ACTIVITATEA „GAZETEI TRANSILVANIEI"
ÎN ANII NEUTRALITĂTD
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Apariţia „Gazetei Transilvaniei" şi a suplimentului său "Foaie pentru
inimă, minte şi literatură" în martie 1 838 a corespuns unor adlinci necesităţi
istorice, politice şi culturale a poporului romlin din Transilvania.
Încă de la apariţie. „Gazeta Transi lvaniei" a reflectat în mod pregnant
viaţa politică, economică şi culturală a romlinilor de pretutindeni, fiind un factor
dinamic în realizarea unităţii culturale şi politice a poporului romlin.
În marile evenimente ale vremi i . ca Revoluţia de la 1 848. Unirea
Principatelor. Răzhoiul de Independenţă, Primul război mondial , foile de la
Braşov au jucat un rol primordial, constituind permanent organul de legătură
publicistid între români, relevând necontenit progresul cultural, economic, social
al tuturor românilor şi stimulând forţele de creaţie ale tuturor intelectualilor
progresişti. Gazeta a stat ca o pavăză împotriva tuturor măswilor de deznaţionaliz.are
luate de guvernul monarhiei habsburgice împotriva românilor din Transilvania
susţinând cu energie şi patos revoluţionar dreptul la libertate şi unitate naţională.
La îm.:eputul sec. XX „Gazeta Transilvaniei" trece printr-o criză, după
stingerea din viaţă a lui Iacob şi Aurel Mureşianu, fiind lipsită de o conduc.ere
competentă, corespunzătoare epocii prin care trecea atunci poporul român. Se
formează în anul 1 9 1 1 o societate având ca preşedinte pe Nicolae Vecerdea.
director pe Voicu Niţescu 'i redactori pe Ion Brate şi Victor Branisce care să
conduci Gaz.ei. ti să-i uigure însăfi existenţa.
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Cu !oale că în coloanele Gazelei înllilnim nume de rezonanţA din via1a
polilică şi cullurală a vremii, IOluşi ea cedează din ce în

ce

mai mult primul loc

alior ziare din Ardeal l·a: „Tribuna", „Românul", „Drapelul", etc. Gazeta

se

va

resimle de asemenea după trecerea directorului său, Voicu Niţescu în România,
după declan şarea primului r'
.izboi mondial, când întreaga conducere revine de fap1
lui Vic1or Branisce şi Ion Brate.
Duptl anul 1 9 1 8 în noul complex polilic şi isloric creat, Gazeta îşi pierde
independenţa. personalitatea şi obiectivilalea, devenind un oficios al Partidului
Na1ional

Ţă.ranesc,

seivind interesele unor grupuri politice ale clasei dominante

;

care o finantau.
În pe ioada inlerbelică „Gazeta" trece prin mari dificultăţi materiale, dar şi
de orienlare politică, slujind interesele când unui partid când altuia. În timpul celui
de-al doilea război mondial, „Gazeta de Transilvania" redevine o tribună a tuturor
şi paginile ei suni marcale de coloanele al he ale cenzuri i . Pe locul coloanelor albe
apare înlotdeauna chipul lui Mihai V iteazu sau Avram Iancu.

Cenzurile totale sau parţiale se înlocuiau de multe ori cu articole mici, sau
se lăsa titlul articolului şi dedesupt apărea imaginea celor două personalităli
politice amintile mai sus.
Asemenea cazuri au apărut de pesle 1 1 O ori. Nu suni cuprinse aici articolele
cenzurate dar

l'are

apar cu menţiunea „Pe răspunderea mea personală se va

publica" a redactorului şef ce îşi asuma întreaga răspundere pentru artico lul
publicai.
Oda1ă cu sf'
arşitul războiului, „Gazeta Transilvaniei" îşi încetează şi ea
activitatea , " ( 1 945).
Din bogala activitate a „Gazetei Tran silvaniei" în cei peste o sută de ani de
existentă. în rândurile ce urmează n e vom ocupa numai de o perioadă extrem de
scurtă, dar semnificativă am putea spune şi anume perioada neutralităţii României,
când lo\i români i din Regat erau cu ochii şi sufletul spre Ardeal, iar ardelenii
priveau cu mare interes hotărârile ce se luau la Bucureşti de unde r.isărea soarele şi

pentru ei.
Frecvent apar în Gazetă articole ale unor personalităţi politice, ştiinţifice şi
culturale româneşti , de dincoace de Carpa1i sau sunt reproduse articole din ziarele
bucureştene. Am putea spune chiar că Gazeta slă cu ochii peste Carpa{i, fiind o
manifeslare a unită\ii de neam şi limbă. Penlru faplu l că român ii din Ardeal nu au
reuşi! niciodată să se integreze cu organizarea slatală şi sufletul ungurilor, poate de
aceea „se simt în adevăratul în1eles al cuvântului fără ţară în patria lor".;
Asasinatul de la Sarajevo, evenimentele care i-au urmat. atitudinea presei
europene sunt inserate în coloanele Gazetei cu largi comentarii . Iminenta unui
război care pluteşte deasupra întregii lumi. pluteşte înd de la început parcă şi
asupra ..Gazetei Transi lvaniei". Sunt urmărite evenimentele din România si in

' htra\C din volumul „ 1 30 d< ani d< la apari\ia Gautd Tranailvani<i", Braşov 196'1.
Gauta Tran1ilvani<i „Iuliu Maniu" LXXVII, nr. SS din 8/22 mani< 1 9 1 4 , 11. I .
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�pecia! es te pusă sub observaţie atitudinea cercurilor oficiale, guvernamentale.
Deocamdată România nu intră în conflict cu una din ţările beligerante atunci ea va
menţine cu orice preţ tratatul de la B uc ureşti şi o poziţie de upectativăJ'.

În

situaţia creată România s-ar erija într-o mediatoare pentru aplanarea conflictului
european, românii fiind dintotdeauna paşnici, urând atrocităţile unui război".
EroiDnul os�ilor români este recunoscut de întreaga presă românească din
Transilvania, dar a trebuit să fie recunoscută şi de oficialităţile şi presa ungară.
Pe pieptul lui străluceşte medalia de aur, care e semnul celor mai înalte
virtuţi militare. Oare ce-l îndeamnă pe român, pe soldatul român la eroism? Nimic
decât firea lui, propriul lui îndemn şi poale cel mai mult simţul datoriei, al
dragostei faţă de pământul strămoşesc.
Ziarul „Gazeta Transilvaniei" arată că în coloanele sale nu va vorbi numai
de eroismul ostaşilor români ci şi de eroismul soldaţilor de alte naţionalităţi dar,
acelaşi lucru îl cere şi presei ungureşti. „Ca presă loială şi luminată noi dăm
fiecăruia ce i se cuvine şi n-avem decât pretenţia să spunem că pe câmpul de luptă
sunt numai ostaşi români şi că numai aceştia s-ar l upta cu vitejie. Dimpotrivă,
recunoaştem că acolo sunt fiii tuturor naţiunilor din monarhie şi, cu toţii îşi fac
datoria care li se cere"'. Soldaţii români care plecau pe front, în special cei care se
înrolau voluntar purtau cocardă tricoloră şi în detaşamente cu tricolorul românesc
în frunte defilau pe străzile Braşovului, cântând în acelaşi timp „Deşteaptă-te
române" şi ,,Pe-al nostru steag e scris Unire".
Când războiul este în toi, când armata română s-a acoperit de glorie pe
câmpurile de luptă se poate vorbi şi românCl!te. se poate arbora şi drapelul tricolor
şi purta cocarde în culorile dragi tuturor românilor, roşu, galben şi albastru.
Unităţile de români din armata austro-ungară se recunosc foarte uşor nu numai
după eroismul de care dau dovadă pe câmpul de luptă ci şi după drapelul tricolor.

Tricolorul este acum un simbol - un simbol al vitejiei, demnităţii şi eroismului
unui popor ce nu poale fi subjugat.•
Aproape în fiecare număr al „Gazetei Transi lvaniei" întâlnim articole
referitoare la neutral itatea României. Se publică ştiri din ţară, manifestaţii de
stradă. interviuri ale oamenilor politici ai vremii, atât ai celor de la conducere cât
şi ai celor din opoziţie, hotârârile Consi liului de coroană, audienţele regelui în
care se discută problema neutralităţii expectative a ţârii.
Participarea României la acest mare război de partea unei taberi sau alta va
fi in fluenţată şi de situaţia din Balcani. Ca ţară balcanică, România doresle o
înţelegere între Bulgaria. Serbia, Grecia şi Macedonia; Turcia deja intra�e în
război cu Rusia.

' Gaura Tran.„ lvan1e1 - „Con.\iliul de mini�ri de la Sinaia", LXXVII. nr.

1 9 1 4, p . .1 .

' Gazela Tr:uudvaniei
' Ga.zeta Tra1uilvanit1

„

I �4. din

I S(.?8 iulit

Neu1rali1a1e .iriclA". LXXVII. nr. 1 3 S din 1 612 9 iulie 1 9 1 4 , p . 2 .
„Simtul daloriei" LXXVII. nr . 1 98 d i n 9121 oeplemhrie 1 9 1 4. p. I
' Guc1a Tramilvaniei •Tricolorul - un simbol", LXXVIII, nr. 1 89 din 27/9 oeplembrit
1 9 ". p. I .
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În anicolul sugestiv intitulat ,,Atitudinea Romllniei" (de fapt int.Alnim în
această perioadă o serie de articole cu acest titlu), se aratA: „în ceea ce privef!e
România, ea doreşte în mod sincer c a o înţel egere sA se stabileascA intre slalcle

balcanice. Odată stabilită această înţelegere, Romllnia nu va face nici o dificultale
pentru ca să se stabilească un acord amical şi intre România şi Bulgaria"'.
Horărf!rile luate la Bucurl'şti sau Sinaia sunt a�teptate cu în fri gur are de toţi
românii de peste munţi. Într-un artir n l intitula! „I mportanţa României" se aratA că
braşovenii (atâl românii câl şi maghiarii şi saşii) au aşteptat cu înfrigurare
hotăra rile Consiliului de Coroană de la Sinaia pentru că aici era centrul echilibrului
celor două uriaşe grupări de fo11ă. „Tăria şi valoarea României - se afirmă în
artirnl - aramă de tăria şi valoarea Românismului de pmutindenea. Pentru
apărarea Pairiei şi a neamului cu rnre stăm în legărură noi ne jertfim IOI ce avem
mai srnmp - viaţa"•. În „Gazeta Transilvaniei" sunt inserate uticole. şliri despre
viaţa economică şi culturală şi de pe fronl. Osraş ii români s-au acoperit de glorie,
dau dovadă de un eroism fără seamăn, luptând pentru monarhie. Cele mai multe
articole sunt cele care aduc vesti din România, aproapo toate se refeti la neutral itatea
armali'1 a !Arii, păreri ale di feriţilor oameni polirici ai României.
În artirnlul „Simţul de răspundere" se arată că răspunzălor de soarta
românilor suni numai românii, că ei nu admir nici un amesrec din afară, că
„poliricu lor se horărăşle numai la Bucureşti"''·
România va ie�i din neutralilale atunci când condiţiile interne şi externe vor
cere accsl lucru. „Deplângem nedreptăţile. oriunde s-ar întâmpla, dar nu vom
vărsa sângele fiilor noştri decar pentru cauze româneşti. Deci, înainte de a trage
spada lrebuie să l·ercetăm serios sanselt" de sm:ct"s şi să nu aruncăm ţara în
prăpastie". 1 0
Începând c u an u l 1 9 1 5 ş i continuand i n 1 9 1 6 în „Gazeta Transilvaniei" apar
coloane albe - rezultat al activităţii cenzurei. Suni cenzurate tocmai acele articole
în care românii sunt împiedicaţi să- şi susţ i n :'• drcplurile lor naţionale. În uticolul
„Avem un vis" cenzura a tăiai tocmai partea referitoare la al"eSt vis, desigur
revendicări de ordin social şi naţional . ' "
Articolul „Tezaurul nostru" arată l'ă „în războiul actual, neamul romanesc
din cuprinsul monarhiei dă supremele jertfe, purtat de nădejdi că exi stent.a sa
naţională va fi fortificară în raport cu aceste jertfe şi dacă se poate vorbi de un
lezaur al nostru în aceste timpuri, el esle rnnstituit din evenimentele însăşi care
împodobesc sufletul nostru naţional - abnegare, simt de jertfire, tenacitate fizică,
imperuozilate sufletească, loialitate, bună credinţă, un rezaur moral al sufletului
0

' Gv.ela Tran.ilvanici •.A 1i1udinca Rom.Aniei" LXXVII. nr. 249 din 1 2/25 noicml>ric 1 9 1 4,
I' · I .
• Gv.ela Tran•ilvanici „lmponan1a Romanici", LXXVII, nr. lb2 din b aug. t 9 1 4. I" I .

' Gau1a Tran•ilvaniei „Sim1ul de ri1punderr", LXXVI I , nr. 1 88 din 2 1 au11 ./9 ocpl. 1 9 1 4 .
p. I .

" Gazeta Tr.tn•ilvaniei ,,Ati1udinea Rominiei", LXXVIII, nr. din 1 4/27 iulie 1 9 1 5, p.
11
Gau1a Tran•ilvaniei ,,Avem un via", nr. 4 din 1 6/29 iui. 1 9 16, p. I .
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poate lua de la noi.„ în bilanpd pe care-l facem la început de an

constatăm aceea.,i avuţie naţională pe care am avut-o, iar speranţele ni

se îrunulţesc,

fiindcă nu credem că nu o să fie nlsplătite scwnpele noastre jertfe de sine, deci să
repurtăm o victorie înlăunln.1 " 1 2.
Ce-i interesa pe românii din Ardeal, pornind de la situaţia creală de război,

nu o victorie pe front contra Austro-Ungariei ci o victorie naţională internă care

să

ducă la împlinirea visului lor de veacuri. Este totuşi de mirare cwn acest articol nu
a fost cenzurat.

În

următoarele luni „Gazeta Transilvaniei" se ocupă mai mult de moartea

mitropolitului ortodox, Ion Meţianu şi problema alegerii unui nou mitropolit care
să ştie să reprezinte demnitatea naţională. În

numerele 27 şi 28

din luna februarie

1 9 1 6, în articolul „La alegerea unui mitropolit" suni criticate ziarele maghiare

care intervin în impunerea unui mitropolit care să

slujească cauza lor şi se arată că

acest lucru este o treabă exclusiv româneasd. În luna iulie cele mai multe articole
se conce ntrează

în

jurul Congresului naţional bisericesc pentru alegerea noului

mitropol it . Autorităţile ungureşti au impus alegerea lui Vasile Mangra, un trădător

române�ti. Ziarul s.a împotrivit, dovadă că articolele de fond din 28 şi 29
sunt în cea mai mare parte cenrurate . 1 '
O altă modalitate d e manifestare naţională a Oazei este publicarea unui
articol în care se vorbe�te peste Carp aţ i despre alegerea la Academi a Română a
român i lor din Ardeal a lui George Coşbuc şi Ion Lupes . 1 4
În re\"..i )uţia irlandeză, în cau ze le ei , românii din Ardeal văd ş i cauza luptei
lor. de aceea �tirea despre aceasta revoluţie irlandeză c<te plină de cuvinte calde.
pline de admiraţie. care parcă ar îndemna pe români să le urmeze exemplul.
„ ... "ne surprinde şi ne entuziasmează păşirea demnă a n aţi un i i i�landeze, care în
cursul războiului a încercat să-şi asigure temeliile vieţii sale naţionale. Aceasta
este învălătu ra revolu1iunii irlandeze - cea dintâi manifestaţie admirabilă a unei

al cauzei
i uli e

naţionalităţi oprimate'" '. Încheierea tratatului de alianţă dintre România, Franţa.

Marea

B ritanie, Rusia, Italia, dec lara ţi a de război a României împotriva

Austro - Ungariei au fost l arg comentate în Gazeli1. dar acolo unde

arti

colul

era

străbătut de un înalt si mţ patriotic, cenzura făcea să apară coloane albe. Odată cu
eliberarea Bra�ovului de armata română la

1 6- 29 august 1 9 1 6. ,.Gazeta

Transilvaniei" intră într-o nouă fază, este drept scurtă, a existenţei sale. Pentru
prima oară. zi;1rul putea să-si el\prime în mod deschis

sentimentele

si idealurile

pentru c are mil itase vreme d� trei sferturi de veac . În primul număr ed itai în noile
cond i l i i di1t 24 august - 6 septembrie

1 9 1 6, numele „Gazetei Transi lvaniei" este

anuntă: „Orasul
„B ine 0 aţ i ven i i 1 "

tipărit pe fondul culorilor tricolorului, iar un titlu cu litere mari
Bra.,ov �uh �tăpânire românell,seă",

în

timp ce

un al tul

urează

" Gurla Tr:unilvaniei • .Tezaurul no•tru". nr. 9 d i n 1 4/27 ian. 1 9 16. p . I .

" Guria Tran•ilvaniei. nr. 1 6 1 din 28 iulie/I O augu..1 1 9 1 6, p. I ; nr. 162 din 29 iulie/I I

llll"-'' 1 9 1 6, p. I .

" Gazeta Transilv111 lel, nr.

1 55 din 2 9 mai/I I iunie 1 9 1 6. p. I .
" Gazeta Tramilv111le i, ..Revoluliunea lrlandc.tl", nr . 8 6 din 22 apr.IS mai 1 9 16. p. I .
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ostaJiilor români eliber11tori. 1•. La 25 august - 1 7 septembrie 1 9 1 6, zillNI arată
că: „visul de dorul căruia ne-au răposat s!rămoşii şi părintii e pe calea realizării"
făcând o aluzie la momentul apropiai al desăvârşirii unitătii naţionale. "
Î n articolul d e fond d i n 28 august - I O septembrie 1 9 1 6 intitulat ,,România
Mare" se arată că unnarea firească a dezmembrării Austro-Ungariei este înfăptuirea
unei Românii Mari , de la Tisa şi până la Mare, a idealului naponal . . . „înfăptuirea
idealului naţional este prin unnare mai presus de orice îndoială" . 1 1

Caracterul i sto ric obiectiv al prăbu�irii monarh iei habsburgice, necesitatea

eliberări i naţionale depline şi înfăptuirea statului na\ional unitar român, sunt idei
preţioase ce se des prind din acest articol cu caracter de manifest. Pentru prima dată

Gazet;i î�i p u te a pem1ite să denunţe în mod liber, pe faţă, toate racilele regimului
dualist, pe l·are nu le putea critica până atunci decat voalat. Articolul are în acelaşi
timp �i un puternic caracte r demascator „Trosneşte din toate încheieturi le bătrâna
dădire austro-ungară. Întemeiată pe nedreptă\i strigătoare la cer �i cârmuită de
principiul de guvernământ "divide et im p-dra, „ purta în sine de la început gennenii
disolu\iunii. Era de ·ajuns să te ducă păcatele să pui o cunună pe mormântul lui
Avram Iancu ... ca să înfunzi puşcăria ... Legile lor aveau flori şi spini, flori pentru
ei, spini pentru noi"." Se arată mai departe că ostaşii români pe front care s-au
acoperit de glorie, şi-au dat sângele lor şi viaţa pentru Mon arhie, nu au primit
decât epitetul de „valahi puturoşi" şi promisiunea de a fi dezrădăcinap din locurile
lor, închiderea şcolilor româneşti şi colac peste pu p ăză pe coada de topor, Vasile
Mangra în fruntea bisericii ortodoxe răsăritene. Este semnificativă denunţarea

acestor planuri care în cazul victoriei Puterilor Centrale, ar fi devenit alături de
multe alte măsuri represive o tristă realitate pentru românii transilvăneni.
„Dar, dorobanţul român într-o singură noapte a tras dungă peste planurile
drăceşti ale unor suflete bete de grandomanie şi ură nemaipomenită". 20 Acesta este
tonul general al Gazetei în perioada unui Braşov liber. Bucuria eliberării se îmbină
cu sentimentele de recunoştinţă, exprimate aproape la fiecare rând pentru acţiunea
României şi mai ales pentru jertfa ostaşilor români. Multe articole se referă la
viaţa de toate zilele. la problemele curente, la panica ce a cuprins autoritătile la
vestea declaraţiei de război a României. Autorităţile s-au retras lăsând popula�a în
voia soartei şi prin contra'il nonnalizarea rapidă a situatiei. oraşul îşi reia activitatea
sa comercială şi viaţa publică. Vor mărturisi toţi cetăţen ii Braşovului, apartinând
diferitelor naţionalităţi, vor mărturisi chiar cetătenii maghiari ori saşi: „să nu-mi
respectaţi mie, român, nici limba, nici cultul, nici persoana, şi eu să-p plătesc prin

''
,.
"
"
"'

Gazeta Transih·aniei ••Bine "li venit"", nr. 1 82 din 24 augJb sept 1 9 1 b, p. I .
Gar..eta Transilvaniei, nr. 1 83 din 2S aug.{7 sept 1 9 l b, p. I .
Gazela Transilvaniei ,,RomAnia Marc", nr. 1 78 din 28 aug./10 sept 1 9 1 6, p. I .
Gar..eta Transilvaniei, nr. 1 79 din 29 aug.li I scpl. 1 9 1 6, p. I .
Gauta Traruilvaniei, nr. 1 7 7 din 27 aug.III sept 1 9 1 6, p. I .
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grija de a-ţi păstra tot ce-ţi aparţine, înseamnă nobleţe românească. . . Ruşina-se-vor
oare în zilele ce vor veni acei ce nu ne-au priceput şi nu ne-au cunoscut7
Înţelege-vor ei că român ii au fl �I şi vor fi exemplul de civilizaţie, pe unde s-au

găsit7"1 1
Î n nr. din 23 septembrie - 6 octombrie 1 9 1 6 se publică două articole foarte
interesante semnate de Nicolae Iorga. Primul este reprodus din ,,Neamul românesc"
şi se intituleazA „Cea dintâi veste d1.o dincolo", unde Nicolae Iorga se referă la
sosirea în Bucureşti a primelor numere ale „Gu.efei Transilvaniei" din Braşovul
eliberat, ce conţin cuvinte de hucurie, d.! fericire şi totodată şi primele ştiri despre

trecerea armatei peste munţi. A revenit astfel „Gazetei Transilvaniei" cinstea de a
fi pecetluit, prin cuvântul tipărit, momentul înălţător al începutului eliberării
Transilvaniei.
Al doilea anicol al lui N. Iorga se referă la populaţia secuiască din
Transilvania, marele istoric prezintă o serie de momente semnificative ale
convieţuirii şi colaborării secuilor cu românii. Este o frăţie veche, trainică, care nu
se poate uita „şi poate că apariţia de azi a românilor - încheie marele istoric - va
fi trezit în sufletele lor, acele instincte vechi care dispar numai foarte greu din
mintea omului din popor'• . 221
Se conturează astfel. la unele din articolele publicate, ideea unei Transilvanii,
în care să se respecte în primul rând drepturi le romlinilor, cei care formează

majoritatea, să se creeze în acelaşi timp condiţii normale de viaţă şi drepturi egale
pentru toţi locuitori i , indiferent de originea lor. Perioada în care Gu.eta şi-a spus
deschis părerile a fost de scurtă durată. Două lun i de zile, după care, în condiţiile
cunoscute ale evoluţiei războiului şi retragerii armatei romlineşti, Braşovul a fost
reocupat de forţele Puterilor Centrale, iar în făptuirea idealului naţional a fost
întâniată cu 2 ani. Cu toate acestea, articolele „Gu.etei Transilvaniei" din cele
două luni sunt deosebit de semnificative, ele constituind o prevestire a celor ce
aveau să vină . 2 1
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