ROLUL LUI IOAN RUSSU-ŞIRIANU ÎN ORGANIZAREA
ŞI ELABORAREA HOTARIRILOR „ADUNĂRII NAŢIONALE"

DIN 28 NOEMBRIE 1894
de

PAVEL COCIUBA, FLAVIU BIZEREA

Creşlerea

prestigiului şi competentei Partidului Naţional Român în
maselor populare din Transilvania, strîngerea legăturilor dintre
conducătorii mişcării pentru liherlate şi unitate naţională şi popor in
cmii mişcării mernoranclisle, precum şi alte aspecte ale saltului realizat
în lupta naţională a românilor în periocida dintre 1881-1894, au determinat clasele dominante şi guvernul clin Ungaria, ca, după condamnarea
memorandiştilor, să repete şi să „amplifice Jo,·iturn" 1 , vizînd de data
aceasta însăşi inima mişcării naţionale, fiinţa P.N.R.
Conştiente de eşecul suferit pe plan mornl - , prin condamnarea
memorandiştilor, cercurile naţionaliste maghiare, care au sesizat creş
terea impetuoasă a rolului şi ascendentului asupra nrnselor al P.N.R., în
urma evPnimentelor l0gatP de procesul Memorandului, au hotărît sct
dPsfiinţezP Partidul Naţional Român, prin scoaterea lui în afara legii.
Jn haza ordinului J)[0zidenţial Nr. 321 din 16 iunie, 1894, emis de Ministerul ele interne ul regatului ungar, P.N.R. este considerat dizoh·at, înştiinţare pe cc1re
preşedintele
Comitetului central electoral P.N.R.,
dr. I. Raţiu, o primeştP la 20 iunie 1894.
DeoarecP cei mai mulţi membri ai ComitPtului de conducere al
P.N.R. urmau să execute închisoarea la care au fost condamnaţi prin
sentinţa ci<' la Cluj, a fost desemnat pe timpul cît Comite>tul va lipsi un Comitet provizoriu, care să conducă în acest interval P.N.R. Prezidat
de Vasile Mangra, Comitetul provizoriu era format mai ales din tineri,

faţa

1 Conccpulil Cil o lovitura ce urma a fi administrată mişcării naţionale româneşti,
împrocesuarea şi condamnarea memorandiştilor a însemnat în esenţă, clupă cum csll'
ştiut, un succes şi un impetuos pas înainte în ansamblul luptei noastre naţionale,
fiind un eşec pentru guvernul şi cercurile nationaliste maghiare. Prin condamnarea
memorandiştilor, care formau Comitetul central electoral al P.N.R., cu lot succesul de
an<;amblu, lupin n1:1lională şi P.N.R. au resimii! areastJ lovitură viol<>nlă,
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Noul Comitet a dovedit, în perioada de /JTO\ izornt, calitctti c•xcPlentf' ele conducător al P.N.R. şi al luptPi naţionale a românilor, r<'alizînd
pasul ce se impunea cu stringentă necesitate în evoluţia întregii lupte
naţionale şi în viaţa partidului naţional. El a introdus în viaţa politicei
a P.N.R. idei şi forme de luptă noi, care depăşeau vechile concepţii ale
merituoşilor memorandişti3, răsplătiţi cu nimbul martiriului şi al mitizării naţionale. Gîndirea social-politică şi tactica noului comitPt atinseseră apogeul în momentul procesului memorandist; generaţia postpasoptistă reprezentată de vechiul comitet în frunte cu I. Raţiu şi-a
îndeplinit cu succes rolul său naţional pînă spre sfîrşi tul anului 1894.
Saltul calitativ al luptei naţionale, înregistrat între 1892--1894, impunea
însă o nouă concPpţie şi o nouă calP de luptă, care contravenea, şi nu-şi
mai găsea loc în concepţia generaţiei cc• patrona conducerPa P.:\l.R.
De factură legalistă, tradiţională, cu convingeri filo-habsburgice, cu
o concepţie nu suficient de largă asupra ansamblului realizărilor luptPi
naţionale a românilor la sfîrşitul secolului XIX-lea, generaţia memorandistă ,,merituoasa genera/ie" - a trebuit să facă loc - nu fără
opoziţie generaţiei tinere şi grupării ei reprezenta li ve la conducerea
P.N.R. şi a întregii lupte naţionale.
Considerăm că prima manifestare a acestei tinere grupări a fost
organizarea „Adunării na/ionale" de la Sibiu din 16/28 nov. 1894, în
care tînăra grupare conducătoare a P.N.R. a întimpinat cu fermitate hotărîrea guvernului maghiar de a desfiinţa Partidul Naţional Român din
Transilvania şi Ungaria.
Ideea lansală de noul comitet, privincl convocarea unei mlunclri fl(l/ionalc, s-a lovit de opoziţia lui A. Mocsony şi a unor fruntaşi arcteleni
ai P.N.R., care considerau că această adunare este inoportuna. şi incompPtentă să ia hotărîri la nivel de Conierin/ă na/ională.
Tinerii au organizat totuşi această adunare, care s-a dovedit ulterior a fi fost actul absolul necesar impus de realităţile vieţii polilice a
P.N.R. şi a luptei naţionale.
Ioan Russu-Şirianu a jucat un rol important, alîl în convocarea cit
şi în desfăşurarea istoricei adunări 4 • Acest lucru reiese din faptul c8
~ Ioan' Russu-Şirianu (1864-l!J0!J), nepol ne sorct al scriitorului ~i omului politic
Ioan Slavici, niîscut la Şiria în jud. Arad, era cunoscut în 1894, alil prin publicisticc1
sa, cil şi prin rolul important jucat în mişcarea memorandistiî, (DatC' mai amplC' în
articolul .,/oun Ru.~su-Şirinnu, luptător pentru înfăptuirea unită/ii nn/ionn/e n poporului
roman, în Cri.~ia, VIII, Oradl•a, 1978, p, 58:1-597).
3
Prin acPst Lermen se întelecw ,·pchiul comitel şi adeptii ideilor ncestuia.
~ Tinutti ilegal deoarece P.'.\J.R. fusese dizolvat - , este dpschisc1 prin cu,·intarea lui V. Mangra; prezidată de Mihai Popovici, protopoµul Orşo,·ei, nolari fiind
Dr. Gtivril Tripon, Dr. ŞI. Petroviciu, Ioan Russu-Şirianu, ctire a preLenLat ~i expozcu/,
Dr. Şt. Cicio-Pop, Dr. Mangiuca şi N, Diamandi. O comisie de 50 a fost aleasa pentru
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expozeul (darea de seamă), a fost prezentat de el, ceu mai mare parte
a lui fiind şi întocmită dC' dînsul. Conţinutul şi lanul acestui expozeu
caracterizează profunda gîndire politică a lui Ioan Russu-Şirianu, precum şi hotărîrea întregului comit0t de a nu c0da în faţa unei legi nedrepte şi abuzive.
Pornind de la principiul elaborat de I. Raţiu, că "existenta unei naf iuni rnz se discută, ci se afirmă", Russu demonstrPază cei prin lovilura
din 16/28 nov. 1894, naţiunea română „lovită a putut să fie, dar niciodată 1ngenunchintă", pentru că, ,,CIiiar cînci căzu fi cim fi 1n luptă, cîtă
,·reme nu am renuntat la nimic, existăm ca cctă[eni, existăm ca naf iune";;, Cu toate legi le rPacţionare, ,,nu este putere sub soare, care pe
cetăteni, ori o nafiune întreagă să o poală sili a fi ceea ce nu este şi nu
voie.~te să fie" 6 •
Russu şi noul comitet văd însemnătatea adunării prin faptul că ea
constituie o demonstraţie prin care naţiunea şi lupta naţionalii a românilor nu vor" să-şi iscălească decapitarea", fiindcă ordinul a pus „în
discuţie,

nu organismul partidului

naţional,

dw chiar

viaţa naţională

română"î.

Rolul mult crescut al P.N.R. este obiectiv sesizat - şi chiar
întrucîtva exagerat - în „expozeu": ,,el (P.N.R. - n.n.) este însuş poporul român", a cărui existenţă ,,nu se poate desfiinţa prin nici-un fel
de ordin ministerial" 1\
Importanţa adunării şi a hotărîrilor luate sînt prezentate de RussuŞirianu atît ca un curajos răspuns la provocare primul act care inaugurează abandonarea Jegalismului - , cît şi ca singura cale ce putea fi
urmată: ,,Adunarea de astăzi, mai ales din acest punct de vedere are
însemnătate. Fa este un răspuns la provocare"u,

Ieşită din
morandiştilor,

cadrul legalismului, devenit prea strîmt după procesul meadunarea, atît prin expozeu, cît şi prin rezoluţia sa, neagă
pentru prima dată faptic valabilitatea întregii legalităţi dualiste.
Clarviziunea politică a Comitetului provizoriu manifestată în adunare şi oportunitatea poziţiei tinerilor a fost confirmată de evoluţia imediată şi mai tîrzie a luptei naţionale şi a evenimentelor politice. Guvernul nu a îndrăznit să treacă la măsuri concrete prin care să valideze
ordinul desfiinţării P.N.R.; tacit, el a lrebuit să permită de fapt şi în continuare activitatea P.N.R.
Adoptarea acestei atitudini de către Comitetul tînăr nu a fost lipsită
ele riscuri; gruparea mocionistă - duµă cum s-a arătat mai sus - nu
a prezenta proiectul de „concluz", cilil de Petru Trulia, în numele acestei comisii,

votate
5
T. V. Piiciilianu, Cartea de aur sau Luptele politice na/ionale ale românilor de
str/J coroana ungară, Sibiu, 1913, voi. VII, p. 722
şi

u Ibidem
7

~
9

Ibidem
Ibiclcm, p. 723
Jbiclem, p. 722
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atilucliiw, 1w an•c•uşi poziţie• siluî11du-se şi o parte·
mPmbrii ai P.N.R. Dc";;i tinerii au prevăzut că în cadrul
P.N.R. şi a luplei 11<.1~io1wle vor întîmpina opozi~ie, nu au pulul prevedea readia globală a luluror frunli:!şilor nnlioncili faţă de initii:!tivc1 lor.
Cuvcrnul maghic1r însuşi a sconlc1t pe o reaqiunc slcJb8 şi confuză:
a calculat bine tactic momentul loviturii; c1 emis ordinul către vechiul
comitet la 20 iunie 1894, locmai pentru cu acesla, urmîncl c1 inlrn în
temniţă, să nu mai poală lua mcisurile necesare. Se spera ele către ~Jllvernul maghiar că ordinul va găsi P.N.R.-ul decapitat sau în tot cazul
dezorientat, condus ele un comilet nou, prea tînă.r, fără expericnlc1
politică şi fără popularitatea necesară, atît în faţa maselor cit şi în sînul partidului.
Tinerii au intuit de la bun început această situaţie critică, fapt care
reiese din expozeu: ,,.5i cine dintre noi nu s-a cutremurat oare, gîndindin mai

aceaslă

bătrînii

du-se, că am putea fi destul de slabi a lăsa să ni se spargă şi împrăştie
rîndurilc?" 10 • Emu însă conştienţi de necesitatea unui răspuns îndrăzne~
şi edificator, ele faptul că în aceste momente drapelul luptei naţionale
trebuia ţinut mereu sus: ,,cu cît în cutele sale mai ales după procesul
memorandist (subl. ns.) - s-ascund dorinţe cc încălzesc inimile tuturor
românilor, credinţe cari au ajuns pentru întreg poporul nostru o religie
sfîntă" 11 •

1n acest spirit adunarea a votat rezoluţia prin care ordonanta 321
din 16 iunie 1894 este declarată „neconstitu/jonală .5i nebazată pc nici-o
lege poziti\·ă a patriei", iar „na/iunea conştie de drepturile ei politice
naţionale inalienabile, respinge de la sine propunerea, că ea se ,·a plecc1
pentru a-.5i face existenta şi acti,·itatca politică pendentă de la arbitrul
guvernului" 1~. Adunarea, prin rezoluţie, declară că va susţine ncau[1tut

programul P.N.R. clin 1881; condamnă persecuţiile natio,wle, intemnililrr•a memorandiştilor, l0gile şcolare reacţionare; ia hotttrîrca cir• c1 se
convoca cit mai repede un Congres al na(ionalită/ilort:1 din UngMid,
acest lucru devenind o necesitate obiectivă iminentă.
Este adevărat că tinerii în pasul lor inimos nu au acţionat tol,ll
independenţi de vechiul comilet; acesta, urmînd a intra în temniţă nu
putea, oricum, prevedea întregul curs al evenimentelor şi nici rec1ctiilc
de viitor ule guvernului, clacă se ţinea cont de violenta cu care acesta
a reac~ionat faţă de actul înaintării iv1emorandului. C'u oarecare incticaţii din partec1 vechiului Comitet, a căror proportie este greu de slctl>iIit. tinerii credeau că acţionează. pe deplin în spiritul vechiului comitet.
încc•1-cînd „să fie lei înălţimea misiunii increclin/Clil'", să demonstrc•z(_•
10

I bi<lem, p. 725
lbiclem
1~ Ibidem, p. 720
J:1 ln vederea unor actiuni comunP 11IP nation11lilalilor a'>uprilP clin Ungaria s-nu
fcÎcul şi anlerior denwrsuri, dar Hcum se holZirPşlP conrrPI con,·oeciren Congrl'~ului, n•
se \"il ţine in 18!.JG, lil Budapesta.
11
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ca deocamdată să ştie, au făcut un pas uriaş în viaţa luptei
a românilor şi a P.N.R.; depăşind optica bătrînilor şi procedeele lor politice, fundamentînd o nouă tactică de luptă ce se impunea
în stadiul evolutiv al ei. Rolul bătrlnilor post-paşoptişti se încheiase
odată cu Memorandul şi cu sacrificiul lor în acest proces. Graţiaţi la
20 sept 1895 - cu cîteva excepţii, ei adresează lui Franz Iosif cunoscuta
,,multumire", întocmită la Budapesta, care provoacă stupoare în rîndurile tinerilor. Gestul lor - adevărată absurditate poltică - nu mai putea trece drept paravanul necesar 13 în faţa maselor şi a marii majorităţi a P.N.R. Tonul umilitor, declaraţia de ataşament şi fidelitate faţă
de tron şi imperiu, care întreceau formulPle obişnuilP, fraze ca „primul nostru cuget, cel dintîi sim(ămlnt, ci fost şi este espresiunea omagială a recunoştintei .5i mulfămitci noastre adînci", apoi „tinem cu ncînfrîntă credintă la virtutile nealterate de alipire, f idelitale şi iubire către
]naltul tron şi glorioasa casă domnitoare", semnă turc1 cu formula „cei
mai umiliti supuşi", dovedeau că btîtrînii aureola ţi nu mai aveau

resurse pentru c1 urca noile treple ce le cerea lupta naţională.
Abia acum tinerii văd că în răstimpul cit au condus P.N.R.-ul, nu
numai că s-au ridicat la înălţimea misiunii, dar au făcut un important
pas înainte. Tol acum ei văd însă, că lor le revine sarcina demitizărjjHi
vechii conduceri şi a abandonării vechii tactici devenită necorespunză
toare în contextul nou, schimbat, al realităţilor politice şi economice
de la sfîrşitul ultimului deceniu al sec. XIX-lea.
Prin saltul realizat în lupta naţională, adunarea de la 28 noiembrie
1894 constituie un momenl ele mare imporlanţă, marcînd începutul unei
noi politici, i.!Clive şi dîrze, deşi unii istorici 1' o includ în mişcarec1 mcmorandist[1.
Considerfim că ea poate fi calificată cel mult ca un epilog al miş
c8rii memorandisle doar în măsura în care tinerii au acţionat cu convingerea fermă că slnt pe făgaşul politic al comitetului închis, şi în
măsura în carc> ou ţinut cont de unele indicaţii din partea acestuia. De
fapt, credem, ctî ea poate fi şi trebuie considerată ca o primă acţiune
nmplă de afirmcue a noilor principii .5i căi ce se vor impune în lupta
naţională, care se apropie cu pc.1şi repezi de finalizarea de la 1 Decembrie 1918.
11

T. V. Pctci:i\ianu, op. cil., p. 72G
Pentru a evita unele mc.1suri coercitive, lupta na\ională a românilor din Transih-ania folosea în presă rezolu\ii ale P.:'\l.R. şi o terminologie - paravan, de fidelilale
fo\i:i ciP tron şi monarhie.
IG Termenul --- folosit de Şt. Pol\'erejan şi N. Cordoş în Mişcarea memorandistă
în clocumcnlc (1885-1897), Cluj, l!J73, nu are accep\iuneai de negare şi demolare, ci
de încheiere a unei etape în lupit! natională, dup[1 care gruparea nu mai are resurse
rle a conduce, devenind impediment care necesita o fireasc[1 înlăturare (La rîndul lor
memorandiştii, alias tribunişlii, au înlăturat gruparea Babeş Mocioni)
17
Cil ele 0xempl11: ŞI. Pol\'crejan şi N. Cordoş în lucrarea aminliUi nrni sus.
1.-,
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Rolul principal în acţiunea tinerilor a revc>nit lui Ioan Russu-Şi
rianu, care a fost conducător de fapt şi organizator al adunării şi expozeului, precum şi a deciziilor luale 18 • Rolul său va creşte în mod deosebit în lupta pentru impunerea lacticii noului ncti,·ism.
Alături de E. Brote, Bogdan-Duică, V. Mangra 1i1 şi a]tii, el esle unul
dintre cei mai însemnaţi promotori ai noii tactici a P.N.R. Ca urmare el
acestui fapt. el va fi redactorul responsabil al noului ziar 'J'ri/Junc1 poporului, scos de această grupare la Arad 20 • Rolul său politic în lupta nc1ţională şi în cadrul P.N.R., va creşte mult atunci cînd gruparea care s-a
manifestat cu curaj şi luciditate pentru prima dată în Adunarea de ln
28 noiembrie 1894 va ajunge la conducerea P.N.R. şi cînd principiile ei
înnoitoare vor deveni baza de acţiune a luptei naţionale.
Actul de la 28 noiembrie 1894 constituie unul din elementele hc1zPi
de luptă politică, pe care s-a realizat Unirea de la 1 Decembrie 1918,
iar Ioan Russu-Şirianu este principalul său autor.

LE ROLE DE IOAN RUSSU-ŞIRIANU
DANS L'ORGANISATION ET L'ELABORATION DES RESOLUTIONS
DE L'ANSAMBLEE NATIONALE DE 28 NOVEMBRE 1894

(Resume)

En 20 juin 1894, Ie gom·ernement hongrois de Budapest, a intcrdit Ie fonctionnement du Parti National Roumain de la Transylvanie el d'Hongrie, el en m0me temps
le Comite diri~Jeant du P.N.R. a ele incurcen:•.
Pour conduire la Iuite politique el nationale de P.l\'.R., a 616 organis(• un Comillprovisoire conduit par Vasile Mangra, Emil Drole, Ioan Russu-Şirianu, Bogdan-Duic."1,
a.a. Ceux-ci ont convoque pour 28 nov. 1894 â Sibiu, une „Assc>mblec> '.\lalionale" des
Roumains du Royaume de la Transylvanie et d'Hongrie. L'Assemblee Nationale a
declare nul le decret du gouvernemcnt, apres qu'elle a trace Ies direclions d'action
du P.N.R.
Le role principal dans l'elaboration des resolutions de l'Assemblee Nalionalc>, l'a
eu Ioan Russu-Şirianu qui a clabore le compte rendu etant aussi le principal reclacteur de la resolution finale de l'Assemblee. Ioan Russu-Şirianu a ele l'initiateur de
la nouvelle tactique du P.N.R., apres le proces du f'.kmoranc/um.

is ŞI.

Pascu, Marea Adunare Na/ională ele la Alba Iulia, Cluj, 19GR, p. 198
V. Mangra, ulterior, se va depărta de intcre>sele luptei na\ionalc a românilor;
în prima parte u acliviti"1tii snle ci are, însi\, merite incontestabile
iu. Tribuna Poporului apare la sfirşilul anului 1119G, prime>le numere la Orilşlie,
inr din 1 dec. 1897 la Arad. tn coloanele sale vor li expuse id0ile tinerilor. După impune>r<'.t nnrr/ui ncli\'i.rn1 şi încetaren apari\ici 'frib1111ei din Sibiu (1903) l~i va lua numele
Sl•mnific11Li\· dr Trib11na şi \·n fi oficiosul P.N.n.
19
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