXIX.
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mïicle de Valahi să se stabiléscà în munţii pustii aï Transilvaniei; 
asia dar Românii din timpul nostru, descendenţi ai acestor pástori 
miserabilí, n an  dreptul de a sc privi ca o naţiune stabilită îna
intea Maghiarilor pe pămîntul Transilvaniei şi al Ungariei. >

Ast-fel este tesa din care îngîmfarea maghiară vrea să faca 
o dogmă istorică; dar objecţiunile n’aîi lipsit; şi un istoric român 
d. X enopol(l) nu numai că le-a présentât cu o mare foiţă, dai 
a reconstituit originile istoriei naţiunei romane în trun  mod, caic 
pare a fi mult mai adevărat. Românii sau  menţinut în Balcani; acesta 
se scie, de óre-ce chiar adi mai e acolo un grup important de Ro
mâni (aşa numiţii Români macedoneni); dar deja în secolul al 
Vll-lca Românii dispăruseră dinM oesia după invasiunca bulgaiă(2)- 
păstorii valahi n’ar fi putut deci veni din vechia Moesie devenită 
bulgară, şi Balcanii craü prea departe. Ceea ce trebue să admi
tem chiar din secolul al VII, este despărţirea Românilor din Orient 
în două grupuri principale: Daco-Româniî şi [Macedo-Româniî. 
Românii din Orient aii trebuit chiar să dea nasccrc la un 
mare mimer de grupuri dispărute d ’atunci; de óre-ce se scie 
printr’un istoric din timpul Cruciatelor, Guillaume de IVr, ca în 
secolul al XI 1-lea craii Români în Dalmaţia; şi astădî mai sunt 
câtc-va sate române în Istria (Valea-Arsă).

După năvălirile barbarilor, trebue să ne representăm  ţera ro 
mână din Orient, ca pe o regiune inundată, câmpia dispare sub 
ape: colinele formăză un fel de insule, insulele aici sunt Balcanii 
în sud şi Carpaţii în nord.

Să nu mai vorbim de Balcani, să vorbim de Carpaţî, adieu de 
Transilvania. Românii, cari n'aü urmat pe Aurelian, căci textul 
lui Vopiscus nu trebue luat din cuvînt în cuvînt, aii rămas acolo 
saii aii părăsit şesul: oraşele au fost abandonate şi prin acesta 
civilisaţiunea s’a stins; populaţiunea a trăit în munţi şi din munţi 
cum a putut. Istoricii din evul mediii nu vorbesc de ea. Dar 
cari istorici sciaii ce se petrece în regiunea Carpaţilor în aceşti 
secoli de desolare ' Românii saü Valahii din Balcani sunt cu
noscuţi de scriitorii bizantini: dar până la sosirea Maghiarilor, şi

(1) I.es Roumains au moyen ago, Paris, ISSj .
(li) Reamintim că Moesia corespunde aprópe cu partea septentrională a 

principatului actual al Bulgariei, cu alte cuvinte Bulgaria în nordul Bal
canilor
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până la fondarea unui stat unguresc, pană la apariţiunea croni
celor si a sartelor (hrisóvelor) în Ungaria, regiunea Carpaţilot este 
fără istorie. Dacă tăcerea seculară a istoriei ar fi un argument 
contra Românilor de la Carpaţî, acelaşi lucru ar fi şi cu Albanezii, 
a căror origină ar trebui atunci căutată în afară de munţii lor.

Nu numai că Românii nu sunt veniţi în I ransilvania în secolul 
al Xll-lea şi al XlII-lea, dar ei sunt poporul cel mai vechiü al 
Ungariei. Poporul acesta format din amestecul Dacilor cu colo
nii romani, s'a arătat mai fidel limbei latine', ele cat Dacii limbei 
tracice: invasiunile barbarilor le-aii distrus oraşele, ei însă sa u  
retras în munţi, unde aü trăit în timpurile furtunóse ca agricul
tori si ca păstori. Se înţelege că nu s a  putut sa nu sufere o in
fluenţă străină, fiind înglobaţi într’un imperiu slav. Primul stat 
bulgar care dură din secolul al IX-lea până în anii d întâiu ai 
secolului al Xl-lca se întindea fără îndoială în nordul Dunărei 
peste regiunile cari formeză adï Muntenia, Moldova şi 1 ransil- 
v.ania. Românii primiră de la Bulgari ritul slav şi liturgia slava; 
et trebuiră să păstreze acostă liturgie până pe la mijlocul seco
lului al XVJI-lea şi ast fel se explică caracterul slav pe care na
ţiunea rom ână a trebuit să-l păstreze aşa de mult timp (1).

Ungurii sau Maghiarii veniseră în Europa în socolul al X-lea 
ei desfiinţară imperiul morav, care ’şî avea centrul în vechia Pa- 
nonic şi se stabiliră în şesurile Dunărei de mijloc şi ale Fisei- 
Odată asedaţl în patria lor viitorc, ei cuceriră Transilvania în contra 
unui alt popor tătar (Pacinaţii) care se aşedase acolo, şi în anul 
1000, regele Ştefan cel sfânt uni Transilvania cu Ungaria, popora 
ţiunca se rărise în Transilvania şi din causa asta regii Ungariei 
stabiliră, în secoliï XI, XII şi al XIITlca în diteiite patţi ale 
Transilvaniei colonî veniţi din Germania de jos (Saxonia) numiţi 
din acest motiv Saşi. *

Din secolul al XlII-lea încoce (în 1231 şi 1247) începe a sc 
vorbi despre Români în diverse şarte, (hrisove). Românii apar în 
aceste documente ca agricultori şi ca păstori; ei aii o biserica 
( »rganisatä şi o nobleţă şi principi semi-independenţi. Acesta sémëna 
puţin cu legenda păstorilor nomadi veniţi din Balcani, mânând 
turmele lor, legendă pe care câţi-va scriitori aü luat o drept istorie.

(1) Nu este vorba aici de cât de Românii din nordul Dunărei; cei din 
Balcani suferiră influenţa bizantină şi adoptaseră ritul grec.
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Românii din Transilvania formau chiar o societate destul dc or- 
ganisată pentru a sc fi putut innălţa şi în afară de munţii lor- 
Principatele Moldova şi Muntenia au fost întemeiate în secolul 
al XlII-lea si al XIV-lea dc colonî coborâţi din înălţimele T ran
silvaniei şi ale Maramureşului pentru a fonda principate indepen
dente de Maghiari. Din causa astei origini se explică presenţa 
de cuvinte unguresc! în limba română din cele doue principate : 
«.Iacă, cum o voescc acesta teoria maghiară, toţi Romanii cari se 
găsesc în nordul Dunăre! ar fi venit din Balcani unde Unguri! 
nu s aii arătat nici odată, nu de acolo ar fi adus cuvintele unguresc! 
din limba lor. Limbistica confirmă ast-fel mărturia sigură a 
istoriei : originea naţiune! române din timpul nostru este în Car
pa ţi şi păm întul Transilvaniei este muma Românilor.

Noi, Francezii, pentru car! voinţa popoarelor este adevăratul 
drept care dă v iaţă unu! Stat, no! nu privim de loc dreptul is
toric ' de cât ca o superstiţiune din o altă epocă, atunci când 
vrea să se facă din el un lanţ, care să lege o naţiune în contra 
voinţe! el ; şi starea Alsacienilor şi a Lorenilor alipiţi la im
periul german în virtutea acestui drept istoric nu este formată 
spre a schimba concepţiunea nostră de drept. Dar să admitem, 
pentru un moment, că, chestiunea desbăbătută între Maghiari şi 
Români este o chestie de « drept istoric . Ea trebue resolvată în 
lavorea Românilor, de óre-ce el sunt mal de mult stabiliţi în ţară 
de cât Maghiarii. Şi nu este straniii să ved! pe Maghiari, dând 
atâta im portanţă acestei cestiun! de cronologie, e! car! sunt 
asa de târdiii veniţi în Europa, aşa de mult după căderea impe_ 
riulul Roman, de care Români! sunt legaţi prin genealogia lor ?

Regele Ungarie! Stefan cel Sfânt cuceri Transilvania în am r 
primi al secolului Xl-lea, şi ca rămâne ungurésca ma! mult ceva 
de patru secol! Lupta de la Mohács din 1526 este pentiu  Un
garia o dată fatală, ca pentru noi Crccy sau Azincourt. l u i  cil 
învinseră şi de atunci pămentul Ungariei era disputat întie casa 
dc Austria şi puterea otomană. Transilvania nu întârziă a sc oi-
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t'a ni sa în principat independent, mai întâi sub Zapolia, apoi sul.» 
principi (cum am dicc astădî preşedinţi) aleşi de Dieta transilvană. 
Aceşti principi interveneaîi în afacerile Ungariei, combătând când 
cu Austria, când cu Turcul, dar trebuiră în a doua jum ătate a 
véculuï al XVII - lea să recunoscă suzeranitatea Sublim ei-Porţi. 
Transilvania era vasală Turciei când fu cucerita de trupele aus- 
triace; ea deveni austriacă de fapt chiar la 1688, de drept prin 
tractatul de la Karlovitz din 1699. Principatul Transilvaniei dupa 
vechile lui margini — - dice articolul 1 din tratat — va remanea sub 
puterea împăratului Leopold şi va deveni un domeniu al sëü.

Transilvania era supusă direct casei de Habsburg păstrandu-ş» 
constituţia şi autonomia; ea rămânea independentă de Ungaria 
ca si cele-l’altc posesiuni ale casei Habsburgice. O diplomă a 
împăratului Leopold I, recunoscuse deja din 1691 constituţia şi 
legile principatului. Dieta Transilvaniei continuă a exista, şi mal 
târdiü, ea adoptă la cererea împăratului Carol al VI-lea Sancţiunea 
pragmatică » (care modifica ordinul de succesiune la tron) pc care 
si Dieta maghiară trebui din parte-I să o accepte. In urma di
plomei dc la 1691 a împăratului Leopold 1, vedem, un secol ma- 
târdiii 1790, Dicta Transilvaniei reamintind că Transilvania este 
un principat avend o existenţă proprie şi independentă de orî-ce 
alt Stat (per se subsistens et ab alio regno independens princi- 
patus Transylvaniae). » Principatul Transilvaniei depindea direct 
de guvernul din Viena; el îşi avea Dieta şi guvernul scü local, 
care comunica cu suveranul prin intermediul unei cancelarii a 
Transilvaniei stabilită în Viena.

Acestă organisaţiune dură afară de epoca turburarilor din 
1848/1849 până la 1867, când casa de Austria învinsă la Sadowa 
judecă necesar a se împăca cu viteza naţiune maghiară. Numirile 
de «dualism» şi de «monarchie austro-ungară > (înlocuind im
periul Austriei) spun din destul, că împărăţia a tost împărţită 
între Germani şi Maghiari. Maghiarii simţind că el vor deveni 
stâlpul de razim al unei nouă stări dc lucruri, cerură mult si 
obţinură to t ce cerură. Li s’a dat pe mâni (afară de orc-carî 
reserve pentru Croaţia) tot teritoriul şi tote naţionalităţile situate 
dincolo dc Leita. S ’a cedat tuturor revendicărilor < dreptului lor 
istoric» înglobându-se în regatul Ungariei atât principatul T ran
silvaniei la răsărit cât şi regatul Croaţiei şi Voivodina sêrbéscâ 
din Tem isóra la Sud. Trecuseră mal mult de 3 secoll dc când
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Transilvania încetase de a face parte din Ungaria ; dar secoliî 
trecuţi si faptele împlinite nu numera pentru deţinătorii < dreptu
lui istoric». Transilvania a fost împărţită în com itate; numele eî 
chiar, nu mai este de cât o expresiune geografică, ca la noi 
numele de Bretania si de N orm andia; comitatele Tiansilvanieî 
nu se deosibesc întru nimic de cele ale Ungariei . . . .  doar 
prin  cătc-va legi cscepţwnak.

IV

Românii formézá marea majoritate din populaţiunea Transil
vaniei. După recensământul administraţiuncî maghiare din 1890 
cele 15 comitate formate din Transilvania num eiă 2.251.000 de 
locuitori, ast-fel îm părţiţi: 1.276.000 Români; 697.000 Maghiari; 
217.000 Germani. Comparând aceste cifre cu ale recensămintclor 
făcute maî înainte (pe timpul regimului centralist) de către o ad 
ministraţie germană, constatăm că Românii român staţionari, pe 
când Germanii se împuţineză şi Maghiarii se înmulţesc.

Cu tóté acestea în ciuda numeralul mare al fiilor eî, până la 
1848 nici naţiunea română n ’avea existenţă legală nici Românii 
n'avură individualmente dreptul de cetăţean. Statul transilvan nu-î 
le cunoscea. După constituţia-î cea veche, care fu în vigoare până 
1848, Transilvania era împărţită în 3 staturi sau naţiuni: na
ţiunea unguréscâ, naţiunea săcuiască şi naţiunea săsescă. Aceşti 
termini trebuesc luaţi maî mult în înţeles politic de cât etno
grafic, căci eî indică naţiunea care singură avea drepturi politice 
în fie-care din aceste teritorii. Românii, cu tote că formau majo
ritatea numerică, n ’aveau maî multe drepturi politice şi civile ca 
iloţiî în Sparta, şi religiunea lor grcco-orientală nu era recunos
cută de stat. Statul transilvan nu cunoscea de cât 3 naţiuni: 
Unguri, Secui şi Saşi, si patru religiunî: catolicismul roman, cal- 
vinismul, unitarismul (religiunea Ungurilor şi a Secuilor) şi lute- 
ranismul (religia Saşilor). Cinc-va a numit acestea în glumă:

cele seapte păcate mari ale Transilvaniei.»
Românii nu eraü alt-ceva decât iobagi; în limba românescă 

cuvîntul «român» era sinonim cu . serv» şi cu « clăcaş dupa
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plac > în tocmai ca în tóté limbile din Europa occidentală cu- 
vîntul sclav este un dublet al cuvîntuluî <slav; ast-fel la noi 
cuvîntul Elveţian (Suisse) a devenit sinonim cu paracliser. Cum 
aii fost Românii din Transilvania aduşi la acesta situaţiune mi- 
serabilă ? Este greii de spus, d. Xcnopol o explică prin faptul 
că nobleţă română s’a maghiarizat sub regimul maghiar: Şartele 
vechi ale Ungariei fac într'adever menţiune de nobili români şi 
se cunosc familii mari nobile şi chiar regale (cea a lluniadilor 
d. ex.) cari sunt de origină română. Poporul singur a remas 
Român, ţăranii legaţi de glie, fără nici un drept politic ori civil, 
presenţa lor era numai tolerată de legile ţcrei. Era oprit Româ
nilor să porte arme, oprit să porte un lux care trece peste si- 
tuaţiunca lor socială. < Este strict oprit Românilor (dicea un articol 
din Constitutioncs aprobatac din 1653) de a avea cai, de a purta 
vestminte de postav albastru, pantaloni, cisme şi căciuli căptu
şite de valóre de un fiorin, precum nici cămăşi de bumbac 
clerul naţional (ortodox) al Românilor era supus la tot felul de 
batjocuri şi violenţe. Naţiunile privclegiate nu concédait nimic 
acestor iloţi ai Transilvaniei, stăpânii corporaţiunilor industriale 
n’aveaű dreptul să ea un ucenic român.

In doue mari revoluţiuni Românii încercară în zadar a se sus
trage acestui regim de iobăgie. Prima e férte veche, ea are loc 
la 1437 şi este, pentru a vorbi drept, o revoluţie de ţărani contra 
domnilor. Tocmai în timpul ăsta (1437— 1438) nobilimea ungu- 
rescă încheiă cu Secuii şi cu Saşii «Uniunea> care formă baza 
constituţiei féodale a Transilvaniei până la 1848. Scopul princi
pal al < Uniunei» era a organisa apărarea comună contra Turci
lor, dar scopul ei mai era de a nimici pe protervia et rcbellioncs 
nefandissimorum rusticorum. Mai că putem spune că din punctul 
de vedere al naţionalităţi, ţăranii revoltaţi în 1437 nu erau numai 
români; cu timpul însă oposiţiunea claselor deveni o oposiţie 
de rasă.

In 1784 o revoluţie condusă de un păstor Iforia a avut un 
adevărat caracter naţional românesc. O revoluţie de iobagi abia 
póte fi alt-ceva decât un masacru sângeros şi arbitrar împreunat 
cu violenţe ordinare, asasinate de nobili şi arderi de castele. 
Revoluţia de la 1784 deveni o insurecţiune şi avu un moment 
de succes. Horia adună împrejuru-i 20.000 de omeni şi luă titlul 
de rege al Daciei . Trebui pentru înfrângerea răsculaţilor o
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armată austriacă; revoluţia fu înecată în sânge şi Spartacus al 
Românilor peri pe rota. Amintirea lui a remas pentru românii 
din Transilvania aceia a unui eroii şi a unui martir naţional. In 
1884 centenarul revoluţiei, pe când se celebra intr o biseiica 
Română un serviciu comemorativ în onórca lui H ona şi a soţilor 
lui, jendarm iî unguri pătrunseră în biserică şi dara afara atât pe 
preoţi cât şi pe asistenţi.

Când în anii ultimi aî secolului al XVlI-lea casa de Austria 
cuceri Transilvania, curtea din Viena, forte sîrgumciosa în pro
paganda catolicismului, hotărî să aducă pe Români la biserica 
Romei sub formă de biserică unită, lăsându-le ritul şi disciplina 
lor eclesiastică. In scopul acesta se promise naţiune! române 
avantaje mari : preoţii români cari în parte mare erau iobagi,
trebuiaű să profite ceï mai dîntîï, facêndu-li-se o situaţie ana
logă cu a clerului cclor-lalte rcligiunî.

Din punctul de vedere doctrinal, nu li se cerea Romaniloi 
de cât să recunoscă supremaţia papei, dogmele purccdereî sîtn- 
tulul duh şi ale purgatorului şi cuminecarea cu pânc azma. O 
bună parte din clerul naţiune! române primi acest aranjament 
în anul 1700, şi de atunci Românii din Transilvania fură divisaţt 
în ortodocşi (sau greco-orientalî cum se dicc în Austria) şi în uniaţi 
(saiî greco-catolicl). Ast-fel se formeză doue biserici avênd fie-care 
hierarhia cî episcopală particulară (1); acesta divisiune n a adus cu sine 
nici o rivalitate: cele doue biserici rămaseră amêndoue naţionaliste. 
Dacă Românii ca naţiune nu obţinură avantajele pe cari le spe
raseră şi pe cari curtea din Viena li le-ar fi acordat bucuros, 
dar pe cari dieta Transilvaniei li le refusa, situaţiunca Uniţilor 
fu fără îndoială puţin ameliorată, cu deosebire a clerului lor : 
preoţii uniţi nu mal că nu numai erau iobagi, ci craii liberi si 
puteaiî să-şi trimită copiii la şccilă, ceea ce ţăranilor români de 
rînd nu le era iertat să facă.

Acestă emancipare a clerului român unit trebui să aibă o 
mare consecinţă literară, şi prin acesta naţională; căci graţie 
preoţilor uniţi cari ’şî făcuseră studiile la Roma (Sinea! este cel

(1) Biserica ortoxă română din Transilvania şi Ungaria, după un rcccn- 
scmînt făcut dc ea însăşi număra în 1890 1.600.000 de suflete dintre cari 
2.000 de preoţi. Vedi Romanische Revue, Maiû 1892 p. 288. Ortodocşii 
formeză aprdpe trei din cinci părţi din Românii din Ungaria, Uniţii cele
lalte două cincimi.
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mai celebru dintre cl) s'a născut literatura română. Càte-va cărţi 
românesc! de rugăciuni fuseseră tipărite în Transilvania în tim
pul reformaţiuneî, dar literatura română se reducea la atâta când 
Şincaî, şi alţi câţi-va preoţi români uniţi începură a scrie şi a 
tipări în limba lor. Şi eï nu mai scriseră cu alfabetul cirilic ci 
cu alfabetul latin. Prima gramatică română a fost, publicată la 
Yiena la 1780 (retipărită la Ofen sau Buda în 1805) cu litere 
latine. Aceasta este cea dintâi carte românescă tipărită în alfa
betul nostru. Pe vremea aceea, limba rom ână nu era încă culti
vată în principatele Muntenia şi Moldova, supuse domniei fana
riote. Se vede d ’aicî im portanţa Transilvaniei la formarea con- 
sciinţei naţionale în întréga naţiune română. Transilvania a dat 
nascerc nu numai ncmulul dar, şi literaturel române.

Răsunetul revoluţiuneî francese ajunsese până şi în Europa 
orientală. In 1791 Românii din Transilvania adresară o suplică 
împăratului Leopold al Il-lea pentru a li se acorda drepturi po
litice si civile si pentru ca existenţa lor naţională să fie recu
noscută de constituţia ţărel. împăratul primi favorabil cererea 
acesta a lor şi o trimise dietei transilvane, care o respinse. In 
1834 o jalbă de felul acesta pusă la cale de episcopii ambelor 
confesiuni, nu avu mal mult succes; în tradever dicta feodală a 
Transilvaniei, care represinta pe cele 3 naţiuni privilegiate, nu 
voia se recunoscă drepturile Românilor, căci prin acésta ’şî-ar 
fi împuţinat vechile el privilegii. Românii nu puteau să-şi facă 
nici un loc în societatea asta, care nu-I cunoscea. In 1845 un 
Român din Braşov, care studia dreptul, ceru un post în adm i
nistraţia oraşului sëü natal, ’I se refusă însă pe motivul că era 
Român. El intentă atunci un proces, care ajunse până la Viena; 
municipalitatea săsăscă, invocă în tr’un memoriu justificativ vechile 
ei privilegii, cari reserva funcţiunile publice numai Saşilor şi re
clamă < contra apesărel şi ruinei Saşilor în favórea Românilor 
contrar legilor şi privilegiilor cari proteg naţiunea săscscăo

Iată în ce stare se găsiaîi Românii din Transilvania, când a 
isbucnit revoluţia franceză din 1848. O mişcare de speranţe agită 
atunci naţiunea lor; o mare adunare populară fu organisată de 
episcopii celor doue rituri: Şaguna si Lem ény şi de câţi-va pa
trioţi grupaţi în jurul lui Simeon Bărnuţiu. Patru-decI până la 
cincï-decï de mii de Români delegaţi din tote părţile Transil
vaniei să întruniră la Blaj în clina de 15 Mai îi 1848. Momentul
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era cu atât mai critic pentru Români, cu cât tocmai atunci par
lamentul maghiar din Pesta votase şi făcu şi pe împărat se sanc
ţioneze uniunea Transilvaniei cu Ungaria. Românii adunaţi la 
Blaj expuseră revendicările lor într’un lung program, care se póte 
résuma în următorele: libertate politică şi civilă, admiterea tu
turor în funcţiunile publice, ştergerea iobagieî şi a dijmei, între
buinţarea limbeî române ca limbă administrativă, recundscerea 
bisericeî greco-orientale şi dotarea clerului român ca pe al ce
lor-! alte confesiuni, etc.

Acéstâ manifestaţie populară, n ’avea nici o valóre legală, si 
câte-va dile mai târdiü, în diua de 29 Maiü, dieta feodală a T ran
silvaniei, compusă mai cu séma din Maghiari, vota uniunea cu 
Ungaria. Dar evenimentele se precipitau: Maghiarii se revoltă con
tra împăratului şi un rësboiü civil începe în care atât Români cât 
şi Croaţii combat pentru împăratul contra Maghiarilor. îndată 
după ce revoluţia fu înbuşită (cu ajutorul Rusiei), Românii căpă- 
tară drept răsplată pentru credinţa către împărat, o parte mare 
din revendicările de pe câmpul libertăţeî de la Blaj; de aici în
colo eî sunt cetăţeni aï Transilvaniei şi în acelaşi timp Transilvania 
rămânea o posesie a casei Habsburgilor, separată şi independentă 
de Ungaria. Mai târdiu ceva, la 1863 o lege specială regula în
trebuinţarea oficială în Transilvania a celor trei limbi ale terei: 
maghiara, germana şi româna. T o t de odată printr’un decret din ace
laşi an împăratul Francise Iosif convoca dieta Transilvaniei alâsă 
pe basa unei nouă legi electorale, censitare, dar fără deosebire 
de naţionalitate.
:: Românii se găsiafi de acum în dietă şi în majoritate: eî puteau 
în sfîrşit să-şî realiseze aspiraţiunile lor naţionale şi să se orga- 
niseze ca naţionalitate în monarchia austriacă; speranţa lor însă 
fu de scurtă durată. înfrângerea de la Sadova schimbă faţa im
periului: Maghiarii învingători prin înfrângerea imperiului recla
mară anexarea Transilvaniei la Ungaria, basându-se atât pe ra- 
pdrtele istorice cât si pe presenţa unui im portant element ma
ghiar în Transilvania. Parlamentul unguresc votă uniunea şi pen
tru a-î da aparenţa de legalitate făcu ca ea să fie votată şi de 
o dietă a Transilvaniei conchemată la Cluj; atât numai că acé
stâ dietă fusese alesă nu după decretul-lege de la 1863, ci după 
legea feodală din 1734, ast-fcl că Românii nu fură chemaţi a 
se exprima asupra unei măsuri care nimicea tóté speranţele

2
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lo r(l). Legea din 1863 despre egalitatea limbilor era ispo facto 
stérsa. Vedem deci de la 1868 íncóce pe românii din Transil
vania cetăţeni saü mai bine dis supuşi unguri (2).

V.

De când cu anexarea lor la Ungaria, Românii din Transilvania 
aü trebuit să renunţe la speranţa de a face din Transilvania un 
mic stat român, în interiorul monarchie! austriace, mărindu-1 cu 
unghiul sud-ostic al Ungariei adică cu banatul temişan (care este 
locuit de Români) şi cu Bucovina limitrofă, austriacă numai de 
la 1775, când a fost deslipită de Moldova. Românii au trebuit să 
renunţe la acest vis. Şi programul României iridente, evocat de 
câţi-va patrioţi entusiaştî din regatul României şi care este mai 
mult poetic de cât politic, este un vis încă şi mai îndepărtat. Acest 
program ar dori unirea în tr’un singur stat a ţărilor române din 
Rusia, România, Austria şi Ungaria, formând ast-fel o Românie 
cu 11 milióne de locuitori, care s a r  întinde de la Nistru pân’ la 
Tisa şi de la frontiera Galiţiană la Dunăre. Dar realisarea «pa
triei române», a Daciei romane, n’ar fi posibilă de cât în urma 
unui cataclism european şi după dislocarea monarchie! austro- 
ungare.

Români! din Ungaria— nu mai vorbim de Transilvania, de óre-ce 
acésta ţară este contopită cu Ungaria şi Ungaria avea deja mai

(1) Dieta Transilvanie! convocată după vechia lege electorală se compu
nea ast-fel la 1848 şi la 1886: 1° Deputaţi! aleşî, 89 Maghiar! şi Secui, 31 
Saşî, 13 Român! ; 2° Deputaţi! numiţi de monarch şi aleşi printre nobilimea 
maghiară, 189.

(2) Un scriitor român d-1 St. Perictzianu Buzëü, a istorisit aceste evenimen
te (pe car! eu n’am putut decât se le resum) într’un articol întitulat «Tran
silvania şi unirea e! forţată cu Ungaria» publicată în la Revue Contem
poraine din 28 Februarie 1880. Câţî-va an! ma! înainte, un alt român de 
Piso, semnând, numaî cu o iniţială, tratase acelaşi subiect într’o broşură în
titulată: «Transilvania în faţa pretenţiunilor Ungarie!» de Paris Dentu 1861.

Aceste publicatiun! aveau de scop de a rëspunde scrierilor publicate în 
Francia de către refugiaţi! Maghiar! din 1848 şi în cari cestiunile de poli
tică ungurésca erau bine înţeles tratate din punctul de vedere Maghiar.
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multe comitate locuite de Români (celea din Banat), — Romanii 
din Ungaria dicem, se inspiră de o politică mai puţin ambiţosă, 
dar maî practică. Partidul extrem, acela al României ii idente nu 
numără maî de loc partisanî printre eî. Partidul modei at este 
cel care conduce politica lor: el rëmane in limitele constituţionale, 
dar din aceste limite el cere egalitatea de drepturi (Gleich-bere- 
chtigung) pe care constituţia din 1868 o promite tuturor popd- 
relor din regatul Ungariei. Organisarea legală de comitete elec
torale în tóté colegiile unde Romanii sunt alegëtoii, a permis R o
mânilor de a se organisa în partid naţional şi a avea un comitet 
conducător al acestui partid. Acesta este comitetul care organisézâ 
din când în când conferinţele naţionale ale Românilor a căror 
tinere ne-o anunţă jurnalele nóstre. Aceste conferinţe sunt com
puse din delegaţi trimeşî de cercurile electorale, unde Românii 
formézâ totalitatea sau majoritatea alegătorilor. Acestea sunt con
ferinţele cari elaborăză şi proclama programul revindecarilor na
ţionale ale Românilor.

Prima din aceste conferinţe a avut loc la Sibiu în 1881. Pro
gramul votat de acăstă conferinţă revendică între altele autonomia 
Transilvaniei şi sufragiul universal. Acestea sunt revendicări ex
treme, aceste revendicări teoretice însă o dată făcute, Românii 
rămân pe terenul politicei practice. In tr’un cuvînt eî s a r  mulţumi 
cu concesiuni maî modeste şi cari ar consta în aplicarea leală a 
promisiune! de egală îndreptăţire, (Gleichberechtigung) înscrisă în 
constituţia din 1868; aceste concesiuni s a r  reduce la următorele 
puncte :

1. Admiterea limbeî române, în administraţie şi justiţie în ţi
nuturile locuite de Români;

2. Numirea în aceleaşi ţinuturi de funcţionari cari să cunoscă 
limba română ;

3. Asimilarea Transilvaniei cu restul Ungariei în privinţa cen
sului electoral ;

4°) Autonomia bisericeî ortodoxe şi a şcolelor întreţinute de ea,
5°) Propunerea limbeî române în şcolele şi colegiile din comi

tatele locuite de Românî.
Partidul naţional român combate pentru programul său. prin 

presă şi prin întruniri publice ; el face apel la opinia publică 
nu numaî din Ungaria, dar şi din întrăga monarhie austro-unga- 
ră şi chiar din Europa. In scrieri publicate în acelaşî timp în
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limba francosa şi germană, partidul naţional expune dolean
ţele Românilor din Ungaria spre a interesa în causa sa publicul 
liberal din întregă Europa : în scopul acesta aü fost publicate 
memorandul conferenţei naţionale de la 1881, un memoriu al 
studenţilor români şi o replică făcută de aceştia la un rëspun sfăcut 
de studenţii maghiari. T ot odată pentru a ţine publicul în curent 
cu viata lor politică şi cu lupta lor contra maghiarismului, patri
oţii români aii întemeiat o revistă lunară în limba germană : Ro
manische Iahrbücher, care apare astădi în Temişora.

Este cu atât mai im portant pentru Români de a face să se audă 
plângerile lor, că ei nu mai aü adi nici un scaun în parlament. Unul 
din gravaminelc lor cele mai juste este că pe când numele chiar al 
Transilvaniei este şters, există totuşi pentru comitatele formate din 
vechia Transilvanie o lege electorală specială şi că acéstâ lege este 
îndreptată în contra Românilor. In adever, nobilii aü dreptul de vot 
fără nici un cens şi cea mai mare parte a Maghiarilor din Transilvania 
sunt nobili saü trec de atarî în urma înscrierii lor pe listele c- 
lectorale sub vechiul regim; pentru cei lalţi alegători, cari de 
fapt sunt cu deosebire Români, — censul electoral este de 
patru pînă la opt ori mai mare că în restul Ungariei. Afară de 
aceea cercurile electorale sunt ast-fel împărţite ca să potă fa
vorisa elementul maghiar. Mai mult, Românii din Transilvania 
se plâng de presiunea şi corupţiunea exercitată în alegeri de admi
nistraţia maghiară. Chiar din anul 1869 la conferinţa din Mer- 
curea agitaseră cestiunea de a se abţine de la luptele electorale 
si o parte dintre ei adoptaseră chiar acéstâ hotărâre. In 1881 
vëdênd numărul mic al deputaţilor lor diminuând în fie-care legi
slatură gratie acestor manopere, conferenţa din Sibiu hotărî că 
Românii se vor obţine de aci înainte de-a lua parte la alegerile 
pentru dieta din Buda-Pesta. Românii, din cele-lalte comitate 
(Banatul Temişorei continuară încă câţi-va ani a lua parte la ale
geri şi până în 1890 mai eraü câţi-va deputaţi români în parla
mentul din Buda-Pesta; dar în 1890 şi pentru aceleaşi resdne 
Românii din Banat se abţinură şi ei. Câmpul este lăsat liber 
candidaţilor maghiari; partidul naţional român face grevă pe 
terenul electoral: el nu vorbesce de cât în presă şi în conferin
ţele naţionale.

Impunerea limbei maghiare este un gravamin de un alt ordin 
dar un gravamin încă şi mai grav, căci limba nu este numai şira-



ROMÂNII DIN UNGARIA 21

bolul ea este şi expresiunea naţionalităţeî, şi tocmai din acest motiv 
Maghiarii vreau să impună limba lor la tóté naţionalităţile din 
Ungaria. Nu trebue să asemănăm Uungaria stat poliglot, cu o ţară 
ca Francia stat unitor unde de secolî o naţionalitate şi o limbă s’a 
impus provinciilor de origini diverse. Dacă este în Europa un stat 
care s a r  putea asemăna în privinţa acésta cu Ungaria, acesta ar fi 
Elveţia cu cele patru naţionalităţi şi limbi ale sale ; cu diferenţa acea 
însă că în Elveţia nici o naţionalitate (chiar cea germană care e mult 
maî numerosă ca cele-l’alte) nu oprimă pre cele-lalte. Impunerea lim- 
beï maghiare nu este numai o mesură opresivă faţă de naţiunile m a
ghiare din Ungaria este şi o inovaţie şi ea nu póte invoca «drep
tul istoric» aşa de scump Maghiarilor, când el vine în ajutorul 
prietenilor lor. Dacă statul ungar a putut în decursul atâtor se
colî să subsiste fără ca jalusia să fi turburat vre-odată diferitele 
sale neamuri, causa a fost că limbile acestor neamuri erau tote 
ceea ce evul mediii al nostru numia limbi vulgare, prin oposiţiune 
la limba vorbită de omenii culţi, care era latina. Limba latină era 
limba politică, parlamentară, administrativă, judiciară a Ungariei: 
acésta era o limbă accesibilă tuturor şi în acelaşi timp o limbă 
neutră. Latina remâne ca o limbă oficială a Ungariei până la 
1840: în parlamentul din Pesta se vorbia latinesce până la 1848. 
Limba maghiară impusă ca limba oficială în tóté branşele nu numai 
în politica generală, dar şi în administraţe şi justiţie şi încele maî mici 
detalii ale administraţiei locale, devine o vexaţiune permanentă 
pentru naţionalităţile ne-maghiare. In punctul acesta doleanţele R o
mânilor nu diferă de cele ale celor-lalţî supuşi aï Maghiarilor. Dar 
eî se maî plâng că sunt excluşi din tóté funcţiunile administrative 
în comitatele unde eî sunt în majoritate şi că ocuparea de funcţiuni 
liberale le este aprópe oprită; eî sunt trataţi ca străini pe pămîn- 
tul patriei lor.

Maghiarii sperézâ că prin o educaţiune maghiară şi prin ma- 
gherisarea tinerime! să transforme Ungaria în stat naţional m a
ghiar, Cu tóté că la crearea dualismului o lege delà 68 a prevë- 
dut ca copii diverselor naţionalităţi să-şi capete instrucţiunea în 
limba lor naţională. Şcola este astădi în Ungaria un mijloc de 
maghiari sare prin escelenţă. Spaciul ne lipsesce pentru a intra 
în detaliile acestei campanii şcolare: destul daca vom spune că 
în scólele si colegiile oficiale înveţămîntul se dă numai in ungu- 
reşce, că guvernul intervine prin inspectorii sei în scólele primare
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române, fondate din iniţiativa privată şi în seminarele biseri- 
ceî ortodoxe române şi că interdice Românilor a fonda scóle 
pentru copiii lor. Mal mult, guvernul maghiar încurajază so
cietăţile de maghiarisare cari se întemeiază sub numele de «So
cietăţi de progres naţional» sau «Societăţii de cultura», cari 
răspândesc instrucţiunea în limba maghiară, şi compenseză pe 
institutorii maghiari sátori, etc. Aceste societăţi au avantajul pro- 
tecţiuneî oficiale. Şcolele şi stabilimentele culturale ale Româniloi 
luptă cu greii contra acestei propagande, căci Românii sunt să
raci; astădi mai sunt însă ajutaţi din fondurile unei societăţi, fun 
dată în România după modelul «Schulverein» lui german din 
Berlin. «Liga pentru unitatea culturală a Românilor» a cărei reşe
dinţă este în Bucuresci are de scop a încuraja şi a susţinea în 
străinătate scolele în cari învăţămîntul se dă în limba românăscă- 
Cu tote că acţiunea ei se estinde numai în marginile modeste 
ale tërêmuluï şcolar, Societatea acésta a fost denunţată în 1892, 
de la tribuna parlamentului maghiar de către contele Appony, a- 
cesta se indignă chiar pentru că biuroul acestei societăţi ar fi 
fost primit în audienţă de regele Carol al României şi că ar fi 
obţinu tde la dînsnl cuvinte bine-voitóre. Contele Kalnoky răs
punse cu spirit că el nu cunoscea istoria acestei audienţe.

Nu vom intra în seria vexaţiunilor şi persecuţiunilor de caii 
se plâng Românii din Ungaria (1).

Le vom résuma într’un cuvînt, spunênd că naţiunea română 
este tratată în Ungaria, cum sunt aici aprópe de noi Alsacienii 
si Lorenii, cari nu vreau să uite suvenirul patriei francese. Ro
mânilor nu le este permis de a fonda societăţi de nici-un fel, 
chiar nici de acelea cari aü un caracter de utilitate publică, fie 
reuniuni agricole, saü sindicate industriale, fie reuniuni de femei 
ori de asociaţiuni literare de studenţi etc. Dreptul de asociaţiune 
nu există pentru Români.

Dar se bucură cel puţin Românii de libertatea presei şi pot 
ei să facă cunoscute gravaminele lor înaintea opiniuneï publice ? 
De loc.

(1) Acestea se găsesc descrise mai pe larg, şi sprijinite pe fapte într o pu- 
blicaţiune în limba francosa întitulată: Chestiunea română în Transilvania şi 
Ungaria, Replica tinerimeî universitare române, etc. Viena, Budapesta, Gi az, 
Cluj. Autorii acestei scrieri aü fost pentru indiscreţiunca lor condamnaţi la 
închisore şi la amendă.
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Intr’adevër, există în vechiul arsenal de legi făcute pentru T ran
silvania o «patentă imperială din 27 Maiü 1852». Acéstá patentă 
fusese edictată pe timpul absolutismului ; guvernul unguresc a 
lăsat’o însă să subsiste pentru a puté să se servâscă de ea în 
contra presei oposiţionale naţionale (1). Procesele de presă sunt 
frecuente contra diarelor române din Transilvania. Recunóscerea 
gravaminelor naţionalităţeî rom âne e privită ca delict şi judecă
torii maghiari n ’au mâna uşoră. Aceste procese se judecă de 
curţile cu juraţi. Diareic române se publică în cercul judecătoresc 
al Sibiului. Or, Sibiul este un oraşiu în parte german şi cum 
juraţii achitau câte-odată pe jurnaliştii români, guvernul unguresc 
a suprimat în 1884 cercul judecătoresc al Sibiului şi l’a anexat 
la acela al Clujului. Clujul este un oraş cu desăvîrşire maghiar; 
publiciştii români din Transilvania sunt traşi înaintea juraţilor 
maghiari, adecă în faţa adversarilor lor politici. Procesele de presă 
— şi condamnările — nici nu se mai pot numera si printre cei 
maî distinşi scriitori români din Transilvania abia mai sunt cari 
să nu fi făcut cunoscinţă cu închisorile unguresc!.

Iritaţiunea naţiune! române şi încăpăţinarea guvernului ungu
resc în politica lui de maghiarisare aii făcut situaţiunea forte 
încordată şi aprópe revoluţionară. Un proces intentat în mo
mentul acesta şefilor naţiune! române pune vîrf desperăreî 
Românilor şi se pare a fi punctul de plecare al constituire! 
une! lig! a tuturor naţionalităţilor nemaghiare din Ungaria. 
Comitetul conducător ales de alegători! român! şi care se în- 
trunesce aprópe în toţi ani! la Sibiü, hotărîse în principiu chiar 
din 1887 de a présenta revendicările naţiune! române într’o 
petiţiune adresată împëratuluï-rege Francise Iosif. Acest proiect 
a fost ma! întâiü amânat în speranţă că regimul maghiarisator 
va încerca orc-car! modificări în spre bine; dar cum evenimentele 
dovediaü ma! curând contrarul, conferinţa naţională din Ianuarie 
1892 adoptă textul aceste! petiţiunî, care formâză o broşură mare 
în cuart, întitulată: «Memorandul Românilor din Transilvania şi

(1) Patenta acesta a fost menţinută în vigóre pe lângă câtc-va modificări 
printr’o o ordonaţiune a miniştrilor de justiţie şi dc interne cu data de 14 
Maiü 1871. Maghiari! aü făcut să dispară numele de Transilvania ; dar e! 
menţin pentru acostă ţdră în vederea politice! lor naţionale o legislaţiune 
de presă distinctă şi diferită de cea din restul Ungariei.
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Ungaria presentat Majestăţei Sale imperiale şi apostolice regale 
Francise Iosif I, etc. etc.» Acésta este cartea durerilor naţiuneî 
române cu asigurarea devotamentului poporului român către îm- 
përatul-rege şi către dinastia sa, devotament de care părinţii sëï 
aü dat probă în rësboiul civil din 1848—1849.

Faptul de a présenta o petiţiune suveranului a fost privit de 
partidul maghiar ca culmea îndrăsneleî. Guvernul unguresc se 
opuse ca împëratul-rege se priméscâ deputaţi unea însărcinată cu 
presentarea memorandului la Viena în luna Maiű 1891. Intórcerea 
acestei deputaţiunî a dat loc scenelor celor mai violente; membrii 
ei aü fost obiectul violenţelor populare şi casele le-au fost devastate 
sub ochii indiferenţi aï administraţiuneî maghiare. Şeful partidu
lui naţional român, Dr. Raţiu, n’a putut scăpa cu viaţă de cât cu 
mare greutate şi a trebuit să-şî pârâséscâ residenţa (sa) din 
Turda pentru a se stabili în Sibiu. Unul din membrii cei mai activi 
aï partidului maghiar, d. Ugrón, a făcut din acest memorandum 
obiectul uneî interpelaţiunî în camera deputaţiunilor din Budapesta 
(14 Iulie 1892): ce va face guvernul — dise dînsul — faţă de în- 
drâsnéla acestor memorandiştî, îndrâsnélâ cu atăt maî culpabilă, 
că eî dăduseră suveranului titlul de împërat.»

— Se scie că Maghiarii nu vreaű să cunoscă de cât pe «re
gele Ungariei», şi că pentru ei «împeratul Austriei» este un su
veran străin. — Ministrul justiţiei, d. Szilàghy, rëspunde că faptul 
de a adresa o petiţiune suveranului nu putea fi considerat ca 
un delict: dar că acéstâ petiţie fusese imprimată sub titlul de 
Memorand şi că va vedea dacă publicarea acestui «factum» nu 
constitue un delict care cade sub rigórea legilor de presă. După 
óre-care hesitare şi sub presiunea şoviniştilor maghiari, guvernul 
unguresc se hotărî, în fine, la un proces; în luna lui Maiü 1893 
el ordonă confiscarea la tipograful din Sibiu a tuturor exempla
relor rëmase din Memorand şi începu o instrucţie judiciară contra 
celor 25 de membri ai comitetului central al alegătorilor români 
consideraţi ca autori ai memorandului şi responsabili pentru el. 
Actul de acusă vorbesce de înaltă trădare, căci maghiarismul a 
ajuns la un aşa grad de intoleranţă în cât discutarea pe calea 
presei a chestiunilor de drept constituţional şi public — precum
si de istorie — constitue un delict si o crimă.) >

Acest mare proces trebuia să încépâ la 23 Ianuarie 1894 înaintea 
curţii cu juraţi din Cluj, acest juriu maghiar, care condamnă
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to t-d’a-una. In ultimul moment procesul a fost amânat, dar n ’a 
fost de cât o amânare, «de óare-ce desbaterile au început la 7 
ale curentei. Comitetul partidului naţional român întrunit în Sibiu 
în dilele de 3 şi 4 Aprilie c. a, lansat un manifest prin care 
declară întréga naţiune română din Ungaria solidară cu acusaţiî 
de la Cluj.

După cum vedem, partidul naţional Român nu se descurajézâ 
el îşî lărgesce chiar programul preparând pentru vara acesta (1894) 
un congres al naţionalităţilor nemaghiare din Ungaria, în scopul 
de a organisa cu concursul Slovacilor, Sârbilor şi póte al Rute
nilor o resistenţă energică contra politicei de maghiarisare a gu
vernului unguresc. Ceï douë-decï şi cinci de membri aï actua
lului comitet al alegătorilor români sigur vor fi atunci în închi- 
sóre după procesul de înaltă trădare ce se va judeca în curînd; 
însă eî vor fi înlocuiţi prin alţii cari vor continua lupta pentru 
apărarea naţionalităţeî lor. Programul lor este punerea în prac
tică a legii naţionalităţilor de la 68, introducerea sufragiului uni
versal şi remanierea cercurilor electorale. Până atunci Românii 
vor continua a face grevă pe terenul electoral fără a înceta în 
acelaşi timp propaganda lor pe ori-ce altă cale legală.

Dar agitaţiunea acésta va rămânea ea tot-d’a-una pe terenul le
gal dacă Maghiarii continuă a refusa cea mai mică concesiune 
supuşilor lor şi dacă cî agravă politica lor de maghiarisare ca 
şi cum tote naţionalităţile din Ungaria ar trebui să-şî renege tra- 
diţiunile lor pentru a se face Maghiari ? O politică atât de in
tratabilă nu póte să producă de cât răcălă faţă cu statul care face 
din ea opera lui; în viitorul răsboî european Maghiarii vor vedea 
póte resultatul acestei politici; aducă-sî numai aminte de propria 
lor atitudine faţă de regimul austriac în decursul resboiulm de la 
1866. Aliaţii lor din Germania se preocupă de pe acum de a- 
cest lucru în interesul Germanie!. In luna lui Iulie anul trecut, când 
cu conferinţa română din Sibiu, Allgemeine Zeitung deplora perse- 
cuţiunea elementului românesc în Ungaria; nemulţumirea cres
cândă a celor trei milióne de Români din Ungaria ar pută — 
dicea diarul german, să împingă guvernul din Bucurescï a se alia 
cu Rusia. Şi vorbind de cele laite naţiuni din Ungaria, fóia germană 
dicea că în general nemulţumirea celor dece milióne de Nemaghiarî 
este slăbiciune pentru Ungaria şi prin urmare pentru tripla 
alianţă. Da, slăbiciune politică şi, póte, în tr’o di, slăbiciune militară.
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VI

Agitaţiunea politică a Românilor din Transilvania şi Ungaria 
a rămas până adi pe terenul naţional, dar legal, nu numai că eî 
au afirmat tot deauna devotamentul lor către stat şi dinastie, dar 
nimic în conduita lor n ’a permis îndoiala despre lealitatea lor. 
Sunt acum doi anî, ei s’aü adresat directam ente suveranului lor 
legitim în Viena şi nici că se gândesc de a rupe cu acăstă su
punere. Dar dacă Românii din Ungaria nu-şî întorc privirile către
Bucurescî şi nu primesc de acolo m ot-d’ordre...............................
ar fi straniü ca fraţii lor din regatul României adecă din Româ
nia liberă, să nu se intereseze de sorta lor. Şi cu cât guvernul 
unguresc afirmă mai mult politica de maghiarisare cu forţa şi 
persecută pe representanţiî idee! române în Ungaria, cu atât 
chestiunea transilvană tinde a deveni o chestiune internaţională.

Simpatiile Românilor din regat pentru mişcarea română în 
Ungaria îşi au óre-cum isvorul în rolul im portant ce-1 j6că în R o
mânia Românii emigraţii şi stabiliţi acolo. Eî nu sunt decât două-decî 
de mii póte, dar im portanţa lor le este cu mult mai însemnată 
de cât numărul, prin locul ce 1 ocupă în societate. Sunt omeni 
cari aü făcut studii, s’au destinat carierelor liberale şi aîi părăsit 
Ungaria alungaţi fiind, de persecuţiunile maghiare. întocmai aşa se 
întâmpla odinioră cu inteligenţa şi activitatea liberală din Veneţia, 
din Milan şi din Neapole, părăsindu-şî patria natală pentru a scăpa 
de persecuţiunî şi a merge să trăiască în liberul Piemont. Acestea 
nu sunt numai forţe perdute pentru Ungaria, ci sunt forţe cari 
se pot întorce în tr’o di în contra eî: şi dacă se nasce în R o
mânia o mişcare de opinie către Carpaţî, natural că ea se nasce 
în jurul acestor emigraţi.

Am amintit de întemeierea Ligeî pentru unitatea culturală a 
Românilor, Rolul eî pe terenul literatureî, al limbeî şi al şcoleî, 
este acela al «Alianţei francese» şi ea rămâne cu prudenţă pe 
acest teren.

A rdórea naţională însă se manifestă în afară de ea şi guvernul 
unguresc o scie acésta aşa de bine, în cât încearcă a face din fron
tiera Carpaţilor o frontieră morală. Omenii şi împreună cu eî ideile
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nu pot fi împedicaţî de a trece, dar se pot împedica de a trece jurna
lele. In 1886 nu mal puţin de 38 diare române din România eraü 
oprite de a intra în Ungria. Dar dacă vameşii şi jandarmii un
guri pot împedica cugetarea română de a pëtrunde din România 
în Ungaria, eî nu pot împedica evenimentele politice din Rom â
nia ungară de a se repercuta în România liberă, cu deosebii e 
când vr’un proces mare, ca cel al bëtrânuluï general Doda în 
1888(1) pasionézâ pe Românii din Ungaria.

In România aceste manifestaţiunî se produc chiar în parla
ment. In luna lui Decembre 1893 chestiunea Românilor din U n
garia a fost ridicată în parlamentul din Bucurescî cu ocasia dis- 
cuţiuneî răspunsului la mesagiul regelui. La camera deputaţilor 
aü vorbit d-niî An. Stolojan, Ionel Grădişteanu, şi Mişiu Balşiu; 
la senat d-niî Dumitru Sturdza, Urechia şi Aurelian. După ce a 
reamintit gravaminele Românilor din Ungaria, d-1 Sturdza a adă- 
ogat: «noi nu trebue să ne temem de o vorbă de chestiunea Români- 
nilor din Ungaria; nu, nu trebue să ne temem a o face; căci dacă aşa 
ar fi, dacă am tăcea în parlamentul nostru, ce ar mai însemna Româ
nia ? Ea n’arm aî însemna nimic, ar fi o ţară vasală; ar fi tocmai ca şi 
cum am fi schimbat raportutile nóstre de vasalitate către Turcia, în 
raporturi de vasilitate către Ungaria! momentul pentru ministrul afa
cerilor străine d-1 Al. Lahovari, era greű, el nu putea de cât să depăr
teze chestiunea ca fiind o chestiune de ordine interioră a unui 
stat vecin şi amic. Deja cu câte-va luni mai înainte rëspundênd 
unui orator din aposiţie declarase că nu putea fi vorbă de în- 
temeerea unor consulate române nici în Transilvania, nici în Ba
nat. Guvernul român aparţine astădî partidului conservator şi 
acest partid gravită în orbita triplei alianţe : acesta este desigur

(1) D. Traian Doda, general în retragere din armata austrică şi de na
ţionalitate Român, fusese ales deputat în Caransebeş (Ungaria proprie), 
jndignat de presiunea exersată de administraţia maghiară contra candida
ţilor de naţionaiţtate română, el îşî dădu demisia şi expuse motivele ace
stei demisii într’o scrisdre către alegătorii sëi. Pentru acăstă scrisóre fu el 
urmărit ca culpabil de escitaţiune contra Constituţiei, a legei şi a autori
tăţilor, delicte forte vagi dar prevëdute de codicele penale unguresc! din 
1878. In decursul acestei urmăriri generalul Doda a fost lovit de un atac 
de aplopesie în urma căruia a rămas paralisat. Procesul cu tóté acestea 
avu loc şi juraţii maghiari din Arad declarând pe general culpabil, el fu 
condamnat la doi ani închisore şi la o mare amendă. Bătrânul general fu 
îndată după aceea graţiat de împărat.



şi sentimentul intim al regelui. Oposiţia liberală nu uită Basara
bia răpită de Rusia, dar ca are cu deosebire, înaintea ochilor ei 
suferinţele celor trei milióne de Români din Ungaria : ca oposi- 
tie ea este liberă în cuvîntul şi în propaganda sa; dar un guvern 
responsabil de destinele ţăreî trebue să fie cu atât mai prudent 
că are a face cu vecini mai puternici

Simpatiile Românilor din România vor rămânea deci platonice, 
de alt-fel Românii din Ungaria nu le caută. Ei nu luptă pentru 
a esi din monarchia austro-ungară şi pentru a se reuni cu regatul 
esit din coloniile lor din secolul al XlV-lea. E î nu vreau de cât 
să-sî desvolte viaţa lor naţională pe pămîntul pe care îl ocupă 
de secolï. Eï eraű Austriacî devotaţi şi sunt gata să fie Unguri 
câtă vreme nu vor fi forţaţi să fie Maghiari. Se dicea odinioră: «na
ţiunile Ungariei» şi deosebirea limbilor nu împedecă pe diversele 
naţionalităţi a trăi întro pace relativă sub acelaşi suveran. Dacă 
Maghiarii cred să reuşiască a maghiarisa naţiunile Ungariei printr’o 
politică de persecuţiune, le va lipsi póte concursul timpului, care 
singurarputea face acéstâ politică durabilă. D acas’ar mulţumi să fie ccî 
d ’întâiü în Ungaria ei ar fi cu uşurinţă stăpâni într’un stat fede
ral, în tr’o Elveţie monarchică şi nu ar da o desminţire acestei 
maxime vechi a statului austriac pe timpul când limba latină fă
cea pacea între diversele naţionalităţi: Justitia  erga omnes populos 
fundam entum  Austriac/»
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