Gazeta Transllvaniei - oficios al Partidului Naţional Român 
oglindind evenimentul înaintării Mentorandului
de Sanda-1\faria Buta

După ce Conferinţa naţională a P N R din ianuari e 1 8 9 2 hotărâse - cu preţul sacri ficării unităţii
partidului - asupra punctului nodal al problemei Mcmorandului 1 in şedinţa Comitet ului Central din 25/
2 6 martie 1 892 se decide prezentarea lui la Viena in decursul lunii mai, printr-o deputaţiune care să fie
compusă din toţi românii care vor dori să participe. Din cauza prigonirilor, Comitetul Central a fost
nevoit să organizeze deplasarea la Viena cu multă prudenţă. Printr-o circulară din 3/ 1 5 mai 1 8 92, publicată
numai in ziarele din România, s-a stabilit întâlnirea participanţilor la Viena pentru 1 6/28 m ai 1 89 2 2 ·
Aurel Mureşianu nu va participa la acţiunile premergătoare înaintării Memorandului, pentru că, aşa
cum declara Alexandru Mocsony la Conferinţa din ianuarie, "vor respecta votul contrar, dar la executarea
activă a aceluia nu vor coopera"3• N u putea rămâne însă indiferent l a nici o acţi une care ii privea pe
români. Mai mult, conducea ziarul care în 1 887 devenise oficios al PN R şi avea obl igaţia de a fi cât de cât
mai exact şi detaliat informat. În acest sens, prin fratele său Traian şi prin N icolae Teclu, a angajat doi
corespondenţi speciali din Viena pentru "Gazeta Transilvaniei". În scrisoarea din 27 mai 1 89 2 Nicolae
Teclu il anunţa că "Domnul Mih. Tel iman, cand. la profesură, I X Pelikanstrasse, nr. 1 5 , îţi va refera după
cum cred, în mod mulţumitor. O-lui azi încă îţi va scrie şi-ţi va recomanda", iar în ceea ce-l priveşte pe el
" ... eu nu consimnt cu tendinţele deputaţiunii. Am fost invitat la o şedinţă pregătitoare; n-am fost. Azi
m-au invitat să primesc preşedenţia românimei de aici la primirea deputaţilor; am refuzat. Eu nu mă pot
încălzi pentru diletanstism in nici o direcţiune. Poate că greşesc, dar nici nu vreau să am trecere de om
politic. I artă-mă dacă am păcătuit'14• În schimb, Traian Mureşianu este implicat în toate acţiunile organizate
de comunitatea română din Viena, ţinându-1 la curent pe directorul ,.Gazetei" cu desfăşurarea lor 5 •
Astfel, în toată perioada în care deputaţiunea română s-a aflat la Viena, Aurel Mureşianu a ţinut opinia
p ub l ică la curent cu desfăşurarea evenimentelor publicând corepondenţe particulare ale ,.Gazetei",
comunicate oficiale ale agenţiei de presă, iar atunci când informaţiile nu i-au parvenit direct, le-a reprodus
din celelalte ziare. Este cazul numărului I I I din 3 1 mai al "Gazetei", care reproduce după ziarele austriece
"Neue fr. Presse" şi "Neues Wiener Tagblat" declaraţia în numele Comitetului subştemător dată de Septimiu
Albini. În ea se vorbeşte despre primirea ce va fi făcută celor 237 de membri ai deputaţiunii în sala vechii
primării a Vienei, de Dr. Lueger şi Schneider, la care vor participa parlamentari - cei din Boemia,
B ucovina, I stria şi Austria de J os - precum şi consilieri comunali ai oraşului Viena şi reprezentanţi ai
corporaţii lor studenţeşti. După această ceremonie membrii Deputaţiuni i vor merge la Palatul Imperial
pentru a adresa Memorandul. Pe margine acestui comunicat ziarele vieneze comcntau că românii nu se
pot aştepta la o primire binevoitoare şi îşi exprimau indoiala că Împăratul va primi Deputaţiunea. Ziarele
maghiare din Pesta publicau o telegramă în care se spunea că B raun ar fi respins m ijlocirea aud ienţei ,
motivând că nu s-a cerut consimţământul Guvernului maghiar şi că Deputaţiunea s-a adresat în acest
scop ministrului Szogyeny. B iroul de corespondenţă din Pesta dezminte că min istrul Szăgyeny a primit
Deputaţi unea.
În acelaşi număr al ,.Gazetei" se publicau şi primele două telegrame particulare. Prima este primită la
ora 4 l /2 d.a şi sună astfel: ,.Viena 29 Mai - Adunarea românilor dela «Aitem Rathaus» unde aveau să
fie bineventaţi de diferite corporaţiuni dela Viena, fu dizolvată de către comisarul Pol iţiei, pe baza
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paragrafului 1 4 al legii de întrunire austriac." I ar a doua primită la ora 1 0 seara "Viena 29 mai - Adunarea
de astăzi din sala vech i i primării a dizol vat-a Comisarul poliţiei, constatând o greşeală formală. S-a
conchamat pe mâine, adunarea tot cu acel aş program . Lun i seara commers festiv in Prater aranjat de
tinerime. " A doua zi "Gazeta" numărul 1 1 2 din 1 iunie publica o telegramă particulară cu descrierea mai
detaliată a intrunirii din clădirea vechi i Primării : "Viena 30 Mai - Adunarea de azi din edificiul vech i i
Primării s-a început la orele 1 O înainte d e amiazi. Deputatul Schneider a binevantat p e Românii veniţi aici
cu Memorandul . Dr. Raţiu i-a mulţumit în lb. română, după aceia B rote în lb. germană facând totodată
istoricul afacerii Memorandului ; apoi secretarul S. Albini citeşte telegramele sosite in număr de vreo 1 5 şi
o epistolă sosită dela « Deutscher Antisemitenbund» şi «Deutsch nationale» din Berlin. Dr. Secula vorbeşte
în numele Românilor vienezi academiei. Popp de Băseşti mulţumeşte. Soseşte Dr. Lueger primit cu ovaţii.
Vorbeşte cu deosebire împotriva ziaru lui «Pester Loyd» care într-un articol de azi batjocoreşte pe deputaţii
antisemiţi din Viena. Arată lealitatea Românilor către tron în toate timpuri le şi termină între mari aplauze.
Dr. Bianchini, deputat croat vorbeşte ital ieneşte în numele croaţilor cari asemenea suferă sub terorismul
magh iar. Dr. Lucaci u mulţumeşte lui Lueger şi l u i B ianc h i n i . M a i vorbeşte apoi un ţăran cu numele
Herlea din Vi nerea, între aplauze entuziaste. Adunarea s-a terminat la orele 1 2. Ziarele vieneze de azi
caracterizează totul ca o «aventură», vorbesc în felul lor de nereuşita adunării de ieri, despre neprimirea
celor ce s-au dus din deputaţi une la ministrul a letere Szăgyeny şi de refuzarea audi enţei în genere.
Al ianţa cu antisemiţii zic ele, a fost nefavorabi lă".
Infom1aţii din sursă autorizată, provenind dela Comitetul Central al Partidului Naţional Român, privind
demersul de predare al M emorendului, însă nu se primesc. Abia mai târziu se vor prim i şi corespondenţele
speciale ale ziarului. Prima va fi publicată în numărul din 5 iunie şi relatează amănunţit sosirea deputaţiun i i
şi primirea ce i se face. Până atunci însă "Gazeta" este obligată să s e mulţumească c u scurtele telegrame
particulare şi cu cele ale biroul ui de corespondenţă d i n Pesta. În nr. 1 1 3 din 2 i un i e al "Gazetei" se
publ ica, transmisă prin intermediul acestui birou, telegrama adresată de Dr. Raţiu monarhului şi de-acum
obişnuita telegramă particulară, care însă transmite informaţi i schematice şi mai ales cu referire la acţiunile
complementare, care îşi aveau şi ele importanţa lor, dar nu consituiau scopul pentru care se aflau români i
la Viena. " Vineri 3 1 M a i - Commersul a reuşit strălucit. Participanţi 500. Toasturi au ţinut deputaţ i i
Lueger şi Schneider, delegaţii corporaţi i lor croate, slavone, saxone, sârbe. Toate năzuinţele pentru obţinerea
audienţei fără rezultat. Astăzi pleacă ţărani i . Presa vieneză ironizează fraternitatea românilor cu antisemiţii .
Cercurile serioase condamnă absolut toată procedura conducătorilor delegaţiei române." L a o săptămână
după ce deputăţia sosise la Viena şi la două zile de când cea mai mare parte a membrilor ei se reîntoarseră
acasă în <<Gazeta Transilvaniei>> nr. 1 1 4/4 iunie Aurel Mureşianu îşi exprimă regretul că încă nu se cunoaşte
conţinutul Memorandului şi nici amănunte clare şi sigure despre predarea lui." Numai atâta ştim azi cu
siguranţă că deputăţia n-a fost primită la Majestatea Sa, că n-a fost primită nici măcar delegaţia ei ş,i că in
u rmă Dr. Raţiu a predat Memorandul şefului cabinetului cancelariei împărăteşti, care 1-a trimis apoi «sigilat»
guvern u l u i unguresc".
Abia în 1 O iunie 1 892, ,.Gazeta" preia din "Tribuna" care-I primise şi publicase cu o zi înainte un
comunicat al Comitetului Central al Partidului Naţional Român, în care se declara că prezidiu! partidului
naţional n-a dat nimănui nici o informaţie în legătură cu demersurile de prezentare a M emorandului şi
relatările despre procedura urmată. prezentate în ziarele din Viena ş i Ungaria, nu corespund adevărului.
Comunicatul, datat 5 iunie 1 892 ş i semnat de Dr. 1 . Raţiu cuprinde şi relatarea desfăşurării respectivului
demers. ;,În 29 Mai a.c. ari1 fost primit în canccl aria M ajestăţ i i Sale unde cu toată bunăvoinţa mi s-a
comunicat, că fiind cauza noastră de natură politică, audienţa cerută numai cu învoirea ministrului ungar
se poate obţine. După aceasta m-am prezentat la Excelenţa Sa min istru a letere Ladislau Szăgyeny Marich care s-a declarat de necompetcnt în cauză şi mi-a recomandat ca să mă adresez de-adreptul la
m i n i strul de interne di n Budapesta, ceeace imediat am adus la cunoştinţa cabinetului Majestăţ i i Sale,
unde am primit invitaţiunea ca după ce Memorandul nu se poate prezenta Majestăţii Sale în audienţa să
stăr u i m ca acel M e rn or;m d s ă s e subştcarnă prin m i n i strul «a lctcrc » . _ În urma acestei i nv i taţ i un i , în 30 M a i
am v o i t să-I rog pc E s c . Sa M in. «a letcrc)) să binevoi ască a primi de l a noi M e m o ra n d u l şi a-1 subşteme
M ajestăţii Sale, în care cauză am fost poftit la

Esc,
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Prezentându-mă

la acest termen am găsit că Esc, Sa a plecat din Viena. Aducând acesta împrejurare la cunoştinţă cabinetul
Majestăţii sale, din nou m-am rugat să binevoiască a primi Memorandul şi a-1 înainta pe calea sa la locul
destinaţiei. Şi aşa în 1 iunie 1 892, la 1 oră din zi, în cuvertă sigi lată am prezentat Memorandul la adresa
Esc. Sale a şefului cabinetului Majestăţii sale."
În starea în care a fost predat "în cuverta sigilată", Memorandul este trimis M i nisterului de Interne al
Ungari � i, care-I expediază la Turda şi de aici la Sibiu, unde în ziua de 25 iulie 1 892 prefectul îl va înapoia
lui l . Raţ i u . Împăratul refuzase să pri mească deputaţiunea română l a solicitarea guvernului maghiar.
Preşedintele consiliului de miniştrii Contele Szapary îşi încheie astfel raportul din 23 mai 1 892 adresat
monarhul u i : " . . . ţinând seama de interese ale siguranţei statului rugăm respectos pe M ajestate Voastră
imperială şi apostolic regească, să nu acorde acestor agitatori neîndreptăţiţi graţie domnească de a prezenta
Majestăţii Voastre în delegaţiune Memorandul acesta". Iar rezoluţia împăratului era: "Am luat la cunoştinţă
de conţinutul acestui raport aprobându-1 , Lainz 24 Mai 1 892"6.
Din păcate, evenimentele au confirmat antic ipiirile şi temerile celor care apreciaseră cu luciditate şi
realism contextul politic. În numărul di n 29 mai al "Gazetei", care anunţa sosirea delegaţiei române la
Viena, Aurcl Mureşianu afirma cu scepticism: "Nu ne facem nici o iluzie despre dispoziţiunile ce domnesc
azi în sânul societăţii din Viena pentru noi Români i şi în general pentru naţionalităţile din Ungaria. Nu i-a
durut capul pe nemţi de noi atunci când erau mari şi tari şi aveau frânele guvernulu i central în mâna lor
de ne-au dat pe mâna ungurilor... De bună seamă, una din două trebuie să se-ntâmple: ori că Monarhul va
primi deputaţia română, ori că nu o va primi făcând pe voie poate sfetnicilor săi unguri . Dacă nu o va
primi atunci aceasta ar fi o lovitură amară în vremuri amare. Un singur efect bun ne promitem dela ea, că
adică va aduce iarăşi în discuţia publ ică pentru câtva timp, tractarea noastră şi a naţionalităţilor celorlalte
din Ardeal şi Ungaria" 7.
Faptul că Î mpăratul a refuzat să primească deputăţia a fost fără îndoială o lovitură amară, o lovitură
"foarte dureroasă, foarte j ignitoare, de desnădăj duit pentru oamenii care-şi pun speranţele în alţii decât ei
8
şi naţiunea lor." •
Dar Aurel M u reşianu, luptătorul cu credinţa neclintită în tăria şi trăinicia neamului său, privea acest
eşec ca o etapă în procesul de maturizare politică, în acţiunea permanentă a evoluţiei unui popor.
Şi îndemnul adresat conaţionalilor săi în aceste împrej urări, n u putea fi decât acesta: "Să începem a
înţelege pe Iancu şi pe Bărnuţ i u, a înţelege lupta pentru independenţă naţională ce au proclamat-o ei în
Marea Adunare dela B hij , cu alte cuvinte: să începem a umbla pe picioarele noastre ... Numai prin luptă zicea I ancu - vom putea scoate drepturile naţiunii române . . . Ţi neţi cu poporul ca să n u rătăciţi - ne
zicea Bărnuţiu - şi prin aceasta vroia să ne admonizeze ca să n-avem încredere decât în puterile noastre,
să nu căutăm decât a le aduna şi întări pe acestea înainte de toate, să nu ne facem speranţe şi iluzii deşarte
în ajutorul ce ne poate veni din altă parte. Credem că pasul cu Memorandul ne va servi tuturor ca învăţătură
pentru viitor." 9
În plan faptic, consecinţele imediate ale demers u l u i fruntaşi lor român i n u au întârziat să apară.
lnterpelări le din dieta de la Budapesta, dar mai ales atacuri le furibunde din presa maghiară la adresa
românilor au dezlănţuit o adevărată prigoană violentă. Sunt atacate case ale fruntaşilor români la Arad şi
Simleul Silvaniei. Este atacată la 27 iunie 1 892 casa avocatului 1. Maniu. Atât făptuitori i, cât şi cei care
puseseră la cale atacul - persoane bine cunoscute, printre ei fiind şi funcţionari publici şi din poliţie au rămas nr:pedepsiţi 111 • Dar vandal i smul a aj uns la paroxism în Turda la înapoierea lui 1. Raţiu de la
,
Viena. Î n noaptt>a de 1 5 iunie, casa în care se afla împreună cu soţia şi cele două fi ice a fost atacată de o
mulţime dezlănţuită de maghiari, din toate categori i le sociale, înarmaţi cu securi, c io m e ge , pietre şi chiar
arme de foc. După ce au spart şi strivit t0tul, un cojocar, Kovacs Lajos, a propus ca toţi românii din Turda
să fie scoşi din casele lor şi omorâţi. Până în zori însă nu au apucat să devasteze decât casa preotului
Si lvestru Moldovan. Î n noaptea de 1 6 iunie vanda l ismul s-a repetat, casa Dr. Ion Raţiu fi ind complect
distrusă, fără ca poliţia şi autorităţile publ ice să intervină. În arhiva M ureşcni lor se păstrează patru scisori
ale preotului Silvestru Moldovan, refugiat ca şi 1. Raţiu la Sibiu, în care se face referire la acele evenimente
precum şi la colecta publică iniţiată de "Gazeta Transilvaniei" pentru aj utorarea sa 1 1 •
"Gazeta Transilvaniei" din această perioadă înregistrează toate faptele, opiniile, reacţiile parlamentare,
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publice, particulare de pretutinden i . Reproduce articole din presa străină ş i orice luare de poziţie in
favoarea cauzei românilor ardeleni. Dar, mai ales, redă in intreaga ei amploare solidaritatea români lor de
peste Carpaţi. Corespondenţi speciali ai "Gazetei" trimit relatări despre adunările şi meetingurile de protest.
Sunt descrise cu lux de amănunte şi reproduse largi extrase din cuvântările oratorilor, adunarea de Ia 1 5
iunie din Bucureşti , organizată din iniţiativa studenţilor, cea din 1 0 iulie de la Brăila şi 1 5 iulie Ja laşi,
unde au vorbit Take I onescu şi D.A. Xenopol. Este publicată de asemenea telegrama semnată de 1 3 0 de
locuitori ai Galaţiului adresată lui I on Raţiu 1 2 • Zi de zi "Gazeta" publică manifestările de solidarizare cu
românii ardeleni confruntaţi cu ostilitatea populaţiei maghiare şi cu dispreţul guvernanţilor, care refuzau
să le recunoască dreptul de a vorbi in numele poporului, celor aleşi de Conferinţa generală a Partidului
Naţional Român .
În 2 5 iul ie, când i-a fost înapoiat Preşedintelui Com itetului Central al Partidului N aţional Român
Memorandul, era însoţ it de menţiunea: "Ministrul nu e di spus a inai nta Împăratului memorii l e unor
«indivizi» tară nici o imputernicire, întrucât nici pe semnatari şi nici pe cei ce s-au prezentat la Viena nu-i
socoatea îndreptăţiţi a lucra în numele Poporul ui Român."D
În asemenea împrej urări, când se vedea pusă în cauză legitim itatea Partidului Naţional Român, toate
sentimentele personale şi disensiunile care fuseseră doar de oportunitate şi nu de fond au fost depăşite,
toţi român ii, fără deosebire, găsindu-se uniţi pe baza programului Partidului naţional Român " în chesiunea
cea mai mare a postulatelor naţionale."14
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