O ciudată campanie ziaristică
de Sanda-ftfaria Buta

Î n ampla mişcare memorandistă, controversa privind oportunitatea înaintări i M em o r a n d m u l u i la
Coroană capătă în vara anului 1 89 1 forme acute.
Succesul avut în diferite cercuri pol itice şi în presa europeană de "Memorialul" studenţilor universitari
români şi mai . ales de celebra " Replică" a lui A.C. Popovici a dat un nou impuls partizani lor înaintări i
neîntârziate a M em o randului la Tron. Cons iderând că op i n i a publ ică europeană este avizată asupra
problemei români lor ardeleni, ei nu mai vedeau nici un motiv de amânare. Astfe l , în vara anu lui 1 89 1
începe o campanie vehementă de presă iniţiată de câteva ziare l iberale din regatul României şi susţinute
de "Tribuna".
Atacuri pătimaşe au fost îndreptate împotriva lui Vicenţiu Babeş şi a celor care erau împotriva înaintării
M emora ndului "fără amânare", şi a căror orientare politică era prezentată opin iei publice româneşti ca
potrivnică intereselor naţionale. V. Babeş este acuzat că duce o politică antiaustriacă în sens maghiar iar
întârzierea prezentării M em o rand u l u i s-ar datora tocmai acestei atitudini antidinastice, Kossuthiste şi
rusofile. În aceste articole erau discutate chestiuni interne de partid, consultări confidenţiale ale Comitetului,
care în m od firesc se sustrag discuţiei publ ice. "Faptul în sine, că o chestiune internă de partid, fără
autorizare din partea comitetului naţional este pusă în discuţie publică, este incompatibil cu consideraţiunile
de discip l 1 nă de partid"1 . De altfel, se ceruse ziarelor să nu comunice nimic din ceea ce se discuta în sânul
Comitetului pentru a nu se ştirbi autoritatea şi solidaritatea partidului 2 şi acest postulat al disciplinei de
partid fusese respectat de toate ziarele transilvănene. "Căci în timpuri când avem să l uptăm pentru existenţa
noastră naţională - spune Alexandru Mocioni - chestiunea solidarităţ i i naţionale stă mai sus de oricare
chestiune controversă şi disciplină de partid pe care se bazează şi partidul nostru, ca oricare altul, stă mai
sus decât convingeri le individuale" 3•
Problema înaintări i M e m o ra n d u l u i strârn ise însă patimi atât de p uternice încât erau sacri ficate
principiile de bază ale partidului naţional , "N umai soli daritatea a împiedicat bi rui nţa fie într-una fi e
într-altă direcţiune şi numai din cauza sol idarităţii afacerea M emoriu l ui a fost amânată an de an fără a
putea fi complanată", scria în octombrie 1 89 1 "Tribuna"4. Erau încălcate principi i le pentru care Aurel
M ureşianu militase încă înainte de construirea P.N . R . şi pe care le considera esenţiale în l upta românilor
pentru emanicpare naţională. Pe de altă parte, urmărind modul în care sunt tratate cele mai însemnate şi
delicate probleme politice ale ardelen i lor, A. Mureşianu are sentimentul că ordinea de idei şi interese ce
i-a condus pe acei a ce au inspirat această campanie de presă, care produce "un haos de idei şi seamănă
discordie şi neîncredere, a putut izvorî din orice alte motive numai din dorinţa sinceră de a folosi cauzei
ardelene, nu. Toate acestea îl fac pe A. M ureşianu să publice în "Gazeta Transi lvaniei" începând d i n 2
august 1 89 1 un ciclu de nouă art icole sub titlul generic "0 ci udată campanie ziari stică", în care i a a t i t ud i n e
faţă de situaţia creată, pe care o considera gravă şi periculoasă. Pentru faptul că publ ica aceste articol�· r\.
Mureşianu se simte obl igat să dea explicaţ i i : "Stimabi l i i noştri cititori şti u, că organul nostru n-a cult ivat
niciodată răspândirea de fa i m e senzaţionale, n i c i scanda l u l public, riscând chiar de a deveni astfel mai
puţin interesant înaintea lumei noastre curioase şi pofticioase de tot felul de noutăţi extravagante; ştiu mai
departe că de câte ori s-a ivit în sânul nostru vre-o neînţelegere sau, cum zice poporul nostru, un lucru
slab, noi nu ne-am grăbit a-1 exploata în contul amint itei curiozităţi vulgare, ci l-am cu mpăni t întotdeauna
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cu seriozitate şi numai după matură cugetare ne-am ridicat vocea spre combaterea lui, aşa precum ne
impunea datoria de publicist"5• Faptul că în ziarele de dincolo de Carpaţi ("Românul", "Liberte Roumanie",
"Gazeta Nouă") se constituie în tribunale de înaltă inchiziţie şi "execută bărbaţi politici,
şi capi de partid
.
din Ardeal"� i se pare lui A. Mureşianu deosebit de periculos şi prin aceea că a dat ocazia ziarelor ungureşti
să scrie că ,.partida naţională valahă din Ardeal este în stare de disoluţie"7•
Dacă există vreo neînţelegere în sânul partidei naţionale, ea trebuie aplanată de cei din Ardeal, de cei
care-şi cunosc cel mai bine problemele şi care ,.din generaţii în generaţii au l uptat ca să deşteptăm în
poporu l nostru conş t i inţa de sine naţiona l ă şi să-I aducem aco l o să cunoască, că pentru l ibertate,
naţionalitate, şi patria sa trebuie să facă orice sacrificiu"8•
Remarcând în spatele ziarelor care au început campania de presă pe acei politicieni români care în
1 8 85 justificaseră expulzarea tinerilor ardeleni prin fapful că s-au amestecat în pol itica statului român,
constată că aceste ziare nu se rezumă doar la o critică obiectivă a atitudinii Comitetului Central şi se
amestecă direct in politica românilor ardeleni, cu tendinţa de a o influenţa şi astfel de a-i da direcţia. Cei
care susţineau campania de presă acuzau preşedintele comitetului şi pe cei care-i împărtăţeau opiniile că
împiedică prezentarea M emorand u l u i "vor să-şi întoarcă faţa dinspre Viena" şi "nu aderă Ia politica
naţională-liberală din România" sau "au reuşit să împiedice săvârşirea unui act care ar fi fost o dovadă că
fraţii noştri ţin la Tripla alianţă şi deci la Viena". Susţineau chiar că ,.Memorialul pretinde tocmai respectarea
constituţiei care nu ne-a ucis, ci ne-a lăsat un teren destul de larg ca în el să înflorească o viaţă naţională".
Luciditatea politică, spiritul său c lar şi pătrunzător, îl fac pc Aurel M ureşianu să concluzioneze: "lată dar
că dintr-o chestiune a noastră de sine stătătoare, care avea de scop informarea Coroanei asupra motivelor
pol iticei noastre de pas i v i tate, sau cum s-a dec is la 1 890, aducerea la c unoştinţa Coroanei a tutu ror
gravaminelor poporului român din Transilvania şi U ngaria, oamenii pretinsului «grup» făcură o chesiune
a aderării la pol itica naţional-liberală de dincolo, a aderării la Tripla alianţă şi la Viena; din actul ce avea
să aducă gravam inele poporului nostru l a cunoştinţă preaînaltă, făcură o j albă simplă pentru respectarea
constituţiei; dintr-un act de apărare a vieţii şi a intereselor noastre naţionale româneşti, făcură un act care
să servească interese străine"') .
În cel de-la trei lea articol, publicat în "Gazeta Transilvaniei" din 1 4 August, deplânge faptul că "Tribuna",
care la început secondasc numai în parte campania celor trei ziare bucureştene, a trecut cu totul pe partea
adversarilor declaraţi ai Comitetului. spriji nind din interior atacul pentru doborârea preşedintelui. Lui V.
Babeş i se aducea acuzarea că a făcut tot posibilul să împiedice hotărârile Conferinţei de la 1 887, iar Ia
Conferinţa din 1 890 "a aflat pentru a treia oară mij locul de-a împiedica punerea în lucrare a acelei
hotărâri"10; stăruind ca memoriul să nu mai fie adresat Împăratul u i c i opiniei publ i ce, Dr. A . M ureşianu
considera însă că atitudinea lui V. Babeş era justificată prin votul Conferinţei generale care în unanimitate
a aprobat atât motivele pentru care Com itetul nu găsise până atunci oportun a subşterne M emorandul
coroanei şi însărcinase noul comitet cu publicarea unui Me mora n d pol itic, iar aducerea gravaminelor
poporului român la cunoştinţa Împăratului "să se facă când va fi de lipsă." Cei care aveau alte opinii ar fi
fost mai cinsit să şi le fi exprimat în cadrul Conferinţei generale şi să nu-şi dea votul - nu să recurgă la
această campanie de presă care nu aduce nici un serviciu partidului şi cauzei naţionale. Ar fi fost mai
normal să se cerceteze cauzele care au putut contribui la amânarea executări i hotărârii Conferinţei de la
1 88 7 şi atunci s-ar fi constatat că preşedintele Comitetului central nu a acţionat singur şi după propria sa
dorinţă. ,,Chiar să fi voit - ar fi fost în stare domnul Babeş să mistifice şi să ţină-n loc cu vorbe goale o
naţie întreagă de 3 milioane, şapte ani de-a rândul, într-o chestiune atât de gravă, însemnată şi serioasă ca
aceea a Memorial ului către Coroană? Frumos comp liment pentru ardeleni" 1 1 ! , constată cu amărăciune
directorul "Gazetei " .
O altă acuzaţie şi mai gravă este adusă în presă preşedintelui Comitetului ş i anume aceea c ă primeşte
i n strucţiuni de la persoane sus-puse d i n România, care încl ină spre Rusia, făcând astfe l o pol i t i că
"antidinm:tică in sens mJghiar" . Ori , se intrrubil A. . M u rc�iunu, m fi po:'iihil "a ard�l�nii :iii �d�rţ !a 9
politică împotriva p ro gram u l u i pa rt i d u l u i ? "Slabi şi păcătoşi ne mai cred aceia eate nu se sfiesc a ne
i n s i n u a că am putea să s u fe r i m să se incu ibe în
JH•a !-.lrc, programu l u i nostru şi aspiratiilor noastre

sânul

de

naţiei noastre
s i ne stătătoare" 1 2 •
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Campania de presă caracterizată de un fruntaş politic ca un adevărat "scandal politic"1 \ crease printre
românii ardeleni o atmosferă demoralizatoare, de neîncredere şi derută. Pentru a lămuri lucruri le, a pune
capăt suspiciunilor şi a restabilii autoritatea partidului sunt convocaţi toţi cei 25 de membri ai comitetului
central Ia' o şedinţă la Sibiu în 3 0-3 1 august 1 89 1 1 4 • Î n urma dezbaterilor Comitetul Central constata că
unele ziare din Bucuresti induse în eroare, contribuiseră mai mult la a strica decât a folosi cauzei naţionale
ardelene. Reproba ţinuta acelor membri ai comitetului care călcând disciplina de partid au provocat
direct sau indirect campania de presă şi declara ,,că în direcţiunea sa politică (Comitetul) nu a suferit şi nu
va suferi niciodată vreo ingerinţă străină şi s-a condus şi se va conduce totdeauna numai după postulatele,
dorinţele şi aspiraţiile poporului român" 15• Rezoluţia şedinţei Comitetului Central cuprinde:
1 . I n formaţiile pe baza cărora s-a pornit campania ziaristică sunt inexacte.
2. Preşedintele n-a comis nici o necorectitudine faţă de programul naţional şi deci comitetul nu are
motiv să-i retragă încrederea sa 1 6•
Rezoluţia a fost votată în unan imitate la puncul 1 şi doar cu majoritate la punctul 2. Declaraţia şi
rezoluţia Comitetului Central n-au reuşit însă să restabi lească solidaritatea în sânul Comitetului. Disensiunile
continuă iar campania de presă departe de a lua stărşit intră într-o nouă fază. La câteva zile după şedinţa
Comitetului şi a doua zi după publicarea rezoluţiei sa le, ,,Tribuna" publica scrisoarea lui Eugen Brate vicepreşedinte al Comitetului Central - în care acesta afirma că nu toţi membri Comitetului au fost de
acord cu toate prevederile comunicatului Comitetului Central şi că V Babeş nu a risipit indoiala în privinţa
ideii unui dualism maghiar-român. Acesta este motivul pentru care el şi alţi trei membri ai Comitetului nu
i-au dat votul de încredere. Reapar în presă atacuri le împotriva lui V Babeş într-un mod şi mai violent.
Indiscreţii, suspiciuni, calomnii şi injurii sunt am1ele cu care adversarii săi duc campania de presă, arme
care nu pot j ustifica nici cele mai bune intenţii. Ca urmare, la 6 septembrie A. M ureşianu reia în "Gazeta
Transilvaniei" ciclul său de articole întrerupt la 1 7 august şi pe parcursul a încă patru numere încearcă să
rămână după cum afrima ,,strâns pe lângă logica faptelor" in această dispută. Prezintă şi comentează
faptele, rezoluţia şi modul în care au fost votate punctele ei. Dacă acuzaţiile apărute în ziare erau exacte,
V Babeş ar fi trebuit să apară în faţa Comitetului in lumina acestor acuzaţii iar Comitetul să mulţumească
ziarelor şi să-şi exprime încrederea faţă de V Babeş. Ori, în unanimitate membri comitetul u i au fost de
acord că acuzaţiile erau inexacte şi ziarele au fost induse in eroare de infom1aţii fal se. Cele patru voturi
de neîncredere sunt astfel nejustificate, lipsite de logică atâta timp cât respectivii membri ai comitetului
recunoascuseră prin votarea punctului 1 că acuzaţiile ce i se aduc lui Babeş sunt neadevărate. Iar dacă V
Babeş nu fusese suficient de convingător pentru cei patru membri care nu-i acordaseră votul de încredere,
aceştia ar fi trebuit să-i ceară lămuriri atunci, acolo, în cadrul Comitetului şi nu prin "Tribuna". "Pentru ce
această comedie nedemnă şi păcătoasă? Pentru ce acestă atitudine neiertată în contra disciplinei şi ordinei
noastre de partid? " 1 7 •
Problema se va rediscuta în şedinţa Comitetului Central din 24-25 octombrie 1 89 1 , când V Babeş s-a
arătat dispus a "subşterne orice decleraţiune ce ar compune-o comitetul". Pentru a nu mai exi sta nici o
neînţelegere Comitetul hotărăşte ca această declaraţie să fie întocmită în "înţe'legere" de V Babeş şi E.
Brate 18• Din corespondenţa A. Murcşianu
V Babeş aflăm că la redactarea declaraţiei V Babeş a fost
ajutat şi de A. Mureşianu 1�. Î n finalul dezbateri lor Comitetul constata "per maiora - că Tribuna a vătămat
disciplina şi solidaritatea partidului" şi avertizează pe viitor că "în cazul că Tribuna va sparge sol idari.tatea
partidului, el nu o va mai considera ca organ al s ă u 211 •
rv1 od u l în care s-a des făşurat campania contra grupării Babeş-Mocioni îl fac pe A . M ureşianu să
constate cu amărăciune ,, ... s-a introdus la noi în Ardeal pentru prima oară nenorocita apucătură bizantină
de a combate pe cei de alte păreri nu pe calea l uptei drepte, leale şi pe faţă, ci prin suspicionări , calomnicri
si denaturări tendentioase si răutăcioase" 2 1 • În această atmosferă de afirmare a constintei nationale dar si
de frământări în sânul P.N . R . se va intruni cea de a V-a conferinţă generală electorală a Partidului Naţional
Român la care se va hotărî înaintarea "tără am<Înarc" a Mcmorandului la Coroană.
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