Publicaţii

activiste proguvernamentale româneşti
din Ungaria dualistă.
Discursul politic al ziarelor "Patria" şi "Viitorul"
Vlad POPOVICI

Studiul de fa~ă îşi propune să facă introducerea într-un subiect total ignorat până în prezent: grupările
politice româneşti moderate, proguvernamentale, din Ungaria dualistă. Alături de activiştii din cadrul
Partidului Na~ional Român din Transilvania (în continuare PNRT) şi, după 1881, al Partidului Na~ional Român
din Transilvania şi Ungaria (în continuare PNRTU), care se resemnau după fiecare confcrin~ă şi continuau
să rămână în pasivitate pentru a nu deranja "solidaritatea", an existat şi curente ce au încercat să sus~ină
mişcări activiste, independente de linia oficială. Ocnltate de istoriografie, din cauza impactului slab pe care
l-an avut în epocă, dar şi din cauza sentimentului că au reprezentat devian~e de la cauza na~ională, aceste
grupări şi discursul pe care l-an promovat trebuie recuperate, fie şi numai pentru motivul că, uneori, prin jocul
împrejurărilor, au determinat traseul politic a·l altor facpuni din interiorul PNRTU.
În perioada 1865-1890, în Ungaria au apărut cel pu~in două ziare româneşti cu orientare promm~al activistă,
ambele la Budapesta: "Patria" şi "Viitorul". Deşi legate mai degrabă de mişcarea şi tradiliile activiste bănă~ene,
aceste publica~ii şi grupnrile politice din jurul lor au inclus şi personalită~i ardelene, iar impactul mediatic
asupra teritoriilor intracarpatice este de necontestat. În asemenea aventuri politice nu au fost implica~i decât
foarte pu~ini lideri de primă mână, iar sursele documentare sunt relativ să.race 1 , ceea ce face, momentan,
imposibilă reconstituirea, într-o mai largă măsură, a structurii şi activită~ii acestor grupări. În lipsa unei
prosopografii a mişcării na~ionale, multe dintre figurile activismului proguvernamental rămân foarte pu~in
cunoscute, iar numele din structma teritorială a Partidului Moderat Român (în continuare PMR) nu spun, în
marea lor majoritate, nimic. În aceste condilii. scmta incursiune în discursul jurnalistic pe care o propunem
mai jos are doar valoarea unei introduceri, pe care sperăm ca cercetări ulterioare să o dezvolte, recnperând întro cât mai mare măsură şi această parte a istoriei politice a monarhiei dualiste.

Discursul politic al ziarului "Patria" (1871-1872)
Apărut intre septembrie 1871- septembrie 1872 la Pesta 2 , jurnalul reprezenta interesele unei aşa numite
"partide deakiste româneşti". Date despre membrii consor~inlni care de~inea aqiunile pnblica~iei aşteaptă să
fie recuperate, singurii nominaliza~i în paginile ziarului fiind redactorii responsabili: Francisc Virgiliu Oltean

(septembrie 1871- aprilie 1872), Romul Ulpin Preda (aprilie- iunie 1872), Iuliu Popovici (din 14 iunie 1872).
Din păcate nu s-au păstrat primele numere, cele în care era definit programul şi conduita politică a editorilor,
dar discursul promovat permite plasarea lor, fără dubii, în tabăra guvernamentală.
Cea mai interesantă dintre ideile promovate de gruparea ce sus~inea apari~ia "Patriei" este renun\area la
criteriul na1ional ca formă de organizare politică. Această ini~iativă, extrem de modernă dealtfel, este cea care
1

Nu există o arhivă a acestui parlid identil'icată pfmă la ora acluală iar referinţele bibliografice sunt minime. Discursul
jurnalislic rămfnw, momcmtan, singura sursă consistentă care ni se oferă, nici aceasta însă intc!gral, deoarece colecţiile
celor două jurnale sunt caractt!rizate de mari lipsmi. "H1tria''. care nu apare decflt un an, între 11!71/11!72. benel"iciază
de o coleqie ramfiată la Biblioteca Acadc!miei H.omfme filiala Cluj, iar coleqiile ziarului "Viitorul"' aflate la Biblioteca
Centrală Universitară Clnj şi Biblioteca Acadt!miei H.omfme filiala Cluj se prezintă în slare bună doar pentru primele
şase luni de apariţie, ullerior exemplan!lc! fiind din ce în ce mai rare.
Ion llianu, Nerva !Iodoş, Alexandru Sadi Ionescu, Puhlimţiunilu Jwriodir:e româneşti, lom 1, Jlucurnşti, 1!!13, p. 4114.
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face diferen~a între linia politică a "Patriei'' şi orice altă formă de actidsm românesc, inclusiv cel al moderatilor
proguvernamentali din 1884, Articolele de fond ale publica~iei sus1in necesitatea modernizării vie~ii publice
a românilor prin coagularea lor în jurul unor doctrine politice şi nu pe baze etnice: "De alta pmte, din puntu

de Federe alu constitutiunei tierei, si din pzwtu de vedere alzz statului si alu intereselom nostre comzme, aflanm
de foite periczzlosu acelzz principiu promwciatu, ca concctatienii patriei nostJ:e se formeze partide dupa limba si
nationalitate si nu dupa principii politice":1, Dacă alte forme ale activismului, fie şi guvernamental, rămâneau
fidele organizării în partide na1ionale, grupul de la "Patria" cerea insistent înrolarea românilor în partidele
politice maghiare şi, evident, de preferat în cel deakist, atunci la putere: " ... politic'a cea mai ratiunabila ar fi, daca

romanii deachiani s'aru insoci cz1 deachistii celorlalte nationalitati ca se alega de deputatu

1111

deachistu" 4 •

Renun1area la ideea partidului na1ional ca formă de reprezentare a intereselor românilor era consecin1a
a perspectivei proiectate de jurnal asupra realită1ilor din Imperiu. O puternică doză de filomaghiarism
caracterizează această perspectivă, românilor fiindu-le permanent amintită situa1ia lor de cetă1eni ai statului
nalional maghiar, patria la care face referire şi titlul periodicului". Fundamentul constituirii statului fiind
compromisul din 1867, orice atitudine de condamnare sau refuzul recunoaşterii acestuia sunt din start înfiera te:
"0 multime de cestizwi Yitale pentru noi romanii azz rcmaszz si l'Ol'll remane nedeslagate pana atzwcea, pana
directă

candu noi cu totii nu Fomzz dice: mz atacamu Alt. XII din anulu 1867 pentm ca acela pre noi, capre romani,
mz ne asupresce"<;. Alături de acceptarea compromisului, românii trebuiau să renun1e şi la preten1iile asupra
autonomiei Transilvaniei: "noi romanii n 'mrenm nici o pofta d'a despmti TransilFani'a de Ungari'a si prin
acest'a a nimici integritatea tierei"7 •
Pornind de pe asemenea pozi1ii doctrinare, problema drepturilor na1ionale căpăta o cu totul altă dimensiune,
căci, oricât de guvernamentali, până şi redactorii "Patriei" recunoşteau necesitatea reglementării acesteia: "ea

se poate amana pe unu timpumai lzmgu sau mai scwtzz, dar' de o am an are eterna, ad calendas graecas Illl poate
fi l'orba"11 • Ob1inerea unor drepturi era însă condi1ionată, la fel ca în discursul guvernamental, de intrarea în
zona constitulională a politicii prin activism, recunoaşterea stării de fapt din Transleithania şi, evident, cereri
moderate: "Parol'a nostra a fostu si este: moderatizwe precumpanita in pretensizwile nostre romanesci, activitate

neobosita pe teremzhz constitzztionalzz si spiritu de impacatizwe falia cu magbiarii (...) Pentm a pote conta la
umz reszzltatzz fal'oritoriu pentnz cazzsele nostre, apare inainte de tate de recerintia principala, ca basa legala,
impacatiunea czz Austria depusa in mticolzzlzz de lege XII din anul1867 sa nu fie atacata de catra romani'~ 1 •
Dezideratul polarizării politice în funclie de criterii pur doctrinare este dificil pus la încercare atunci
când, chiar deakistii români recunosc necesitatea acordării unui interes special cauzelor nalionale: "Pusetizmea

nostra, a romanilor dealdsti, este deci czi multu mai grea decatzz pusetizmea maghiarilor seu nemtiloru dealdsti,
deorece noi avemu detorinta dzzpla, 1-a a lzzcra, din pzwtu de vedere generalzz alu pmtidei, pentru principiile
deakiste, 2-a a lucra pentm interesele nostre speciale romanesci intre marginile legii si cu padirea integritatii
patriei nostre" 10 •
În spiritul acestei idei, "Patria" va găzdui în paginile sale, ocazional, şi atacuri la adresa structurilor locale
patronate de guvern. Un exemplu în acest sens este protestul împotriva men1inerii lui D. Ujfalusi în funqiile
de comite suprem de Satu Mare şi Chioar. ambele zone fiind majoritar româneşti 11 . E adevărat, în spiritul legii,
se mai invocă şi imposibilitatea cumulului a două asemenea functii, dar ini1iativa rămâne oricum notabilă,
arătând că exista o oarecare tendin1ă de depăşire a liniei guvernamentale. Regăsim însă şi cazuri în care,
în afacerile româneşti, pozilia jurnalului pestan s-a identificat perfect cu cea a guvernului, de exemplu în
chestiunea desfin1ării ultimelor rămăşi1e ale grani1ei militare năsăudene. Fără să amintească nimic despre
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"Patria'', II, 11!72, nr. 4G, 22 Aprilie/5 Mai, p. 1. (În loal<~ reproducerile lexluale din zian~ am păslral grafia epocii,
deoarm:e, deşi puţin mai greoaie din cauza formei elimologicn utilizate, <~sle, loluşi, inleligihilă)
I/Jidem, nr. li~. 14/2!i Iunie, p. 1.
Ibidem, nr. 7!l, 1!i/2U Iulie, p. 1.
Ihidem, nr. ~7. 21 Mai/2 Iunie, p. 1.
Ibidem, nr. 4!i, 22 Apr./5 Mai, p. 1.
Ibidem, nr. 40, 7/l!l Aprili<~. p. 1.
Ibidem, nr. ~:1. 12/24 Mai, p. 1.
J/Jidem. nr. 4!1, 27 Aprilie/1 OMai, p. 1.
Idem" 1, 11171, nr. 11i, li Deccmbrie/24 Noiembrie, p. 1.
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beneficiile aduse de sistemul grăniceresc românilor. ziarul salulă ini~ialiva guvernului, care oprise vărsarea
sângelui ardelenilor "pentm interessele, în cele mai muie casr1ri egoistice, ale unei elice militare dela cwte"u.
Linia proguvernamentală se lasă mult mai uşor identificată în articolele de fond care analizează via~a
politică a Ungariei. Orice ini~iativă a opozi~iei este din start condamnată iar aceasta este prezentată ca fiind
mult mai periculoasă decât guvernul: ,,Acuma, candu unele intemplaminte mai tardie din corpul legislatii• si

de prin press'a opositi1male dovedescu eclatantu, ca opositiunea de astadi este cu nmltu mai periCIIlos'a pentm
natiunalitati decat partida g1wemamentala "13 .
Viitorul prim ministru, Tisza Kalaman, pe atunci în opozi~ie, era una dintre !intele predilecte ale atacurilor
"Patriei", indiferent că era vorba de interpelări ale unor miniştrii în dietă sau de ac!iunile electorale. Cu ocazia
alegerilor din 1872, opozi!ia ajunge să fie dur atacată sub pretextul încercărilor de cumpărare a voturilor:

"A1•em sciri pozitil'e din mai multe pmti ale tierei si cu deosebire de prin pmtile locuite de mmani, ca apositi unea
c01tesesce 1111 numai c11 felu de felu de pmmissirwi, cari prin legislatiune niciodata nu se For accepta, ci lucr'a
diua, in vederea ll11nei, c11 bani, bucate si beuturi spre corwnperea alegetorilor. Romanii nostri in unele pmti de
doue saptamane incoce 011 vin si vinarsu in abundentia gratis; cei seraci capela sr1me mai mici anticipatiFe, cei
cz1 injluentia: sume marisiore"14 . Chiar şi candida!ii Partidului Na!ional Român din Banat (în continuare PNRB)
sunt acuza~i de utilizarea acestor practici electorale, sus!inându-se că familia Mocsony ar fi cheltuit, pentru a
ob!ine voturi, 43.000 fl. v.a. doar în Făget şi Arad, sumă, evident, exagerată 15 •
Alături

de opozi!ia liberală maghiară, nici opozi!ia na!ionalită!ilor nu a fost menajată în paginile "Patriei".
Dacă pentru Transilvania se acuza men!inerea pasivită!ii politice, bănă!enii erau învinovă!ili de prea desele
colaborări cu sârbii. Primul eveniment major fa!ă de care se ia atitudine este înaintarea către Dietă a unei
rezolu~ii semnate de şapte deputa!i români şi de Svetotzar Miletici. Considerând că aceasta cuprinde în mare
parte deziderate panslaviste, redac!ia "Patriei" ia atitudine, acuzând şi faptul că fusese lăsat să o înainteze
depulatul sârb: ,,Au nu este batjocura popomlui mmamz, care a trimisu pre cei siepte allegati la legislatiune

spre aperarea si eluptarea dreptelor pretensilwi ale mmanilom, candu ei uitandu-se de lipsele cele multe
ale popomlui mman spriginescu politic'a wmi serbu fantastu, opera principii panslaFistice si se obtendu de
represen tan tii intereselor slaFice "11i.
Mai mult, deputa~ii români din Dietă sunt acuza~i constant de lipsa de activitate parlamentară:

"Jmpregiumrea, ca dep11tatii nostri romani nici chiar acuma, candu in legislatiune se desbatu interessele cele
mai imp01tante ale tierrei, n 'afla de denum a intra in desbatere generala si speciale a budgetului, care arata
icon 'a cea mai adeFerata a 1•ietei statului- este o adeFarata calamitate"17 • În aprilie 1872, "Patria", nemul!umită
de conclusele conferin~elor na~ionale de la Arad şi Becicherecul Mare, lansează noi atacuri împotriva sârbilor
şi a PNRB 111 • O polemică de presă are loc, în paralel, cu ziarul "Albina".

Atitudinea fală de pasivismul ardelenilor nu a fost nici ea mai în!elegătoare: "PassiFitatea, cea adorata de
romanii ardelenii arde acum la degete; striga toti din tate pmtile chiam prin jumalele pasiFistilor, ca szmtenm
batjocoriti, suntenm elr1dati si insielati; totodata apelez a la fiecare mmanu adeveratu a fi activu in gradul cell1
mai mare pentm sustinerea drepturilor nostre politice prin - nmnicipii" 19 • În unele cazuri discursul leagă
pasivitatea de reprezentările sociale ale tarelor corpului etnic 20 : " ... passivitatea ca o bala lipiciosa ne-a slabitu
in tate lucrarile nostre pz1blico-politice, - dm,edescu, că in tate direpturile politice amu fost passivi, nepasatori si
lenesi" 21 • Două sunt acuzele majore aduse acestei atitudini politice: neimplicarea în via!a politică nici măcar la
nivel comitatens şi municipaP şi, mai grav, faptul că prin neparticiparea în Dietă s-ar fi pierdut oportunitatea
ob!inerii unor condi1ii legislative mai pn1in dure în chestiunile care îi priveau pe români: ",Vu voim a dice prin
1
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Ihiclem, m. 17, !1 Dr!cemhrie/27 Noiembrie, p. 1.
Ihhlum, m. 15, 20 Noir!mhrie/2 Decembrie, p. 1.
Idmn, Il, 11172, nr. 45, 20 Aprilie/:i Mai, p. 1.
I!Jiclr!m, nr. 5!1, 13/31 Mai, p. 1.
ldc!m, 1, 1!171, nr. 1!1, :i/l!i Dm:embrie, p. 1.
Ihhlum, nr. 20, 7/20 Decembrie, p. 1.
Ihhlum, nr. 41, !1/21 Aprilie, p.1; ldem, II, 11172, nr. 40, 22 Aprilir!/:i Mai, p. 1.
ldmn" 1, 1!171, 14, 17/2!1 Noiembrie, p. 1.
vezi plr. acestea Sorin Milu, Gunuza iclunUlă{ii na{ionalu la rom{mii arclduni, Bucureşti, 1!1!17, p. 1117-1 !10.
.. H1lria", 1, 11171, nr. 14. 17/2!1 Noiembrie, p. 1.
Ihidum.
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acest'a, ca daca romanii din Ardeal!! erau representati in parlamentu, unde majoritatea decide, nici ca se potea
ascepta- dicem si afirm am!! inse, ca acele legi, dupa chiarificatiunile detaiate ale romanilom, ce le-am fi datu
ei in sectiuni si in parlamentu, erau c11 multumai blonde si cu nmltu mai fmroritore pentmnoi, decatu cum sunt
ele asta-di, si acest'a intre impregiurarile de feti-a ni prindea mai bine decatu nimica":!.:1•
Dintre curentele politice româneşti, doar activiştii ardeleni s-au bucurat de sus~inerea publicistică a
"Patriei". Deşi se situau pe aceleaşi pozi!ii ca şi bănălenii şi pasiviştii în privinla recunoaşterii dualismului, sunt
menaja~i de ziarul pestan tocmai pentru că reprezentau alternativa la pasivismul care tindea să se generalizeze.
Orice iniliativă care putea schimba atitudinea politică era salutată, iar conferin~a activistă de la Sibiu din 5-6
mai 1872 a fost foarte bine primită, corespondentul "Patriei" trimilând un articol exagerat de entuziast2 4 •
În spiritul doctrinei activiste, este subliniat rolul mitropolililor în conducerea mişcării nalionale: "Credenm,

ma suntem convinsi, ca Feneratii nostri Metropoliti, indata ce ei in cointelegere si solidaritate vor suscepe
fimlu actiunii, vom alunga de pe terenulu politicu pre toti siarlatanii si pricolicii nostri, cari in estremitati si in
direpturi destructil'e cerca si cugeta a pote afla salvarea interesselor nost.re"25 • Sunt publicate, de asemenea, atât
manifestul politic al lui Ioan cavaler de Puşcariu, Cauza română la 1872, cât şi replica Comitetului Central
Electoral activist la conferinla pasivistă de la Alba Iulia din iunie 1872 2 (j.
Ideea colaborării româna-maghiare, pe care o vom regăsi peste un deceniu în programul PMR, este de
asemenea prezentă: "Si noi asia credem, ca tocmai romanii cu ungurii si ung11Tii c11 romanii 011 lips'a cea
mai mare d'a se intielege unii pre altii"27 • În spiritul aceluiaşi discurs, se neagă existenla oricărei tendinle de
maghiarizare: "Momentuln 'a sositu inca credem nici 1111 va sosi, ca lupii maghiari se Fina in adevem asupra

romanilom ca se-i inghita, dar' suntem convinsi, ca daca romanii l'Ol'll fi Fre-o data in atare pericolu de vieti'e,
candu in adevem vore ave lips'a mare de ajutoriulvecinilor nostri, - atuncea nimenea 1111 va mai gandi a ni
veni in tu ajutoriu "2 ". Singurul aspect în care activiştii nu sunt aproba li este sus1inerea Congresului na1ional:
"Se vede deci, ca ide'a wmi congresu nationalu politicii de o pmte este in contradicere cu parlamanetulu si
constitutiunea tierei de alta pmte este impracticu si fara nici llllll folosu" 2n.
Discursul politic activist promovat de jurnalul "Patria" este, cu siguranlă, cel mai radical dintre formele
acestui curent. Deşi redactat la Budapesta, aria sa de impact şi interes cuprindea întregul teritoriu al Ungariei,
implicându-se direct şi în chestiunile politice ale românilor ardeleni. Deoarece pornea de la premisa respectării
stricte a criteriilor doctrinare în polarizarea politică, activismul deakiştilor poate fi considerat totodată şi una
dintre cele mai moderne linii politice încercate de români în perioada dualistă, depăşind în mod evident
viitorul Partid Moderat al mitropolitului Miron Romanul. Tocmai acest mult prea modern caracter a făcut însă
ca grupul deakiştilor să nu se bucure de succes. Privi li, într-o logică a nalionalismului, mai degrabă ca tradători
şi colaboralionişti, nu au reuşit să oblină nici măcar sprijinul financiar pentru redactarea ziarului, care îşi
încetează aparilia în toamna lui 1872.

Partidul Moderat Român şi ziarul "Viitorul" (1884-1885)
Terminologia poate ridica deseori probleme şi cauza neînlelegeri. Este şi cazul obiectului nostru de studiu,
la care suntem nevoili să ne referim fie ca activism radical fie ca partid moderat, ceea ce ne obligă la câteva
scurte consideralii terminologice. În spiritul epocii, din punctul de vedere al mişcării nalionale, activiştii sunt
într-adevăr aripa moderată. Ei înşişi şi-au denumit forma~iunea Partidul Moderat Român din Ungaria. Punând
însă problema într-un studiu care are drept subiect activismul, terminologia necesită reconsiderări: activiştii
moderati sunt cei care continuă pe linia PNRTU în timp ce grupul minoritar, constituit în PMR devine automat
radical din punct de vedere al ideologiei activiste. În acest sens, ne vom referi pe parcursul studiului la Partidul
Moderat Român, cu o ideologie activistă radicală, asociere nu foarte fericită de termeni, dar care exprimă poate
mai bine decât orice situalia delicată în care se găseau acest tip de grupări, prinse între imperativele politicii
"nalionale" şi presiunile guvernului cu care se aliaseră.
Idem, II, 1!172, nr. :Hl, 2!l Mnrlie/11 Aprilil!, p. 1.
Ibidem, nr. 4!l, 22 Aprilie/4 Mai, p. 2-3.
2
" I/Jidem, p.1.
20 I/Jidum, nr. 72, :-10 Iunie/12 Iulie, p. 1.
27 Idem, 1, 1!!71, nr. 15, 20 Noimnhrie/2 Decembrie. p. 1.
211
IIJidom.
"" Idem, Il, 1872, nr. 4D, 22 i\prilie/1 !l Mai. p. 1.
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În 1881, mitropolitul ortodox Miron Romanul, la presiunea guvernului maghiar, s-a dezis, într-o circulară,
de programul Conferintei PNRTIJ de la Sibiu, redactând o replică moderată, menită să sustină ideologic un
partid "constitutional român" adept al liniei activiste. Cele 10 puncte programatice pe baza cărora urma să
se definească linia politică a forma1iunii făceau referire la recunoaşterea unirii Transilvaniei cu Ungaria şi a
dualismului, participarea la alegeri şi formarea unui club independent în Dieta Ungariei. Spre deosebire de
vechii deakişti de la 1872, partidul urma să fie organizat pe criterii etnice, subliniindu-se chiar faptul că cei
ce vor candida în alegeri urmau să fie de na1ionalitate română. Era men1ionat, de asemenea, interesul pe care
partidul urma să îl manifeste pentru problemele na1ionale. Un alt aspect interesant este formularea primului
punct al programului: "Scopul principal al Partidei Naţionale Române este, a lucm peni..J·zz consolidarea statului,
prin realizarea principiilor eumpene de libe1tate, egalitate şi frăţietate": 10 • Ataşamentul fă1iş fală de pricipiile
liberale europene era de fapt declara1ia de adeziune la linia guvernamentală a liberalilor tiszaişti.
Din cauza neîntrunirii numărului necesar de membri şedinta de constituire nu a mai avut loc şi nici
circulara prin care se impunea preo1ilor participarea la alegeri nu a avut prea mult succes. În comitatul TurdaArieş, de exemplu, un singur preot, beat şi acela, a participat la votare 31 . Ideea a fost reluată în 1884, când a
fost înfiin1at, în martie, Partidul Moderat Român. Programul acestei grupări, care îi avea în frunte pe Miron
Romanul, Iosif Gall, deputat dietal, şi George Szerb se declara de acord cu hotărârile Conferin1ei de la Sibiu,
exceptând punctele şapte şi nouă: votul universaL respectiv nerecunoaşterea dualismului. PMR recunoştea
dualismul, alipirea Transilvaniei la Ungaria şi adoptase ca tactică politică activismuP 2 •
Apari1ia PMR şi mediatizarea sa fuseseră bine pregătite, încă din anul precedent. Criza "Telegrafului
Român", în urma căreia Nicolae Cristea, însoiit de viitorii tribunişti, părăsise redac1ia în toamna anului 1883,
lăsase în mâinile mitropolitului Miron Romanul un ziar românesc influent şi cu o puternică tradi1ie activistă în
spate, iaJ: aparitia "Viitorului" de la 1 ianuarie 1884, a contribuit la intensificarea discursului moderat. În jurul
nou-înfiin1atului jurnal s-a coagulat nucleul Partidului Moderat.
Nu cunoaştem exact care a fost numărul de membri ai forma1iunii, dar lista par1ială a celor prezen1i în
14 martie 1884la conferin1a de la Budapesta ne poate oferi o minimă idee în legătură cu simpatizanlii ini1iali.
Din cei 44 nominaliza1i majoritatea provin din părlile vestice şi îşi desfăşurau activitatea la 1884 în Banat sau
Ungaria. Dintre cei care în acel moment activau în Ardeal sunt prezen1i doar 6 : 2 blăjeni (Ludovic Ciato şi
Alexandrn Crama), 3 sibieni (mitropolitul, Ilarion Puşcariu, Ladislau Pop Harşian) şi Ioan cavaler de Puşcariu.
În aceeaşi listă îi regăsim pe mai vechii votan1i proactivişti de la Miercurea: Samuil Poru1iu şi Iosif Hoszn:13 .
În Comitetul Central Electoral al PMR (în continuare CCE) au fost aleşi: Miron Romanul, George Szerb, Cornel
Diaconovich, Demetri Bonciu, Ludovic Ciato, D. Oprisiu, Sigisrrmnd Catoc, Athanasiu Cimponeriu, Germ·d
Venter, Lazar Ionescu, Leontin Simionescu.
E foarte probabil ca nu to1i cei prezen1i la Budapesta în 14 martie să fi împărtăşit în întregime ideile
programuluiPMR. Ioan cavaler de Puşcariu, de exemplu, nu eramul1umitde atitudinea mult prea guvernamentală
a "Viitorului", la care colabora:14 • Alli participan1i (L. Ciato, C. Diaconovich, A. Crama) pot fi regăsi1i ulterior
printre membrii CCE al Pl'•tRTU.
Organul oficial de presă al partidului era ziarul "Viitorul", care apărea de trei ori pe săptămână la Budapesta
şi care, pe perioada scurtei sale existen1e (ianuarie 1884-martie 1885f1", va reprezenta un adversar constant
al publica1iilor mişcării na1ionale. Sub deviza ActiFitate şi Legalitate. Dreptate şi Frăţietate! (vechea deviză
din 1881) jurnalul va dezvolta un discurs moderat, proguvernamentaL Nu cunoaştem numărul de abona1i ai
"Viitorului", dar sistarea apari1iei în 1885 arată că nu fusese bine primit. În ceea ce priveşte aria de răspândire,
credem că se reducea, în mare măsură, la păr1ile vestice şi Ungaria. Această supozi1ie pleacă de la constatarea
că, în timp ce ziarele importante publicau mersul trenurilor pentru întreaga zonă românească şi Ungaria,
pornind de la Budapesta, "Viitorul" publică mereu doar mersul trenurilor pe liniile vestice, din Banat, Serbia
şi Ungaria actuală, adică pentru zonele în care avea mai mul1i abonaii.
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Încă din primele numere publica~ia aclivistă şi-a luat rolul în serios, sus~inând că guvernul ac~ionase
moderat în chestiunea legilor învă~ământului atunci când opozi!ia ceruse introducerea limbii maghiare ca
materie obligatorie în toate şcolile şi la toate nivelurile:H>. De asemenea, "Viitorul" şi presa guvernamentală
maghiară nu intrau în polemici: "Sunt foi, cari port a zw ton mai moderat si areta care1·a bunal'Ointia faci a de

noi şi aceste sunt a se cota mai mult între foile partidului gzwemamental, dar' apoi sunt multe de acele, pre cari
le conduce ura nedumerita facia de natiunalitatea nostra si folosesc, ori shimonosesc tot eFenimentul cât de
neinsemnat, spre a ne pote infera de rei patrioti'm.
Înaintea alegerilor guvernului i s-a făcut campanie electorală: "Pmtid'a liberală şi gzwemul ieşit din sânul
ei a arătat cu fapta, că se munceşte să îndrepte multe din relele trecutului, să îmbunătătească soarta popomlui.
Oposiţizwea umblă cu promisiuni goale ":m, dar nu au lipsit nici criticile, când s-au luat în discu!ie problemele
na!ionale: "... când pril'im însă la reformele amintite mai în zmnă, atunci trebue s-a mmturisim, că noi nu potem
fi îndestulaţi întru tate şi cu aceste resultate câştigate. Nu potem fi indestulaţi pentm ca articlul de lege XLIV
din 1868 despre îndreptăţirea naţiunalităţilor ni se pare a fi desconsidemt în mai multe dispuseţizmi a le sale
privitarie la instmctizmea publică şi la administraţizwe ":J!J.
Prima prevedere a programului moderat era plasarea pe terenul constitu!ional şi purtarea oricăror lupte
politice doar în limitele legii:"În tate acţiunile sale va lua de baza legalitatea, stând pe terenul constituţizwei ti erei.

Acesta înse mz impedeca a lucra pentm unei seu altei legi pre cale constituţionale dea aceea este vatematoria
pentm interesele patriei, ori ale natiunalitatei sau ale bisericelor nostre •-to. Prin legalism se în!elegea însă şi
recunoaşterea unirii Transilvaniei şi a compromisului din 1867, considerate condi1ii sine qua non ale oricărui
demers politic: "Cine nu recunoasce dualisnwl, cine ataca zwizmea Transilvaniei czz Ungari'a, acel'a e un inimic
neimpacm•er al statzzlzzi Ungar, acel'a e reu patriot, czz atari omeni mz potem sta nici la vorba, precum d.e. nu-l
41
Fa primi de bun patriot nici în Romani'a pe acela ... " .
Legalismul implica inevitabil şi activismul politic, pentru a cărui justificare viitoriştii pledează constant.
Cheia de boltă a discursului o constituie asocierea activismului politic cu activitate în toate domeniile vie!ii
publice. Activismul politic ar fi doar unul dintre aceste domenii, important, dar nu singular. În lipsa unei
constante activită!i din partea românilor, aceştia nu pot fi considera!i buni patrio!i, căci a fi un bun patriot/
cetă!ean înseamnă şi implicarea în via!a publică: "... înaintarea nostra e conditizmata dela doue lucmri plin cipali:

antaiu dela administmţizwea buna justiciara, financiam şi politica, a doua dela hamicia nostm, dela insusirile
nostre proprie (... ) Cwnca administmtizwea justiciara, financial'O şi politica se fie cât mai pezfecta, este în
interes general al tuturor patriotilor adevemti, fara deschilinare de nationalitate. Eata dar îndata llll teren vastu
de interese identice între români şi zwguri"42 •
Activitatea nu ~ne doar de implicarea în "treburile cetă1ii" ci şi de men!inerea identită1ii şi a profilului
moral al corpului etnic: "Trecând la a doua recerintie a prosperarii poporatiunei, la hamicia propria de a se folosi

de condipzwile generali, de drepturile, favonzrile, cari compet fie-cămi cine, aci depind mult dela crescerea, dela
cultzzr'a si poterea morale a popomlui; aci eara e un campumulti amitoriu de activitate pentru inteligenţi a. (... )
În zadar pot fi garantate pre lzmtia dreptulile cele mai fmmoase pentm 1111 popor, deca el în urma decadienţei
sale morali ori materiali, mz se scie folosi de ele, pâna când popomllzamic şi pra lânga drepturi mai restrânse
se scie validita"43 . În lipsa f!Ctivită1ii, care trebuie promovată de sus în jos, de către intelectuali, există pericolul
ca întregul corp etnic să fie afectat. Regăsim aici aceeaşi rela1ie între pasivitate şi lene ca şi în discursul
"Patriei": prin pasivitate spiritul na1ional nu se mai exersează şi devine viciat, alunecând spre letargie şi, în
final, extinqie: "... pasivitatea produce amortire a poterilor şi ea e calea cea mai scmta spre adormirea totala,
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În plan politic, prioritatea trebuia să fie nu negarea sistemului (aşa cum făcea programul PNRTU, care nu
recunoştea unirea Transilvaniei şi dualismul) ci lupta pentru aplicarea corectă a legilor în vigoare: "In loc de a

perde vremea CII atacllri far' de folos in contra atator legi, prin care ne dusimanim numai tot mai tare ci intrega
natillne maghiară, fara se potem invinge; ar fi mai bine se ne ocupam CII aplicarea legei de nationalitate, se
ne concentrăm programele pre langa Faliditarea drepturilor nostre nationali date in aceea lege"4 ". Pasivitatea
nu putea fi decât dăunătoare şi ineficientă, în viziunea modera 1ilor, deoarece românii nu aveau for1a necesară
pentru a bloca întregul sistem politic şi administrativ: "... ce e drept 1111 din Fina nostra ci în urma relelor din
trecut ne lipsesc fm1ele unei passiFiiăţi, carea lacas, cand mi aFem alta cale si alte midiloce, sa pata produce ea
insa-şi resultate bune pentm o caus a drepta •>4G.
Pornind de la aceste premise, dezbaterile în care s-au implicat modera1ii, prin intermediul "Viitorului", au
vizat permanent Partidul Na1ional şi atitudinea politică a acestuia. Principala acuză adusă de activişti consta în
nejustificata extindere a ideii de solidaritate asupra întregului corp etnic românesc, fapt care punea în umbră
grupările minoritare. Nici chiar în interiorul PNRTU, sus1ine "Viitorul", nu există solidaritate: "Conducatorii şi
fmntaşii

natiunali din 1881 în se, in inst.rucţitwile lor date agenţilor lor pent.m alegătorii din comitate, au oprit
de a se dechiara în conferientele lor p01ticulare în privinti'a passiFitatii seu activităţii. Si astfeliu
s'au fabricat cuncll!se bune numai de parada diuaristică spre solidaritatea Românilor în passivitate, concluse
dezavuate chiar prin actul alegerei, la care alegatorii români au pmticipat cu toţii CII voturile lor'>4. 7 .
pe

aceştia

Polemici au fost pmtate şi cu presa românească, mai ales în primăvara anului 1884, pe diferite subiecte.
"Viitorul", de exemplu, nu agrează ini1iativa CCE al PNRTU de a fonda un institut tipografic în Sibiu pentru a
tipări un cotidian românesc 411 • Motivând că în Sibiu există deja Tipografia Arhidiecesană, se sugerează înfiintarea
unei noi tipografii româneşti, în alte centre: Lugoj sau Cluj 49 • Apari1ia "Tribunei", rivala proiectatului ziar al
CCE al PNRTU, a fost ini1ial complet neglijată de jurnalul budapestan. Abia după intrarea cotidianului sibian
pe pia1ă a început o dură polemică, initiată de "Viitorul". Pretextul a fost găsit într-un articol al "Tribunei"
care cerea "gamnţii materiale" pentru participarea românilor la via1a politică a Ungariei" 0 şi, odată ini1iată,
disputa s-a sfârşit doar prin încetarea apari1iei "Viitorului". Nici rela1iile cu "Gazeta Transilvaniei" nu au fost
mai bune, ziarul moderat fiind acuzat atât în baza liniei politice- apropierea de maghiari, programa moderată
-cât şi în ceea ce priveşte realizarea sa -folosirea unei ortografii greoaie, calitatea îndoielnică a redactorilor 51 .
"Luminătoriul" din Timişoara şi "Observatoriul" lui George Bari1 au atacat, de asemenea, "Viitorul", iar în
"Românul" apare chiar o ştire conform căreia acesta ar fi apărut la ordinul Împăratului, cu bani ai guvernului
Tisza 52 • Dintre jurnalele româneşti, doar "Telegraful Român", controlat de mitropolitul Miron, a făcut o primire
bună oficiosului PMR.
În martie 1885, ca urmare a slabului impact avut printre români, "Viitorul" îşi încetează aparitia
iar redactorul şef, C. Diaconovich, trece în tabăra PNRTU, devenind redactor al "Romanische Revue" 53 .
Dispari1ia ziarului nu a însemnat şi oprirea activită1ii grupului activist guvernamental, dar rezultatele, nici
înainte foarte promi1ătoare, se vor diminua drastic. În părtile vestice funqionează, încă, în 1887, rămăşite ale
unei structuri teritoriale a PMR. Dovadă în acest sens stă protestul înaintat de 98 votan1i din cercul Recaş,
comitatul Timiş, în 5 mai 1887, împotriva concluselor conferin1ei electorale a aderen1ilor PNRTU de la
Timişoara, care, probabil, proclamase, în buna tradi1ie na1ională, solidaritatea în pasivitate 54 • Să men1ionăm
însă că cercul Recaş era fiefullui Iosif Gall, astfel încât persisten1a unui mic grup activist organizat în zonă
nu e chiar neobişnuită.
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Consideratii finale
Alături de pasivism şi de activismul moderat, radicalismul manifestat de unele fac1iuni proguvernamentale
vine să completeze tabloul atitudinilor politice ale românilor din statul dualist înainte de 1895. Este e\·ident că
nu doar crezul politic a stat la baza ini1iativelor activiste proguvernamentale: presiunile sau speran1a unui sprijin
din partea autorită1ilor (în carieră, financiar) au avut şi ele un rol important (cazul mitropolitului :\1. Romanul
este elocvent în acest sens). Direc1iile extrem de moderne propuse uneori, cum ar fi polarizarea în funqie de
doctrină şi nu de etnie, ideea de cetă1ean cu drepturi şi obliga1ii al unei patrii plurietnice, sugerează, însă, o
anumită deschidere şi capacitatea depăşirii, cel pn1in la nivelul discursului, a fazei na1ionalist-romanlice. Întro epocă a na1ionalismelor şi în condi1iile politice din regatul maghiar dualist, însă, manifestările unor asemenea
grupări nu puteau genera decât mefien1ă şi ostilitate din partea cona1ionalilor, rezultatul fiind, pe termen scmt
eşecul acestui tip de intreprinderi, iar pe termen mediu şi lung alunecarea într-o nemeritată uitare.

Die aktivistischen regierungsbefiiewortenden Publikationen
aus dem Ungarn des Augleichs.
Der politische Diskurs der Zeitungen "Patria" und "Viitorul"
(Zusammenfassung)
Der Beitrag bolt - zum ersten Mal- die publizistische Rede der rumănischen, Pro-Dualismus orientierten,
aktivistischen Vereinenach. Im '70und '80 JahrzehntendesXIX. Jalll'h undmts \VurdenZusammenarbeitslendenzen
zwischen solche rnmănische Faktionen nud die Regierungen von Ofen dokumentiert. Die Ideen van Aktivismus
wurden durch die im Ofen gedruckte Zeitungen ("Patria", 1871-1872; "Viitorul", 1884-1885) verbreitet. Die
Offentliche Untersti.itzung war aher gering nud verursachte der Misserfolg diesen Initiativen nud, langfristig,
der Mangel van Inleresse flir dieses Studienthema in der Historiographie.
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