Gruparea tribunistă şi criza Partidului Naţional Român
din anii 1910-1912.
Între disputa politică şi confruntarea de idei.
Lucian PETRAŞ

După reintrarea

Partidului National Român în activitatea parlamentară Î§i face simlilă prezenla în mi§carea
românească o generatie de politicieni cunoscuti sub numele de gruparea tinerilor "oţeliti". Ei vor aduce treptat
în atentia opiniei publice chestiunea necesită1ii reorganizării partidului, fapt ce va determina declanşarea
unui conflict cu conducerea partidului. După înfrângerea înregistrată de P.N.R. în alegerile parlamentare din
vara anului 1910 această dispută se va concentra la Arad. Colaborarea lui Octavian Goga şi Ilarie Chendi cu
ziarul "Trib11na", aflat sub influen1a lui Nicolae Oncu, Roman Ciorogariu, va conferi articolelor publicate aici
o accentuată notă critică la adresa unor conducători ai partidului. Sunt combătuti acei fruntaşi români care
continuau să-şi lege aspiratiile politice de Viena, se sublinia sterilitatea unora dintre actiunile parlamentare şi
sprijinul redus acordat vietii culturale româneşti, se manifesta intransigen1ă fală de trecerea lui Vasile Mangra
în rândurile Partidului National al Muncii şi împotriva aprobării gestului de către Ioan Slavici şi Eugen Brate.
Nu în ultimul rând, critica era îndreptată împotriva inactivitătii comitetului national, care era subordonat tot
mai mult clubului parlamentar1.
Gruparea de la "Trib11na" a devenit, treptat, promotoarea unui curent intransigent în mişcarea nalională.
Deşi nu era reprezentată de numeroşi oameni politici, ideile ei aveau o mare putere de penetrare deoarece se
bucura de sprijinul şi simpatia opiniei publice. Această realitate s-a datorat faptului că, timp de mai bine de un
deceniu, "Trib11na" fusese şi era în continuare cel mai popular ziar din Transilvania 2 • Redactorii ei au încercat
să potenieze valoarea publicatiei prin sublinierea rolului pe care aceasta l-a avut în mişcarea natională. Ei
remarcă faptul că în politică "Tribrwa" a reprezentat ideea de progres, deoarece tactica neoactivistă a învins în
1905 tocmai datorită curentului de opinie promovat de acest ziar. Şi atunci, ca şi în 1910, autoritatea partidului
şi principiului sfânt al disciplinei a fost invocat în ajutorul unei tendinte retrograde 3 , triumfând în cele din
nrmă tendinta de înnoire şi de reformă ce se v-a impune în activitatea pa1tidului national. A fost revolutionată,
sustin redactorii ziarului, şi noliunea de presă românească, reducându-se la strictul necesar polemica cu presa
maghiară şi critica unor fenomene din viata politică şi culturală a maghiarilor. Locul acesta a fost luat treptat, în
mod precumpănitor, de subiectele româneşti izvorâte din realitătile şi necesitătile nalinnii, de factură nu doar
politică, ci şi economică, culturală, socială sau religioasă. "Tribuna" a îndemnat spiritul public spre cultura
navonală, amenin1ată până atunci de influente străine, a determinat revitalizarea mişcării culturale în comitatul
Arad şi în împrejurimi, devenind, în acelaşi, timp ecoul legăturilor de unitate spirituală cu regatul României.
În felul acesta, spun tribuniştii, s-a realizat românizarea presei româneşti prin felul ei de redactare: "«Tribuna»
a creat în presa noastră o şcoală no11ă, o direcţie mai sănătoasă şi mai conformă CII neFoile adevărate ale
vieţii noastre ... obligând şi celelalte gazete româneşti la aceleaşi ejo1turi, dacă For să se menţină în această
4
concurenţă intelectrwlă" • Grupati în jurul acestei publicatii atât de merituoase şi de onorante, tinerii "oţeliţi"
puteau să treacă acum, în virtutea libertătii de opinie, la criticarea faptelor şi atitudinilor conducătorilor oficiali
ai partidului, cu toate că riscau în felul acesta să provoace susceptibilităti şi animozită1i din partea celor care
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s-au simlit atinşi. Publicalia începe să combată acti\·itatea ineficientă a parlamentarilor na!ionali, preocupali
tot mai mult de problemele scenei politice maghiare şi din ce în ce mai pnlin de rezolvarea problemelor de
interes naFonal. Se consideră că activitatea lor s-a rezumat pe parcursul unui an, la un număr restrâns de
discmsuri şi interpelări limite în parlament, la câteva adunări populare şi o serie de comunicate de presă. Era
necesar deci, ca acest comitet nalional al partidului şi parlamentarii să redevină exponenlii încrederii obşteşti
ce le-a fost acordată şi să se implice, prin eforturi proprii desfăşurate sub deviza "prin noi înşine", în rezolvarea
problemelor unor domenii de interes nalional. cum ar fi domeniul cultural, bisericesc şi economic".
Sunt puse apoi în disculie neajunsurile şi deficienlele remarca te la nivelul conducerii centrale a partidului.
Fruntaşii politici. grupali în comitetul central, se implicau prea pulin în chestiunile de interes nalional, exceplie
făcând perioada alegerilor când partidul şi comitetul se afirmau în prim-planul vielii politice româneşti: "Nu

zicem că fruntaşii noştri llll îşi fac datoria pe cât de omeneşte posibil, dar obsenrăm numai că această gmpare îşi
afirmă prea puţin autoritatea ... Şi trebuie spus cu toată lwtărârea, că ceea ce în faza de astăzi se simte mai mult
este tocmai lipsa de mal'i energii naţionale. Simţim nevoia de a ne Fedea fruntaşi bimind, sau căzând c11 glorie,
m1 Fegetând în stm·e echivocă "a. Solutia pentru ieşirea din acest impas era începerea mmi proces de reformă,
de reorganizare a partidului. Un prim pas în această directie era "primenirea radicală a fortelor conducătoare".
Aceasta însemna înlocuirea generalie de oameni politici în vârstă, care era majoritară în comitet şi cu putere
de decizie. Datorită vârstei înaintate, aceşti conducători erau considerali la apusul carierei lor politice, fiind
percepuli de tinerii "oteliţi" ca "elemente uzate, oameni cumsecade de îmbătrâniti în serviciul cauzei publice,

inimi de foc, dar cu braţe slăbite, care înţeleg c11multă neFoinţă spirit11l1Temii. Aceştia ar trebui să înţeleagă că
rolz1llor a fost împlinit c11 demnitate şi că e rândul altor acum, noilor veniţi al celor cu multă tărie ... să meargă
înainte "7.
Primenirea conducerii mişcării nalionale presupunea, de asemenea, o delimitare clară fală de ierarhii
bisericii ortodoxe, deoarece experienla ultimilor ani arăta că politica clerului înalt ortodox era adeseori una
de apropiere fală de actiunile guvernamentale. De aceea, considerau "oţeliţii", pentru a evita deserviciile ce
pot fi făcute mişcării na!ionale, era necesară izolarea poporului de conducătorii bisericii: "Prezentul ne arată
că

episcopii limbuţi şi nechibzuiţi, în loc de a-şi păstra caracteml pasiv în cele politice, se ingerează chiar în
mod dezastruos în afacel'ile politice curente, cum este cazul părintelui Mcţimw şi al nenorocitei sale gazete
«Telegraful» ajuns organ de pmpagandă potrivnic intereselor naţionale"ll.
Opinia tribuniştilor era că rolul determinat în partid va trebui să fie jucat de o grupare nouă, alcătuită
din elemente politice tinere, "care să constituie chintesenta sănătăţii şi a Figorii naţionale". Se făcea referire la
acei tineri intrali în mişcarea nalională după 1900. Devenili partizanii ideilor înaintate ale vremii, ei au dorit
să se identifice, în mod conştient, cu aspiraliile şi cu nevoile reale ale românilor!). Ei au sprijinit generalizarea
noului activism ajungând însă, în preajma anului 1910, să fie dezamăgili de carenlele organizatorice şi de lipsa
de eficienlă la care ajunsese mişcarea nalională. Ei solicită reorganizarea partidului şi se declară a fi pregătili
să preia conducerea acestuia: "Împrăştiaţi pe diverse ocupatiuni c11 o independenţă socială destul de mare, cu

o şcoală

politică
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serioasă, aceşti fmntaşi

ce se

ridică

sunt expresia cea mai nouă a energiei noastre

naţionale, şi lor le re1rine în mod firesc sarcina conducerii de astăzi şi de mâine" 10 . Această generalie entuziastă

se autoevaluează ca fiind competentă din punct de vedere politic, cu o autoritate ce nu este contestată de popor
şi nici de către adversari, având elite valoroase pregătite să intre cu succes pe scena luptelor nalionale. Între
aceşti noi lideri - spuneau " olelilii" - şi conducătorii adversarilor noştri politici, "nu este nici cea mai mică
deosebire sub rapmtul cunoştinlelor, nici sub acela al calitălilor individuale" 11 .
Comitetul central nu acceptă punctele de vedere exprimate de tribunişti, aceste critici determinând
conducătorii partidului să înceapă campania de combatere şi de înlăturare a dizidenlei. "Oţeliţii" văd în
cotraofensiva îndreptată împotriva ziarului "Tribuna" şi a snslinătorilor ei, o manifestare a spiritului de
intoleranlă care domină mentalitatea membrilor comitetului central. Ei se declară promotorii libertălii de
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gândire, idee pe care o opun lozincilor vehiculate de oponenlii ce sns1ineau necesitatea men1inerii "sfintei
solidarităţi naţionole şi a disciplinei de pmtid". h1 interpretarea tribunistă, comitetul a conferit acestor principii
o accep1inne improprie, "paradoxală şi frivolă ", care a avut efecte negative asupra mişcării na1ionale: "Azi

solidaritatea şi disciplina însemnează să Îm'răjbească de moarte trecutlll Cll viitonzl, să pustieşti în conştiinţă
publică cele mai frumoase speranţe ... azi solidaritatea şi disciplina însemnează să sameni adânc zm·istia şi ura
pretutindeni unde progreslll nostm social a putut să foJtifice llll centnz românesc de apărare, ca de pildă în Arad.
Azi solidaritatea şi disciplina însemnează să pen'eJteşti solidaritatea în modl!l cel mai cinic şi să tolerezi fără
împotri1·ire ca straturile cele mai scumpe dinFiaţa noastră românească să fie năpădite de llrzica mincillnii" 12 •
"Oteliţii" sunt de părere că P.N.R. apar1ine tutmor românilor din statul ungar, poporul român identificându-se cu partidul. Comitetul nalional este organul executiv instituit de acest partid în scopul reprezentării
intereselor şi nevoilor nalinnii, şi nu doar a unui număr foarte restrâns de persoane. Comitetul nu are în
subordine partidul, ci este invers. Membrii partidului na1ional au astfel dreptul şi datoria de a controla
activitatea comitetului, de a analiza şi a se pronun1a asupra obiectivelor şi mijloacelor de luptă propuse de
acest organism. În momentul în care comitetul abuzează de drepturile sale, sfidând sentimentele, credin1ele
şi aspiraliile obştei, atunci paiiidul are autoritatea de a-l demite. În felul acesta era combătută mentalitatea
acelor lideri care se confundau într-un mod ilicit cu naliunea, deoarece considerau "comitetlll", "pmtidlll"
şi "naţiunea" notiuni identice. Aceşti conducători erau influenta li în demersurile lor de principiul "pmtidul
suntem noi", "naţiunea Sllntem noi". Utilizând aceste argumente, "oţeliţii" demonstrau că comitetul naFonal a
devenit o corporalie intangibilă cu atribulii de imunitate, în fala căreia sinceritatea convingerilor şi libertatea
de gândire nu eran permise.
Nevoia sporirii în randament a mişcării na1ionale este recunoscută de către unii din factorii de decizie,
chiar dacă aceştia nu aparlineau grupului reformator. Este cazul avocatului de Bistri1a, Victor Onişoru, unul
din membrii comitetului executiv. În cadrul unei expuneri de motive, el subliniază lipsa de funqionalitale
a comitetului, deoarece deciziile şi rezolnFile adoptate nu erau suficient de bine implementate în practică.
Lipsea un organism intern care să fie însărcinat cu monitorizarea aplicării politicilor şi strategiilor elaborate de
partid. Concret, Onişorn propunea înfiin1area unui birou permanent al partidului, un fel de cancelarie, condus
de un secretar administrativ care trebuia să se ocupe în mod exclusiv de afacerile partidului, fără ca acesta
să mai desfăşoare o altă activitate. Sarcinile acestui birou urmau să prevadă: pregătirea şedin1elor de comitet
prin întocmirea materialelor şi documentaliei ce era necesară pentru ordinea de zi; redactarea proiectelor de
hotărâri, a hotărârilor şi proceselor verbale ale şedin1elor; supravegherea executării deciziilor luate de către
conducerea partidului; rectificarea şi întregirea anuală a listelor de alegători pentru comitatele cu populalie
românească; înfiinlarea unei biblioteci şi a unei arhive în care să se regăsească toate documentele partidului,
precum şi literatura referitoare la politica P.N.R. şi problema nalionalitălilor. Se propunea ca secretarul
biroului să beneficieze de o remunera1ie substan1ială, de aproximativ 6000 de coroane anual, el urmând să
fie responsabil pentru activitatea desfăşurată în fala comitetului, cât şi a clubului parlamentar al partiduluiu.
Ini1iativa lui Victor Onişoru, din decembrie 1910, venea într-un moment în care conflictul cu ,.Tribllna" se
găsea într-o fază incipientă, dar când deja era evident că trebuiau luate măsuri care să ducă la îmbunătă1irea
activită1ii de pa1tid.
Un alt motiv al discordiei produse între cele două grupări eran negocierile cu guvernul. Dacă în cmsul verii
anului 1910, cât timp au durat tratativele, tribuniştii, din disciplină de pa.Iiid nu adoptaseră nici o pozilie, în
toanmă, eşecul aqinnii lui Ioan Mihu devenind evident, disputa a început. Referindu-se la tratative, .,Tribllna"
publică aiiicolul "Comedia unei impăcări" arătând că totul a fost "o ameţeală trecătoare" 14 • Datorită acestui gen
de remarci negative, subiectul negocierilor este transformat de unii comentatori în cauza principală a campaniei
de combatere a "oţeliţilor". Tribuniştii acreditează ideea potrivit căreia se doreşte înlăturarea lor tocmai datorită
opoziUei lor fa~ă de negocieri: "«Tribuna» trebt~ie să piară ca să se poată face împăcare Cll zwgwii" 15 •
În vara anului 1910, "Tribl!na" a condamnat trecerea lui Vasile Mangra în rândul pmiidului lui Istvan Tisza
şi a criticat aprobarea gestului lui Mangra de către Ioan Slavici şi Eugen Brate. Imediat, conducerea ziarului a
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remm1at la serviciiile celor trei şi a cedallocnllni Octavian Goga şi partenerilor săi de idePii. Rezultatul acestei
schimbări radicale s-a resim lit imediat prin publicarea violentelor articole semnate de Goga- .,Un fals Coriolan"
şi "A murit 1111 om: Ioan Slavici"- în care faptele celor trei eran considerate o trădare a intereselor na1ionale
româneştFi. Reîntors din România, Eugen Brate se stabileşte la Braşov, unde se ocupă din decembrie 1911
de editarea ziarului "Deşteptarea", aflat din 1905 sub redaqia profesorului Arsenie Vlaicn. "Deşteptarea" va
promova linia politică snstinntă de Vasile Mangra, Eugen Brate şi Ioan Slavici, fără să reuşească să se impună
opiniei publice româneşti 1 H. Cei trei an devenit exponenlii unei grupări ce se arăta favorabilă colaborării cu
mediile politice maghiare şi realizării unei concilieri româna-maghiare, dar fală de care atât tribuniştii, cât
şi conducerea partidului s-au dezis, negând orice comunitate de aspira1ii cu aceştia. Pe parcursul derulării
conflictului cu comitetul central al partidului, "Tribuna" a încercat să respingă apartenenta la mangrism şi
existenta oricărei cooperări cu această troică, criticând în mod constant demersurile acestora. Este combătută
şi considerată, ca fiind un fals tendentios, mai ales ideea legăturilor ascunse cu Vasile Mangra, conducerea
ziarului dezavuând, adeseori, toate demersurile şi opiniile exprimate de către deputatul guvernamentaP!l.
Aşa s-a întâmplat şi cu prilejul interviului acordat ziarului "Nagyv6.radi Naplo", unde Vasile Mangra îşi
exprima satisfaqia în fata iminentei dizolvări a comitetului national, fapt ce putea permite reaşezarea mişcării
nationale sub patronajnl conducătorilor bisericii, precum şi rezolvarea problemei nationale ca mmare a
deschiderii unor negocieri eficiente cu guvernul maghiar: "Publicul românesc ar fi bun bucuros dacă comitetul
şi-ar

înceta orice actiFitate. Lupta dintre, «Tribrwa» şi «Românuf>; i-a adus pe români înaintea dilemei de-a llli
şti de cine să asculte ... Urmările dezmembrării comitetului partidului naţional nu pot fi decât îmbucurătoru·e.
Preoţimea română, care zăcea până acum sub jugul pmtidului naţional, se va scăpa de acest terorism şi se
mr întoarce la arhierei conducătorii lor fireşti ... Dacă prin urmare, în Fremea din urmă, nu s-a putut atribui o
însemnătate mai deosebită comitetului pmtidulrri naţional, totuşi procesul lui de disoluţie este llll proces destul
de imp01tant care să accentueze înfiinţarea politici sănătoase maghiaro-române"211 • Această luare de pozitie a
lui Vasile \tlangra este privită cu resentimente şi revoltă de către gruparea tribnnistă, care observă în punctele
de vedere exprimate de "Ficaml satanei" o nouă uneltire menită să "dist..mgă crr desăFârşire pmtidul şi popoml
românesc, să fie dus ca o turmă sub conducerea Flădicilor dependenţi de gr!l'em şi eFident sub conducerea sa" 21 •
Cu acest prilej, Nicolae Oncu îl acuză pe Mangra că este "adeFăratul autor şi pricinuitor alFrăjbii şi a întregului

dezastm ce bântuie astăzi neamulnost.J·u, căci fără deze1tarea dumnealui, mr se putea ivi şi nu se putea susţine
lupta de astăzi dint.J·e fraţi şi nici adversarii noştri personali llli se puteau rezema pe infama acuzaţie, că noi
avem gândul să Fă urmăm calea trădării"22 .
Dizidenla "Tribunei" este contracarată de conducerea partidului prin în fiintarea unui nou ziar oficial al
partidului, decizie luată cu prilejul Conferintei de la Budapesta din 19-20 decembrie 1910. Rolul ofensiv,
combativ, al viitoarei publicatii. nu este recunoscut de la început de către Vasile Goldiş, el declarând în
decembrie 1910 că ziarul va fi "organul oficial al partidului naţionalităţilor, în limba românească". Explică
acest fapt din perspectiva eforturilor care se fac pentru constituirea unui partid unitar al na1ionalitătilor, fapt
ce ar permite o mai bună organizare şi coordonare a luptei împotriva şovinismului tmgmesc.
Alexandru Vai da-Voevod este cel care precizează tranşant scopul "Româmllzri", acela de a fi "o armă de
legitimă apărare

a disciplinei organizaţiei şi a însăşi existenţei partidului... ,comitetul naţional şi-a îndeplinit
mwwi o elementară datorie faţă de interesele cauzei pmtidului naţional român, când a hotărât că tocmai
Aradzrl şi mi un alt oraş să fie sediul «Român ului;) "23 . Tribuniştii primesc cu nelinişte această apari1ie editorială
şi

mai ales alegerea Aradului ca şi sediu pentru noul ziar national. Competitia ce urma să se instituie între
cele două organe de presă putea cauza prejudicii "Tribzmei" în privin la popularită1ii sale şi implicit în privinta
abonatilor şi a numărului de cititori. De aceea se vor aduce argumente în favoarea stabilirii sau a mutării
w L. Maior, op.cit., p. 1G5
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,.Homâmzlui" în altă parte decât în 1\rad. Se considera nefirească tipărirea celor două ziare româneşti în aceeaşi
localitate întrucât, spuneau tribuniştii, fiecare avea acelaşi obiectiv, acela de a coagula for~ele na1ionale pentm
sns~inerea vie!ii politice şi culturale a românilor. Strategia prutidului na1ional ar fi trebuit să vizeze mobilizarea
tuturor românilor şi a tutnror ~inuturilor româneşti pentru lupta na!ională, astfel încât aceste teritorii româneşti
să devină un domeniu electoral absolut sigm pentru partid. În felul acesta P.N.R. devenea o forlă redutabilă
de care toate guvernele ungureşti vor fi nevoite să !ină seama. În baza acestui ra1ionament era propus Clujul
ca sediu al "Româmzlui". Deoarece oraşul era pozi1ionat în centrul unui teritoriu înconjurat de comitatele
Maramureş, Sătmar. Sălaj. Bihor, Cojocna, Turda-Arieş, Solnoc-Dăbâca, Bistri!a-Năsăud, etc. 2 \ aici se puteau
pune bazele unui centru politic şi cultural al românismului, zona fiind locuită de peste 1.000.000 de români. O
unitate de vederi în privin!a stabilirii sediului "Româmzlui" nu a existalnici în rândul membrilor comitetului
na1ional, vicepreşedintele acestui organism, N. Ivan, propunând, în primăvara anului 1911, mutarea ziarului la
Cluj sau Sibiu. Presiunile făcute de colegii de partid, îl determină să-şi afirme solidaritatea cu opinia generală
a comitetului şi să declare că propunerea sa este neactuală 25 .
Cele două publica!ii arădene se angajează de acum încolo într-o polemică dură cu acuze reciproce,
ajungându-se la o divizare a opiniei politice publice transilvănene în două tabere de sus!inători. În fa!a
radicalismului tribunist, conducerea partidului şi "Românul" încearcă să-şi apere propriile pozi!ii şi op!iuni,
în timp ce ideile tinerilor "oţeliţi" sunt ironizate, ei devenind tineri "oţetiV. Comitetul pmtidului este apărat,
acesta fiind singurul organism din Ungaria care promovează drepturile politico-na!ionale ale românilor, motiv
pentru care autoritatea acestuia trebuia să rămână neclintită. Ca organism executiv al partidului, comitetul a
fost ales de către delega1ii conferin1ei na1ionale care reprezentau întregul popor român. În felul acesta atacmile
aduse membrilor comitetului şi partidului reprezentau atacuri aduse neamului românesc.
Cei desemna1i de conferin!a na1ională să formeze comitetul sunt considera!i "cei mai potriFiti pentru
conducerea luptei pmtidului", fiind persoane care, datorită calită1ilor individuale şi profesionale erau capabile
să conducă cu competen1ă partidul şi să se jertfească, în acelaşi timp, moral şi material pentru cauza na1ională.
Nu se recunoaşte necesitatea "primenirii valorilor" din partid, întrucât acest lucru a fost realizat cu prilejul
conferin!ei na1ionale de la Sibiu din 5 aprilie 1910. Atunci cei 252 de delega1i au ales un comitet na!ional,
devenit exponentul întregii na1iuni, reunindu-se la cânna partidului atât elementele tinere, cât şi veteranii
luptelor na!ionale. După vârstă, strnctura comitetului cuprindea o persoană trecută de 70 de ani, trei inşi erau
trecu!i de 60 de ani, şapte persoane erau de 50 de ani, şase persoane erau trecute de 40 de ani, iar 13 erau sub
40 de ani. Tinerii se regăseau deci în conducerea partidului. genera!ia nouă de oameni politici se putea afirma
ca factor de decizie cm·e influen1a evolu!ia mişcării na1ionale. Se realiza o simbioză între entuziasmul tinerilor
şi experien!a celor mai în vârstă. Ca urmare, sentimentul de neîncredere fa!ă de conducerea partidului, generat
în opinia publică românească de criticile şi ac1iunile "oţeljplor", era combătut şi respins de contraargumentele
purtătorilor de cuvânt ai partidului na!ionaJ2 6 .
Pe lângă articolele din ziare apar broşuri cu caracter justificativ sau ofensiv. Alexandu Vaida-Voevod este
autorul broşnrii "Mangra, Tisza şi «Tribzwa»", în care se demonstra necesitatea solidarită!ii în jurul P.N.R., a
disciplinei de partid, învinuindu-i pe tinerii "oţeliţi" de subminarea şi trădarea partidului. În replică Ciorogariu
semnează o altă broşură intitulată "Spre prăpastie", ce constituia un răspuns la cea publicată de Vaida 27 •
Criticile făcute de tribunişti la adresa conducătorii partidului au prejudiciat imaginea acestuia. Liderii
partidului vor riposta, catalogând dizidenta grupului tribunist drept o manifestare a trădării intereselor
na!ionale, trădare săvârşită prin angajarea acestei fraqiuni în sus1inerea politicilor promovate de guvernul
Tisza: "Nu trebuie să pierdem din 1redere - spunea Aurel Vlad - că între păşirea Ficamlui Mangra şi căderea
candidaţilor noştri, este 1111 strâns nex cauza], pe care numai orbulnu-ll'ede. Candidatii naţionalişti şi membrii
fruntaşi ai pmtidului au trebuit, cu orice pret. scoşi din parlament pentm a netezi astfel calea direcţiei mangriste
de care oamenii <<Tribunei» sazz cel pllţin unii dintre ei nu sunt tocmai străini"211 • Se aprecia că practicile
electorale abuzive utilizate în alegerile parlamentare din 1910 au urmărit reducerea ponderii partidului
"~ Tribunei, nr. :10,8/21 februarie 1!111, p. 1; nr.ZGO, 27 noiembrie./10 decembrie 1!!11, p. 1-~
llomânul. nr. 43. 2fl februaric/8 martie 1!!11, [l. 3; nr. ~. G/1!1 ianuarie E112, p. 1
zn Alexandru Vaida-Voevod, op.r.it., p. 311-3!1; 1/omânul, nr. :JZ, 10/2:l februarie 1!!12, p. :l; nr. 27~ ,1!1/2!1 decembrie 1011.
p. 8; nr. 10~, 13/21i mai 1!!11, p. 3
27
L.Maior , op.r.it., p. HHI-170
2
" Jlomcînul, nr.2~G, 2:l noiembrie/decembrie 1911, p. 2
25
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na1ional în parlament. fapt reuşit, având în vedere micşorarea numărului deputa~ilor na~ionali de la 15 la 5.
După alegeri tactica contelui Tisza urmărea pregătirea terenului pentru o grupare românească "patriotică",
pusă sub conducerea lui Vasile Mangra, care la viitoarele alegeri să participe sub program guvernamental

împotriva candida 1ilor partidului na1ional român. La materializarea acestui plan pa1ticipa şi "Tribuna", a cărui
scop ascuns era slăbirea P.N.R., obiectiv atins prin "dist.mgerea desăvârşită a disciplinei de pmtid şi nimicirea
prestigiului conducătorilor""\}· În felul acesta, la viitoarele alegeri, şansele de reuşită ale unei grupări politice
conduse de Vasile Mangra puteau fi mari, în condi~iile în care electoratul român nu mai avea încredere şi
era dezamăgit de conducătorii consacra~i ai partidului national: "Pe faţă «Tribzwa» n-a îndrăznit să aprobe
şi să propage politica lui Mangra. Dacă ar fi procedat astfel, n-ar mai exista astăzi. Ar fi distrus-o chiar atunci
indignarea opiniei noastre publice ... Dimpotri1·ă patronii «Tribzwei»azz dat voie poetului Goga să condamne czz

asprimea Clll'enită politica t.rădătoare a Ficarului Mangra şi rolul dezgustător al domnilor Brate şi SlaFici ... Dacă
vicaml Mangra nu putea fi apărat pe faţă, trebuiau combătuţi şi discreditaţi cel puţin adversarii lui, membrii
comitetului. Rezultatul, dacă odioasa campanie a rrTribunei)) ar fi reuşit, avea să fie acelaşi: trizmzful anarhiei în
pmtidulnaponal şi distmgerea organizaţiei noastre politice. După această ispravă putea veni şi potopul politicei
guvernamentale româneşti care ne-ar fi dăruit cu toate bunătăţile făgăduite de contele Tisza"·10 •
Asocierea dintre Vasile Mangra şi "Tribuna" a fost făcută în virtutea faptului că Mangra a fost unul dintre
fondatorii publicaliei alături de Nicolae Oncu, Roman Ciorogariu, Sava Raicu. Tribuniştii refuză, însă, să facă
publice actele de întemeiere ale ziaJ·tllui, declarându-le secrete. De aceea este lansată bănuiala că "Mangra,
după ce a fost deja de-o jumătate de an deputat guvernamental, tot mz încetase a fi comanditar, deci stăpân
al zianzlui"31 • Demonstrarea acestei ipoteze putea constitui dovada trădării grupului tribunist şi a faptului că
numeroasele articole din" Tribuna", în care era condamnată dezertarea lui Mangra, nu erau decât reaclii menite
să mascheze complicitatea existentă între deputatul guvernamental Vasile Mangra şi publicalia arădeană.
Redactorii" Tribunei" vor respinge însă insinuările referitoare la menFnerea lui Mangra printre proprietarii
publicaliei şi vor neaga apartenen1a lor la planurile guvernamentale ce vizau subordonarea mişcării na~ionale,
subliniind că scopul ziarului era de a milita pentru apărarea "limbii, culturii şi naţionalităţii româneşti" şi

"reintegrarea naţiunii româneşti în drepturile ei istorice":12.
Conducerea pa1tidului şi "Românul" insistă asupra principiilor în limitele

cărora trebuia să se desfăşoare
activitatea politică, menlionând necesitatea respectării solidarităiii nationale şi a disciplinei de partid.
Tribuniştii, prin orientarea lor, erau departe de a se conforma acestei discipline şi aduceau grave alingeri
popularitălii şi autorită1ii comitetului executiv al partidului. Pentru a-şi legitima deciziile şi autoritatea
diminuată de această opozi~ie "oţelită", conducerea partidului organizează în vara şi toamna anului 1911
un număr de peste 20 de adunări populare, desfăşurate în majoritatea comitatelor cu popula1ie românească,
prilej cu care cei prezenli îşi exprimau "necondiţionata" încredere în comitetul na~ional. "Tribzmei" i se aplica
"stigmatul trădării de neam", aprobându-se astfel deciziile comitetului na1ional prin care "orice încercare de a

stirbi
autoritatea oraanelor
de conducere ... ale pmtidului naţional este un atac îndreptat împotriFa conferinţei
•
o
naţionale şi, în consecinţă, constituie un act de trădare faţă de interesele politice ale popomlui român din
Ungaria şi Transilvania". Subiectul trădării generează uneori stări de nervozitate, devenind o preocupare
centrală pentru unii lideri politici ai partidului. Este cunoscută întârnplarea de la Seini, unde, la masa festivă

organizată după încheierea adunării populare, Teodor Mihali are păreri nefavorabile fa1ă de articolele lui Goga
din "Tribuna". Preotul Constantin Lucaciu- fratele lui Vasile Lucaciu- are insă opinii pozitive despre acele

articole şi despre Octavian Goga, context în care Mihali îl cataloghează pe Constantin Lucaciu drept trădător,
afirmând: "Eu te declar pe dumneata trădător de neam şi fratricid": 13 • Această reaqie a lui Mihali a stârnit
agita1ie în rândul participan1ilor de la respectivul banchet, determinând mai apoi retragerea celui învinuit din
congregava comitatului unde reprezenta partidul na1ional. Tensiunea şi divizarea politică va înceta în martie
1912, când se ajunge la împăcarea păr~ilor şi reunificarea mişcării politice din Transilvania.
Criza înregistrată în interiorul Partidului Na~ional Român între anii 1910-1912 a afectat for1a şi eficien1a
politică a românilor transilvăneni prin polemica dură, cu acuze reciproce, şi prin divizarea opiniei politice
Alexandru Vaida-Voevod , op.cil.. p. 44
Tri!JUnn, nr.1!l4, 211 iulic/10 augusl l!lll, p. :i
" 1 Alexandru Vaida-Voevod, op.cit., pag. 100
2
"
Tri/JUnu, nr.1G4, 28 iulie/10 augusl 1!l11, p. :J
"" Tril!unn, nr.25!l, !l decembrie 1!l11, p. 1-2
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în două tabere de sns~inători. An existat însă şi efecte pozitive. Confruntarea de idei,
implicate în dispută, a determinat o aten~ie fără precedent acordată problemelor politice
şi organizatorice ale partidului, spiritul critic progresând. Opiniile exprimate de către tribunişti au contribuit
la conştientizarea neajunsurilor existente în interiorul mişcării nalionale, deschizându-se calea îmbunătălirii
activită~ii de partid prin remedierea în viitor a acestor deficien~e.

publice

transilvăncne

produsă între grupările

The Group Round "the Tribuna" and the Romanian National Party's Crisis
between 1910-1912. Between a Politica! Dispute and a Conflict ofldeas
(Summary)
After the Romanian National Party's recoming in the parlamentary activity, a generation of politicians
appeared in the Romanian movement, the so-called "steeled" young meu. They would gradually bring in the
public opinion's attention the problem concerning the necessity of the party's reorganization, an idea that
would determine the appearance of a conflict with the party's leaders. After the defeat registred inside the
Romanian National Party in the parlamentary elections from the summer of 1910, this dispute would be also in
Arad, where the editors of "The Tribuna" would promote the idea of the party's resetting up.
The registered crisis inside the Romanian National Party between 1910-1912 affected the politica! power
and efficiency of the Transylvanian Romanians by the hard dispute with mutual charges and also by the
separati an of the Transylvanian public politica! opinion in two parts of suporters. But there were some positive
results. The conflict of ideas between the groups involved in the dispute determined an attention given to the
politica! and organizational problems of the party, the critical spirit progressing. The opinions of those round
"The Tribuna" contributed to the awareness of the existent drawbacks inside the national movement, the way
for the bettering of the party activity through the remedium of these deficiences in the futnre being opened.
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