IOAN MOŢA
TABLOUL INTERZIS AL UNUI
ARDELEAN (li)*

.
NAŢIONALIST

Valentin Orga
Întors la Orăştie, în decembrie 1918, părintele Moţa găseşte o foaie cu
numele popularei sale gazete: LIBERTATEA. Aceasta era editată încă din
primele zile ale lunii noiembrie 1918. de un grup de intelectuali: Gavril Todica
- care îşi asumă răspunderea pentru editare, Constantin Baicu, Ioan Branga,
Aurel Vlad ş.a., ca organ de presă al Consiliului Naţional din Orăştie (condus
de acesta din urmă) 1 •
'
Chiar dacă în condiţiile tumultului fără precedent trăit de poporul român
în acele zile memorabile, ziarul nu a mai beneficiat de aportul valorosului
colectiv care îl consacrase înaintea războiului, activitatea desfăşurată de
LIBERT ATEA în cursul revoluţiei de eliberare naţională din toamna anului
1918 reprezintă o adevărată apoteză a întregii sale existenţe. Ea a fost purtătoarea
de stindard a tuturor acţiunilor întreprinse de populaţia românească din ţinutul
Orăştiei, adevăratul organ de presă al autorităţilor româneşti, care veneau să ia
locul vechii administraţii. În paginile sale şi-au găsit loc numeroase şi ample
relatări despre fapte petrecute în ţinut, dar şi comentarii pertinente despre
mişcările revoluţionare ce au cuprins centrul şi estul Europei. Se face ecoul
chemării poporului de a-şi alege reprezentanţii pentru Adunarea Naţională ce
urma să se ţină la Alba Iulia 2 • Ziarul chema, în numele Consiliului Naţional
Român din Orăştie, pe toţi românii să participe la adunare: ,,Fraţilor, pentru ca
adunarea aceasta să fie cât se poate de impozantă, datori suntem de a ne îngriji
ca prin numărul participanţilor să dovedim lumii întregi că poporul român una
este şi toţi împreună pretindem sus şi tare formarea statului naţional român

* Prima parte a studiului a

apărut în Sargetia, XXV, 1995.
1. Libertatea a reînceput să apară în 1/14 nov., considerându-se continuatoarea vechii gazete,
dovadă şi anul de apariţie ce stă înscris pe frontispiciul ziarului: XV.
2. I. I. Şerban, H. Rotche, Consideraţii privind rolul presei româneşti din Orăştie în eliberarea
natională (1895-1918), în Sargetia, XVITI-XIX, 1984-1985, p. 263-265.
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unitar şi putemic" 3 • Din Orăştie au luat drumul către Alba Iulia 4-500 de
oameni, alături de peste cei 200 din Deva, 50-60 din Brad, 40 din Haţeg etc 4 •
Moţa se vede pus în situaţia de a fi nevoit să îşi revendice dreptul asupra
editării vechii LIBERTĂŢI, dar şi postul de paroh în Orăştie, pierdut în urma
plecării la Bucureşti. Postul de paroh II fusese ocupat prin concurs de Victor
Păcurariu, în 17 decembrie 1917, dar care fusese concentrat preot militar5 .
După intervenţii repetate făcute de protopopul Vasile Domşa, pentru a-l lăsa la
vatră, acesta îşi ocupă postul în 10 iulie 1918. La scurt timp va fi mobilizat
pentru campania din Ungaria. Protopopul îşi reia demersurile pentru demobilizarea
lui Păcurariu în condiţiile în care „comitetul parochial a trebuit să ţină seama
şi de dorinţa unor credincioşi amici politici ai preotului Moţa, cari voiau în
împrejurările de azi să-l reabiliteze în postul său avut aici mai înainte" 6 • Cu
toată opoziţia lui Domşa, Moţa îşi reocupă postul, iar V. Păcurariu va intra în
învăţământ.
,,Făcătorul

de gazete de la Orăştie", cum îl
Sebastian Bomemisa, s-a integrat repede
în sânul comunităţii pe care o părăsise de câtva
timp. De acum putem vorbi despre cea de-a treia
etapă din existenţa LIBERTĂŢII.
Începând de la 1 ianuarie 1919, Moţa scoate
din nou LIBEWRTATEA şi adausul său FOAIE
INTERESANTA. Dar după o absenţă de patru ani,
viaţa grea ce a urmat războiului, face ca din cele
peste 12000 de abonamente câte a avut în anii
premergători izbucnirii războiului. doar 5-6000 de
abonaţi să mai solicite foile, arareori reuşind să
ajungă pe la 7000 7 •
Protoiereu Ioan Mofa
Din vechea echipă, părintele Moţa rămâne rară
Ermil Borcia, căzut în război, fără Vasile C. Osvadă,
care fusese chemat la ,,rosturi mai înalte" de Consiliul Dirigent. Îi va fi alături
pentru o perioadă lungă, Ioan Ciontea, conducătorul tipografiei Libertatea (fostă
„Tipografia Nouă - Moţa) 8 • Rămas fidel convingerilor sale despre presa poporală,
numeşte

3. Libertatea, XV, 1918, nr. 2.
4. !. Frăţilă, V. Ionaş, Aportul populaţiei din jude{ul Hunedoara la Unirea Transilvaniei cu
România, în Sargetia, XIV, 1979, p. 471.
5. Arhiva Protopopiatului ortodox din Orăştie, pachet 1918, doc. nr. 497 (mai departe
A.P.O.).
6. loc. cit., pach. 1919, doc. nr. 446.
7. I. Moţa, 42 de ani de gazetărie, Orăştie, 1935, p. 61.
8. Calendarul naţional al Foii Interesante pe anul 1927, Orăştie, 1926, p. 67. Acesta a fost
doi ani redactor la Tribuna din Sibiu, apoi conducător de tipografii în Haţeg şi Hunedoara. Din
1904 preia tipografia înfiinţată de 4 dintre fondatorii Libertăţii.
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Mota editează nu după mult timp şi adausul economic al foii sale, dar cu un nou
titlu: PLUGARUL LUMINAT, întocmit de profesorul Simion Ordean 9 . FOAIA
INTERESANTĂ va fi redactată începând cu nr. 1/1928 de sotia sa, Maria Moţa.
Foile însă nu mai prindeau la fel .ca în trecut, deşi un abonament (pentru
toate trei împreună) era de 50 de lei/an, iar pentru ţărani 40 lei/an, scăzând în
1922 la 32 lei/an, în condiţiile în care preţul unui singur ziar era în I 921 de
I leu. Pentru a atrage cititorii la abonamente, alături de alte facilităti. erau
trimise „numere de probă", fără plată, timp de o lună. Rămânând credincios
ziaristicii „poporale", pe lângă stilul accesibil în care erau scrise foile, acestea
continuă să tipărească părţi din noua legislaţie „tradusă pe limba poporului aşa
fel, să o poată înţelege şi cel din urmă ţăran şi îşi poate cunoaşte astfel
drepturile de cetăţean la comună şi la judeţ şi dreptul slujbaşilor faţă de el" 10 •
Tot în vechea practică, Moţa va încerca să tipărească în tipografia sa o serie
de cărticele care să fie accesibile, atât ca preţ, cât şi în ce priveşte conţinutul.

(„pagini alese din scriitorii români').
Motivele acestei scăderi de tiraj, proprietarul gazetelor le găseşte în
schimbarea modului de gândire al oamenilor trecuţi prin război şi care preferau
„o gazetă măciucă, care să lovească şi să dărâme tot în jurul ei", dar şi în
concurenţa făcută de foaia poporală UNIREA POPORULUI, editată de Mitropolia
din Blaj. Cel mai serios motiv era, însă, cel al concurenţei ziarelor din
Bucureşti cu ediţii naţionale 11 • Realitatea era mult mai crudă. Acum se produce,
cum scria Agârbiceanu, ,,moartea unei prese", căci s-a schimbat însăşi structura
socială, s-au schill!bat preocupările principale ale societăţii. Marele ideal atins,
s-a răsturnat un echilibru moral: au pornit să se evidenţieze apetiturile de ordin
material în locul aspiraţiilor de ordin naţional, cultural ori moral. Lupta de
partide care se resimte atât de greu în presa noac;tră, n-a fost promovată de
ziaristica ardeleană, ci a fost produsă de însuşi spiritul public divizat de
interese materiale, în simpatia pentru diverse partide politice. Vina principală a
acestor stări de lucruri este a acelora care s-au grăbit să vină cu luptele de
partid să divizeze Ardealul, împărţindu-l în tabere de interese de alt ordin decât
cel general românesc 12 •
Pornind de la faptul că foile de cultură sunt rare, iar cele care existau,
apăreau în cea mai mare parte în Bucureşti, fiind scrise la un nivel intelectual
mai ridicat, Moţa a ~ealizat o schimbare în conţinutul FOII INTERESANTE,
schimbare anunţată şi de noul subtitlu: ,,Pentru petrecere şi învăţătură magazin de cunoştiinţe folositoare". În cuprinsul acesteia îşi fac loc cele· mai
9.
IO.
11.
12.

I. Mota. op. cit.. p. 47.
Foaia Interesantă, 1928, nr. 2 de Anul Nou.
I. Mota, op. cit., p. 62.
I. Agârbiceanu, în Almanahul presei române, Cluj, 1926. p. 116.
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senzaţionale descoperiri ale ştiinţei şi tehnicii, întâmplări extraordinare din
întreaga lume, însoţite de numeroase fotografii. Aceeaşi amprentă o constatăm
şi în conţinutul Calendarelor FOD INTERESANTE. Iată cum prezenta măsurile
luate în urma nevoilor de schimbare: ,,.Acest fapt mă constrângea ( ...) a face
modificare în felul de redactare al F.I., introducând în ea şi alt material de
cetit, decât cel literar. - Îţi voi da şi eu, dragă cetitorule ( ...) ştiri senzaţionale ...
Dar, cum eu niciodată nu m-am coborât prin foile mele la poporul de jos, ca
să rămân şi eu acolo jos cu el, ci ca să-l ridic pe el la mine, aşa şi de data
asta am zis: îţi plac ştirile senzaţionale? Le vei avea şi în Foaia Interesantă a
mea, dar nu de cele pe care le găseşti zilnic în presa de speculă, care îţi ridică
părul în cap prin grozăviile crimelor ce-ţi descrie, cu amănunte mai sângeroase
de cum au fost de fapt, ci îţi voi prelucra şi arăta senzaţiile de multe ori
uimitoare ale descoperirilor ştiinţei, ale minunilor ce le face tehnica, aşa ca tu,
cetind aceste senzaţii ştiinţifice, să ajungi a vedea cât mai bine în lumea ştiinţei
înaintate de azi şi a o înţelege" 13 •
Cu aceste zbateri a început cea de-a treia perioadă de existenţă a
LIBERTĂŢII - foaie pentru popor.
În primii ani după Unire, fiind I. Moţa un membru activ al PNR, ziarul
s-a plasat pe linia politicii de partid. A devenit un neîmpăcat adversar al
liberalilor în plan politic, sanctionând orice iniţiativă a acestora, indiferent dacă
aceştia se aflau la putere sau în opoziţie. Numeroase sunt articolele care vin şi
susţin, de exemplu, campania de explicitare a eşecului tratativelor pentru
fuzionare dintre conducerile PNR şi PNL, din toamna anului 1920 14 încercând
să acopere în fapt adevăratele motive ale neînţelegerilor -dintre Brătianu şi
Maniu 15 , aruncând vina pe liberali.
Cam în aceeaşi perioadă mai poate fi surprinsă atitudinea faţă de grupul
ardelenilor, care au trecut în partidul lui Averescu, mai ales faţă de O. Goga 16 ,
Teodor Mihali şi Ioan Suciu. Fără a-i ataca în mod special, gazeta orăştiană nu
scapă ocazia de a prezenta diverse situaţii dificile în care aceştia s-ar afla,

13. I. Moţa, op. cit„ p. 64-65
14. Brătianu a mai făcut PNR o

ofertă

de fuziune

şi

în vara anului 1919, dar care a fost

refuzată.

15. O analiză a momentului la P. Şeicaru, Istoria partidului naţional, ţărănist şi naţional
Madrid, voi. II, p. 319.
16. La sfârşitul anului 1919 şi începutul celui următor, în sânui PNR au avut loc ample
dezbateri, conturându-se două curente diametral opuse: unul, având în frunte pe O. Goga, considera
că rolul istoric al PNR s-a încheiat Ia 1 decembrie 1918, când Transilvania s-a unit cu România,
şi ca atare el trebuia să se integreze în viaţa politică a României Mari, fuzionând cu unul dintre
partidele din Vechiul Regat; altul, reprezentat de I. Maniu, aprecia că partidul trebuia să-şi continue
activitatea, deoarece el trebuie să reprezinte cu precădere interesele românilor din Transilvania şi. în
acelaşi timp crearea de organizatii proprii prin fuzionări cu alte partide. Până Ia urmă punctul de
vedere al lui Maniu s-a impus şi Goga împreună cu susţinătorii săi au părăsit partidul, în aprilie
1920, înscriindu-se în Partidul Poporului, prezidat de Al. Averescu.
ţărănist,
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străduindu-se să

le creeze o imagine cât mai defavorabilă. Nu este iertat nici
generalul Averescu, pentru că „a spart pe ardeleni", ispitindu-l pe Goga şi pe
ceilalţi, care s-au lăsat duşi „după steaua cu luciri false, care pe când răsărea
şi apunea" 17 •

Ioan Dordea, Ioan Moţa, l Rusu Şirianu, Ghe. Moldovan, Ioan Dolean,
Liviu Albini, Septimiu Albini, G. Bogdan-Duică, l Augustini

Ziarele şi proprietarul lor nu se abat de la linia naţionalistă pe care
ales-o în 1902, când au pornit Ia drum, rămânând pe mai departe nişte
,antimaghiari convinşi. În paginile ziarului sunt trase mereu semnale de alarmă
cu referire la acţiuni sau posibile acţiuni ale maghiarilor, care pun în pericol,
ori~ ~ putea dăuna intereselor statului naţional unitar. Printre altele, se porneşte
o campanie 'împotriva tolerării de către statul român al societătii EMKE, al
cărei scop la înfiinţare fusese declarat şi era bine cunoscut de toată lumea. Se
considera că cel mai potrivit ar fi desfiinţarea acesteia şi trimiterea fondurilor
sale ASTREI, 'căci banii fuseseră adunaţi de la români 18 • Această atitudine o va
avea Moţa şi la tribuna Parlamentului în calitate de senator 19 • Consideră de
asemenea că' guvernul român, acordând atâtea drepturi maghiarilor şi
acceptându-le să se organizeze politic într-o Uniune Maghiară, nu face altceva
decât să dea „dovadă şi de mare uşurătate cu care se iau la noi astfel de
hotărâri":!!. Pe seama maghiarilor sunt puse şi acţiunile subversive ale ,,.5indicatelor
şi-au

17.
18.
19.
20.

Libertatea, 1922, nr. 7 din 16 febr.
Ibidem. 1921, nr. 40 din 6 oct.
Dezbaterile Senatului, şedinţa din 27 iulie 193.1, p. 315.
Libertatea, 1921, nr. 40 din 6 oct.
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aparţineau, după părerea redacţiei orăştiene, lucrătorilor

unguri,

nu-şi

da „arama lor naţională maghiară, se numesc socialişti
Tot pe linia naţionalistă, se poate spune că ziarul are tot mai
dese accente antisemite. Sunt scoase în evidenţă mereu, alianţele evrei-maghiari,
care lucrează la erodarea fundamentului tânărului stat unitar, ori acţiunile
comuniştilor, care sunt numai jidani, precum şi rolul malefic pe care evreii îl
joacă în lumea satului românesc. Discursul naţionalist pe această temă este
identic cu cel al presei româneşti de dreapta din perioada interbelică. lată ce
scria LIBERTATEA, la începutul anului 1923, în timpul mişcărilor studenţeşti:
,,Ne prigonesc în casă la noi, deşi ei sunt puţini şi noi mulţi. Se încred în sacii
de arginţi pe cari i-au adunat de la noi în tăcere, prin apucături isteţe şi
viclene, în curs de zeci şi zeci de ani ( ...). Iar sacii de arginţi şi aur le dau
îndrăsneală, cutezanţă, ca să ne prigonească, nu numai pe tărâmul economic, ci
să dea palme morale fiinţei noastre naţionale şi creştine" 22 •
Acţivitatea lui Moţa este şi după 1918 la fel de complexă. Ca fruntaş
local al PNR - va conduce la un moment dat organizaţia locală (până la
trecerea sa la Acţiunea românească şi apoi la LANC) 23 va candida la listele
partidului în mai multe rânduri, reuşind să obţină două mandate de deputat,
număr întregit apoi cu alte mandate de senator obţinute însă pe alte liste.
Astfel, preotul - ziarist, va face parte din primul Parlament al României Mari,
ca reprezentant al Orăştiei (după ce A. Vlad, ales şi la Dobra, optează pentru
aceasta din urmă) deşi fusese ales fără contracandidat la Romos 24 • Va reveni în
Camera Deputaţilor şi după alegerile din mai 1920, tot ca reprezentant al
partidului condus de I. Maniu. Fără a urmări în mod special activitatea sa de
parlamentar, remarcăm participarea alături de I. Maniu, A. Vlad, Al. Vaida
Voevod şi alţi demnitari ardeleni la diverse întâlniri şi mitinguri din judeţul
Hunedoara şi judeţele limitrofe, numărându-se cel mai adesea printre vorbitori.
În Cameră el are câteva intervenţii în diverse chestiuni: în cazul românilor
veniţi din America şi care au fost jefuiţi de vameşii sârbi, care le-au confiscat
bunurile şi banii; despre practica Legaţiei austriece din Londra, care percepea
numai românilor taxă pentru acordarea vizei de trecere spre România; în
problema conflictului provocat de jandarmi în comuna Vaidei, de pe urma
căruia câţiva săteni au avut de suferit şi cărora nu li s-a făcut dreptate 25 ;
precum şi în chestiunea recrutărilor din Ardeal, ce îi punea pe tinerii de aici
în situaţia de a face 4-5 ani serviciul militar, după ce îl făcuse în armata
intemaţionali' 21 •

21. Ibidem.
22. Ibidem, 1923, nr. I de Crăciun.
23. L. Ciumaşiu, M. Vlad, Orăştia în viaţa şi istoria Partidului Naţional
Simeria, 1993, p. 32.
24. Dezbateriile Adunării Deputaţilor, şedinţa din 26 no. 1919, p. 23.
25. Libertatea, 1921, nr. 28 din 14' iul.
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austriacă şi

în gărzile naţionale, prinzând şi anii de război 26 • Ioan Moţa se va
număra printre deputaţii care au părăsit Adunarea în semn de protest la
dezbaterile pe marginea Legii agrare, contribuind prin aceasta la căderea
guvernului.
LIBERTATEA a constituit un mijloc important de propagandă electorală
pentru partid. În timpul campaniilor electorale acesta apărea de două ori pe
săptămână şi cel mai adesea în 8-12 pagini.
Totuşi activitatea politică îi va aduce lui Moţa şi neplăceri. În urma
alegerilor din 1922 este acuzat de Aurel Vlad - care pierduse mandatul de
Orăştie - că ar fi „corteşit" cu liberalii împotriva sa. Vlad era convins că
liberalii au furat voturi folosindu-se de buletine albe, ştampilate ulterior,
înlocuindu-se apoi în urnă. Aceste buletine ar fi fost tipărite în tipografia lui
Moţa 27 • În urma acuzelor, făcute şi în ziarul SOLIA DREPTĂŢII, Moţa îl
provoacă pe acuzator la o discuţie publică, în care Vlad să-i ceară socoteală28 •
Conflictul va degenera, ajungând să se spună lucruri ce nu le făceau cinste
celor doi fruntaşi ai obştei şi ai partidului. Se pare că Vlad l-a acuzaţ în public
de laşitate pe Moţa, alături de O.Goga şi alţi fruntaşi ardeleni, care ar fi fugit
în România de teama frontului. Cuvintele folosite au fost însă mult mai grele.
În apărarea sa acesta afirmă că a acceptat de bună voie să-şi pună foile în
slujba partidului, dar recunoaşte că a refuzat să le transforme în „gazete
electorale". El scria despre acest fapt: „susţin partidul, cu seriozitate, cu
credinţă, dar orice bazaconii nu pot tipării în foaie. Aceea cc scriu în timpul
alegerilor, doresc să pot să susţin şi după aceea ... "29 • În ciuda acuzaţiilor făcute
de Vlad, că s-ar fi lăsat corupt de liberali, acesta recunoaşte că i s-a propus să
candideze pe listele lor, dar a refuzat. Cu oarecare regret, acesta încheia un
articol susţinând că la alegerile din martie 1922 „la mine au venit oameni de
a tuturor celorlalte partide, numai oamenii unui singur partid n-a venit: ai
Partidului Naţional!" Şi astfel ajunge să-l bănuiască pe Vlad că datorită lui, cei
de la conducerea partidului au trecut peste el, fără a-i „cere nici măcar părerea,
tot asemenea comitetul local electoral"J<1• în cele din urmă conflictul dintre cei
doi se stinge, dar el a pus capăt unei prietenii care a născut LIBERTATEA şi
a trimis primul deputat român în Parlamentul de la Budapesta după o lungă
perioadă de „pasivism" politic al ardelenilor.
26. DAD, şedinţa din 21 iulie 1920, p. 352.
27. Informaţii datorate discuţiei cu Mircea Vlad, fiul fruntaşului ardelean, din 20 octombrie
1997, la Cluj-Napoca - material aflat înregistrat pc bandă magnetică în arhiva Institutului de
istorie orală, Universitatea Babeş Bolyai.
28. Libertatea, 1922, nr. 13 din 30 martie.
29. Ibidem, nr. 14 din 6 apr.
30. Ibidem.
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LIBERTATEA militează în paginile sale pentru o apropiere între PNR şi
Partidul Ţărănesc, „ba chiar pentru o contopire a lor într-unul singur, căci
partide surori sunt şi ele ( ...) unul ca şi celălalt, fericirea poporului nostru ţăran
o urmăreşte" 31 • Dar va mai trece însă câţiva ani buni până se va ajunge la
contopirea celor două partide, iar gazeta orăştiană şi proprietarul său îşi vor
aflase deja alt drum.
Începând cu anul 1923 ziarul va arăta o simpatie deosebită mişcărilor
studenţeşti. Pentru cei doi redacţia orăştiană era o mângâiere că „ne-a dat
Dumnezeu o tinerime la şcolile înalte, care, simţind şi ea jignirile ( ... ) din
partea prigonitorilor ( ... ) - s-a aprins de nobilă mândrie de neam şi sfântă
iubire de Isus, şi ea a ridicat glasul său ca un bucium de alarmă, şi la nevoie
braţul său de apărare - şi de-o lună, ba chiar două, cum răsună pe plaiurile
frumoasei noastre Românii colindă mai frumoasă ca aceea, pe care o cântă
mândrele cete de tineri fii ai neamului, de la Cluj, Bucureşti, Iaşi, Cernăuţi,
Timişoara - cari înţelegând primejdia vremurilor de azi, mai ales a celor
viitoare ne chiamă la luptă sfântă în 'jurul lui Christos (.„)" 32 • Pe linia acestei
simpati, dar şi a antisemitismului tot mai mult promovat de foile 1•1i, Moţa
tipăreşte în luna august, a aceluiaşi an, „Protocoalele inţelepţilor Siunulul' 'in
traducerea fiului său, Ioan I. Moţa. Ba mai mult, reproduce în serial în paginile
ziarului său această lucrare. Porneşte chiar o campanie de susţinere materială şi
morală a studenţimii răzvrătite. Atunci când li se vor intenta procese conducătorilor
acestor mişcări, paginile ziarelor sale sunt pline de articole partizane. Pe timpul
procesului intentat grupului de complotişti, cunoscut în istoriografie de „grupul
de la Văcăreşti", redacţia şi administraţia se mută la Bucureşti, urmând să
trimită ziarul direct din Capitală 33 . Putem admite ca firească atitudinea foilor
orăştiene, din moment ce unul dintre acuza\i este fiul său, ajuns preşedinte al
Centrului studenţesc „Petru Maior" şi conducător al studenţimii clujene. Totuşi
putem spune că într-o primă fază, deşi de partea studenţilor, dezaproba influenţa
lui A. C. Cuza asupra mişcării, încercând să-şi tempereze fiul în antisemitismul
mult prea radical pe care îl propăvăduia. Acesta îi scria profesorului la Iaşi în
1923: „Ţin să vă arăt la locul prim, părerea mea, care e şi a multor altora, că
nu e în · interesul mişcării ca aceşti tineri să fie concentraţi toţi la Iaşi. Ionel
Moţa s-a ridicat în mijlocul tinerimii din Cluj şi are azi, îh foarte mare măsură,
încrederea ei. Acea tinerime îl doreşte, îl cere cu tărie să se întorcă în mijlocul
ei, îl reclamă oarecum ca pe al său. Cei din Cernăuţi pe ai lor. Dacă Moţa
rămâne la Cluj, se dezvoltă în jurul lui o tinerime de foarte bună nădejde
pentru viitorul· luptei. ( ...) Fiul meu spune: - Noi suntem cuzişti. După Conta
31. lbidefJl, 1921, nr. 50 din.
32. Ibidem, 1923, nr. 1 de Crăciun.
33. Ibidem, 1924, nr. 13.
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Eminescu, d-ul Cuz,a susţine mai neted şi documenfJlt principiul eliminării jidanilor
dintre noi, şi anume cu orice preţ? Noi st.ăm în slujba acestui principiu şi suntem cari
voim al realiza. Vom încerca-o cu mijloace mai domoale la început, iar întrucât vom
vedea c3 aşa nu merge, vom recurge şi la mijloace de forţJJre cu orice preţ, chiar cele
mai sângeroase şi orice ar costa! - Cum orice ar costa? întreb eu. Dacă, ţinând
seama de organizarea internaţională de azi, folosindu-vă de mijloace oricât de
sângeroase pentru eliminarea, mai drept zis extirparea jidovimei, aţi expune ţara
unei intervenţii străine, a-ţi face-o totuşi? - Da! Neamul nostru, precum e stabilit
de învăţaţii noştrii, fără această eliminare piere! Iar dacă e să piară, apoi să piară
măcar în o lupm frumoasă, nu stfind laş ca să fie ros de viennele nimicirii.( ... ) Ce
frumos sună, ce teorie, d-le Cuza, aceste proclamaţiuni războinice, dar ce puţini
români cu simţul răspunderii se· vor găsi care să le urmeze! A lăsa pe aceşti
băieţi să se familiarizeze cu aceste idei şi a le propovădui e egal cu a întoarce
de către ei mii şi mii de români cari îi au azi dragi şi de sus şi de jos. Căci
independenţa acestei ţări nu s-a cucerit începând cu minunatele sforţări patriotice
ale Domnului Alexandru Cuza, urmate la 1877, 1881 şi 1916, pentru ca azi
să o liscăm cu atâta uşurinţă, fără a ne da seama că ce vor urma după
aceea? ( ...)34 •
Datorită atitudinii sale din timpul acestor frământări, implicarea fiului său
în aceste evenimente •. sunt două motive care aduc suspendarea LIBERTĂŢII
începând cu 2 iunie 1924. Situaţia a fost puţin ':'onfuză căci înştiinţarea :-'Jsită
la redacţia gazetelor era lacunară: .ln conformitate cu Ordinul Corpului Vll de
Armată Nr. 24282/24 comunicat cu Ordinul Diviziei 18, Nr. 8575 din 2 iunie
1924 şi cu explicaţiunile date telefonic, cu onoare se face cunoscut că apariţia
ziarului D. Voastre LIBERTATEA, cu începere de la 5 iunie 1924, este oprită,
până la sosirea noilor ordine!" 35
Exemplarele din nr. 23, rămase încă neexpediate au fost confiscate. În
locul nr. 24 Moţa trimite totuşi abonaţilor PLUGARUL LUMINAT. Pentru
numărul următor acesta găseşte o soluţie pentru a ieşii din această criză
provocată de autorităţi, editând sub un nou titlu vechea foaie, LIBERTATEA
NAŢ10NALĂ 36 • Putem considera ca motiv şi încercarea de eţiminare a concurenţei,
de către liberalii aflaţi la putere, care tocmai începuseră editarea unei noi foi
poporale la Cluj, ÎNFRĂŢIREA POPORULUP7.
34. Biblioteca Academiei Române, fond A. C. Cuza, S. 47/DL VIII, după G. Dumitrescu,
Ioan I. Mota - A. C. Cuza (1924-1927), în Arhivele "Totalitarismului, II, 1994,
nr.3,p. 115.
3:5. Plugarul Luminat, 1924, nr. 5 (Rusalii).
36. Ibidem.
37. Ibidem.
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Începând cu nr. 25, de când apare cu noul titlu, tonul său este tot mai
curajos, provocând la răspundere pe cei care au hotărât această măsură de
suspendare. După trei săptămâni de la sistarea apariţiei, Moţa cere socoteală
prin intermediul noii sale foi, arătând că încă nu se cunoaşte „din a cui
poroncă a fost oprită ( ...), în anul al 22-lea al vieţii sale, şi pentru ce vină?".
El îi provoacă pe cei de la Comandamentul Corpului VII de Armată din Sibiu,
emitenţii ordinului de oprire, să „trimită acel ordin, să vedem cu cine avem
de-a face şi care este vina ce s-a aflat acestei foi?" 38 •
Nu puţine au fost atitudiniile favorabile ziarului din Orăştie. NEAMUL
ROMÂNESC condus de Iorga, mirându-se de măsura suspendării scria: Jn faţa
acestei nemaipomenite volnicii, cauţi o tălmăcire, - dar n-o poţi găsi. LIBERTATEA
în timpul din urmă a lunecat niţel de pe drumul său glorios din trecut. Fiindcă
părintele Moţa e tatăl cunoscutului student Moţa de la Văcăreşti, a făcut din
LIBERTATEA o gazetă mai mult studenţească decât ţărănească. Aici a greşit
părintele Moţa, că prea a revărsat durerea sa de părinte peste paginile foii sale,
care ar fi trebuit să rămână ceea ce a fost până acum: o foaie folositoare pentru
popor, atât de trebuincioasă în Ardeal. Dar această greşeală poate fi temei
pentru o măsură ca cea dată de Corpul VII Armată? Nu!
Oprirea foii LIBERTATEA e o ruşine pentru acela care a ordonat-o şi e
o crimă faţă de poporul românesc din Ardeal, care şi-a făcut în mare parte
creşterea şi luminarea prin această foaie ... ". Deputatul I. Matei în Cameră îl
interpletează pe ministrul de război pentru motivul suspendării 39 • După scurtă
vreme, Franasovici, secretar de stat la M.l. a hotărât anularea ordinului, iar
ziarul se întoarce la formula tradiţională.
Apropierea de mişcarea studenţească, în care a fost atât de implicat fiul
său, îl aduce pe preotul Moţa în legătură cu naţionaliştii antisemiţi din jurul lui
A. C. Cuza, care în martie 1923 înfiinţaseră Liga Apărării Naţional Creştine.
Într-o primă fază considerăm că el a fost atras în ,,Acţiunea Românească",
fondată printre alţii de Em. Vasiliu, Iuliu Haţieganu, I. C. Cătuneanu, Valer
Pop şi din care făcea parte şi Ionel Moţa. Atunci când cele două formaţiuni
fuzionează în septembrie 1925 (şi cu ,,Fascia Română" din Arad), preotul
orăştian este ales în Comitetul executiv al LANC alături de A. C. Cuza
(preşedinte), C. Sumuleanu, Valer Pop, Nicolae Păulescu, I. C. Cătuneanu, I.
Haţieganu, gen. Macridescu ş.a. 40 • LIBERTATEA scria după acest eveniment:
,,Luăm cu multă plăcere la cunoştinţă unirea de la Iaşi şi legăm cele mai
frumoase nădejdi de ea! Acesta e steagul naţional-creştinismul, ce l-am dorit
38. Libertatea Naţională, 1924, nr. 26 din 26 iun.
39. Ibidem, nr. 27 din 3 iul.
40. Înfrăţirea Românească, 1925, nr. 11; Lihertatea, 1925, nr. 40 din I oct.
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din tot sufletul, de el se leagă azi nădejdea noastră de mai bine!" 41 De acum
constatăm în discursul său naţionalist accente de antisemitism militant. Este
depăşit pragul avertismentelor, al semnalelor de alannă asupra pericolului
reprezentat de evrei pentru satul românesc sau pentru tânărul stat unitar, aflat
încă la începuturile dezvoltării economice. Această radicalizare a discursului îi
aduce pe redactorii foilor conduse de preotul Moţa, în corul foilor antisemite,
ce abordează teme şi motive inspirate din „doctrina cuzistă". Acum cheamă la
luptă (sub drapelul Ligii) pentru a „pune mâna în piept primejdiei jidoveşti, şi:
sau o a răpune, scoţând neamul biruitor, sau apoi cade cu vrednicie". Soluţia
îndreptării situaţiei „era - în opinia ziariştilor orăştieni - scoaterea afară din
ţară a jidanilor, ( „ .) mai întâi cei veniţi de la 1914" 42 •
Această reorientare a sa mai poate fi explicată şi de răcirea relaţiilor sale
cu membrii din conducerea PNR. Cu ocazia Serbărilor Încoronării de la Alba
Iulia, proprietarul LIBERTĂŢII organizează43 un sondaj de opinie printre cititorii
săi, consultându-i în problema participării sau neparticipării PNR la acest
evenimenr44. Rezultatele au fost favorabile participării la Încoronare. Acţiunea
lui a nemulţumit însă pe mulţi dintre liderii ardeleni, dat fiind faptul că fusese
publicate deja un Manifest şi o declaraţie din partea partidului 45 • Moţa se
justifică astfel: „Din prilejul Încoronării, noi am dorit acelaşi lucru: să auzim
şi părerea mulţimii mari, a cetitorilor noştrii din popor. Ne poate cineva lua în
nume de rău lucrul acesta? Când n-am cerut oamenilor să se mărturisească în
dreapta sau stânga, ci le-am pus faţă în faţă părerile pentru şi contra şi am zis:
acum alegeţi fiecare după inima voastră, după capul vostru! („.) Răspunsurile
lor cinstite le vom arăta celor în drept, cari vor trage încheieri din ele ori vor
trece peste ele. Şi vom urma cu acest obicei, a ţine legătura între noi şi cetitori
la astfel de prilejuri însemnate, - tocmai fiindcă facem parte dintr-un partid
democrat, în care vrem să fim cu adevărat democraţi" • Maniu a intervenit să
nu fie publicate aceste rezultate47 • Ca urmare a atacurilor venite din partea altor
fruntaşi ai partidului, (dr. Coltor şi dr. Sever Dan) 48 Moţa îşi depune calitatea
de membru al PNR. La insistenţele lui Maniu revine asupra hotărârii, şi îl
găsim în Marele Comitet central al partidului 49 , dar ruptura se produsese. De
46

41. Libenatea, 1925, nr. 18 din 23 apr.
42. Calendarul Naţional„., p. 28.
43. Libenatea, 1922, nr. 37 din 14 sept.
44. Pan'ia, 1922, nr. 204 din 20 nov.
45. Ibidem, nr. 201 din 12 oct.
46. Libertatea, 1922, nr. 38 din 21 sept.
47. După cele scrise de I. Moţa, rezultatul sondajului era favorabil
(80% pentru - 20% împotrivă).
48. I. Moţa, op. cit„ p. 81.
49. Patria, 1923, nr. 20 din 29 ian.
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ruc1 ·şi până la a apuca alt drum, marcat de principi naţionaliste, chiar mai
radicale, nu a fost deloc greu 50 •
Atitudinea ziarului atunci când sunt prezentate măsurile luate împotriva
studenţilor (procesul grupului de la Văcăreşti, cazul Moţa - Vemichescu, cazul
Codreanu - Manciu) sau cele luate împotriva profesorilor simpatizanţi (scoaterea
de la catedră a lui A. C. Cuza sau a altora) dezvăluie un partizant clar, arată
noua linie pe care a pornit ziarul. Mai mult chiar, pentru o mai bună
popularizare a luptei studenţilor, la Crăciunul anului 1924, oferă pe lângă
FOAIE INTERESANTĂ şi PLUGARUL LUMINAT un al treilea adaus
(suplimentar): MIŞCAREA STUDENŢEASCĂ, care să arate lumii „ce aveau ei
mai grabnic de spus" şi care să oglindească ,,.5ufletul lor dârz, războinic,
bărbătesc" 51 • Acest adaus are pe frontispiciul său şi zvastica.
Aflat la Focşani cu ocazia procesului intentat lui Corneliu Zelea-Codreanu
în „cazul Manciu", în calitate de ziarist, I. Moţa face un serciviu religios pentru
acesta. După o bună bucată de vreme, Ministerul Cultelor cere Consistoriului
Ortodox din Sibiu (în 24 aprilie) să ordone o anchetă, fapt care se întâmplă
prin protopopul din Orăştie , pentru a cerceta dacă s-a făcut slujba şi cine
i-a dat încuvinţarea să facă un astfel de serviciu într-o eparhie din care nu face
parte. Cercetat de superiorul său, Moţa face public acest demers, lăsând să
apară în paginile ziarului şi atacuri mai dure. El considera că Ministerul ,,ar fi
în stare să prigonească un preot ce s-a rugat undeva lui Dumnezeu pentru neam
şi lege, pentru creştinism, pentru a face plăcere jidanilor". Dat fiindcă la acea
dată preotul-ziarist nu avea parohie, demersul Ministerului Cultelor nu poate
avea raţiune, şi subliniează în încheierea unuia dintre articole că s-a aflat acolo,
doar în calitate de ziarist52 • Iată cum reprezenta în CALENDARUL NAŢIONAL
momentul achitării în „procesul naţional-politic" de la Turnu-Severin: ,,Nicicând
în Ţara Românească, un proces n-a învolburat întreaga ţară şi nu a chemat-o
cu gândul şi cu inima spre eroul procesului, ca acesta! Peste 20.000 de inşi sau înfiinţat ca apărători, şi vorbirile celor vreo 40 de vorbitori, au fost ca tot
atâtea biciuri de foc cari plesneau în răutatea jidovească, ba poate şi mai ales
în a celor ce au intrat sluji la jidani, cum intrase şi nefericitul Manciu! În chip
firesc, învinuitul de „omor" Corneliu Codreanu, a fost aflat neviovat şi slăvit
chiar ca un erou al luptei de izbăvire a ţării din sugrumarea jidanilor şi a
jidăni ţel or de la noi! El a fost acoperit de flori şi purtat pe umeri, pentru
biruinţă ( ...) Iar poporul în toată ţara s-a trezit prin acest proces la cunoştinţa
primejdiei evreieşti, cât nu se trezea fără de el nici în 5 ori 10 ani, pe calea
deşteptării de rând" 53 •
50.
51.
52.
53.

I. Moţa, op. cit., p. 81.
Libenatea, 1925, nr. 1 de Crăciun.
Ibidem, nr. 21 din 14 mai.
Calendarul Naţional..., p. 31-32.
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în procesul Manciu - Codreanu, studenţimea,
tineretul naţionalist încearcă să demonstreze ţării că lupta lor e a unor oameni
maturi. Ei organizează o tabără de muncă pentru ridicarea unui „Cămin cultural
creştin' la Iaşi: „cu cărămidă făcută de mâna studenţilor, cu fundament de
beton lucrat şi cărat de ei şi cu zidurile înălţate de ei" 54 • Iniţiativa acestora
demonstrează câtă popularitate a dobândit grupul nu demult închis la Văcăreşti,
pentru complot împotriva siguranţei statului, toţi conducători ai mişcării studenţeşti
din anii 1922-1923. Acest grup devine nucleul în jurul căruia se încearcă
concentrarea elementelor naţionaliste din rândurile tineretului.
Moţa continuă să pună la fel de mult suflet în sprijinirea acţiunilor
tinerilor naţionalişti. În timpul întemniţării acestora, cu diferite ocazii, proprietarul
LIBERTĂŢII lansează de fiecare dată liste de subscripţie pentru ajutorarea
celor închişi, dar şi atunci când pornesc la zidirea Căminului cultural creştin.
Astfel s-a adunat sume importante: pentru Cămin se strânsese până în martie
1927 nu mai puţin de 331.850 lei (cu sume contribuind şi românii din
America), pentru studenţii de Ia Galata-peste 8000 Iei; pentru un alt student
arestat, N. Totu, în patru luni se adunaseră la redacţia orăştiană peste 28000 lei,
etc. La aceste colecte au contribuit şi românii din America. Deşi paginile
ziarului erau populate adesea cu ştiri şi articole despre mişcările studenţeşti,
despre pro,cesele studenţilor sau cu alte acţiuni ale acestora, în iunie 1925,
Moţa apreciază că mişcarea studenţească nu mai dispune de organe de presă,
datorită suspendării acestora, şi prin urmare LIBERTATEA se pune, explicit, la
dispoziţia tinerilor55 .
Corneliu Z. Cordeanu era liderul tineretului din LANC, iar Ionel I. Moţa
devenise şeful „Frăţiilor de cruce', înfiinţate de dr. Amos Frâncu imediat după
Unire şi cedate Uniunii Naţionale a Studenţilor Creştini, mai exact Centn.\Iui
,,Petru Maior', în anii de culme ai mişcării studenţeşti. LIBERTATEA intră şi
ea în concertul celorlalte ziare naţionaliste, popularizând iniţiativele acestora.
După contopirea organizaţiilor naţionaliste care au dat naştere LANC,
publicaţiile orăştiene se fac pe de-a întregul mesagere ale principiilor şi
acţiunilor Ligii. Iată care erau considerate de CALENDARUL NAŢIONAL cele
mai importante evenimente ale anului 1925: 1. constituirea LANC; 2. ,,Marele
proces naţional-politic de la Turnu-Severin" (în cazul Manciu); 3. nunta lui C.
Z. Codreanu (iunie); 4. botezarea de către Codreanu a unui număr de 113 copii;
5. începerea lucrărilor Ia Căminul cultural creştin 56 •
achitarea

pronunţată

54. Ibidem, p. 38.
55. Libertatea, 1925, nr. 24 din 11 iunie.
56. Calendarul National..., p. 23-41; p. 52-53.
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Între timp, mai exact în septembrie 1925, Ionel I. Mota şi C. Z.
Codreanu vor pleca la Grenoble, în Franta. pentru a-şi desăvârşi studiile 57 • Se
pare că în urma şederii lor acolo, Codreanu va datora mult părinţelului Moţa,
care le trimite sume de bani aproape suficiente 58 • Dacă C. Z. Codreanu se
întoarce în ţară. în primăvara anului următor, I. I. Mota îşi va continua studiile,
cu rezultate bune.
Dintr-un fruntaş al PNR, preotul va ajunge liderul LANC din jud.
Hunedoara. Deşi înregistrează un oarecare succes la alegerile locale, în Orăştie,
norocul nu le va mai surâde şi la alegerile parlamentare din mai 1926. La
alegerile comunale din februarie 1926, Mota propune o listă curat românească,
pentru a combate celelalte liste pe care se aflau maghiari, saşi şi evrei (inclusiv
pe cea a PNR). Între cei 12, pe lângă preotul orăştian mai întâlnim numele lui
I. I. Vulcu, Teodor Vulpe, Simion Dămian. Despre această listă scria în
LIBERTATEA că ,,aci nu e vorba de a sluji nici un partid, căci membrii
propuşi sunt nationali, liberali, averescani, naţionali-creştini, care în faţa acestei
alegeri, toţi şi-au dezbrăcat haina de partid politic şi s-au unit numai ca români
( ...) cari nu cunosc târguieli asupra drepturilor lor de români în acest oraş şi
la conducerea lui!" 59 Ca urmare, pentru cele 12 locuri de consilieri au fost aleşi
10 români, atât de pe lista PNR cât şi de pe lista nationalistă a lui Moţa şi 2
saşi. Acţiunea sa este taxată de ziarul de presă al PNR, PATRIA, care publică
un articol ,,Părintele Moţa liberal" 60 • Ziarul clujean refuză dreptul' la replică
astfel că răspunsul va fi publicat în LIBERTATEA. După ce face o înşiruire a
problemelor pe care i le-au făcut liberalii, afirmă că „n-am fost, nu sunt şi nu
voi fi niciodată liberal". LANC va depune liste electorale în judeţul Hunedoara.
Cum este şi firesc, „cap de listă" este preotul I. Moţa, înaintea avocatului Em.
Vasiliu. Lista acestora va avea de înfruntat pe cele ale Partidului Poporului (cu
dr.' Petru Groza), PNL (cu Al. Constantinescu - fost ministru de justiţe), PNR
(cu dr. A. Vlad), a socialiştilor (cu I. Flu~raş) şi comuniştilor. În aceste condiţii
LANC a obţinut doar 1.000 de voturi, nereuşind să trimită nici un parlamentar.
Au fost aleşi, însă, câte patru deputati de la PNR şi Partidul Poporului şi unul
al Partidului Ţărănesc. Printre fericiţi A. Vlad, P. Groza, Sebastian Bomemisa
- ginerele preotului Moţa, Silviu Dragomir61 , toţi foşti cândva tovarăşi de idei
şi camarazi de luptă.
57. C. Z. Codreanu, Pentru legionari, Sibiu, 1936, p. 266.
58. Ibidem, p. 280; acest lucru ne-a fost întărit şi de dr.
discutiilor avute pe această temă în aprilie 1994, la Bucureşti.
59. Libertatea, 1926, nr. 7 din 4 febr.
60. Patria, 1926, nr. 31 din 7 febr.
61. Libertatea, 1926, nr. 24 din 3 iunie.
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aceste alegeri, în sânul Ligii încep să apară neînţelegeri. Nu intrăm
în amănunte, ci ne oprim la observaţiile care se pot face asupra LIBERTĂŢII.
Începând cu nr. 34/1926 ştirile din viaţa şi activitatea LANC sunt tot mai
reduse. Încep să lipsească articole militante. Totuşi se respinge, într-o primă
fază, orice zvon despre o eventuală criză în sânul formaţiunii lui Cuza. Dacă
facem legătura cu ce scria PĂMÂNTUL STRĂMOŞESC, după alegerile din
1927, dar şi cu ieşirea „grupului tânăr" în frunte cu C. Z. Codreanu şi I. I.
Moţa, răcirea atitudinii preotului I. Moţa nu este întâmplătoare sau dictată de
interese pur personale: „un preot Moţa, un Şumuleanu, un general Macridescu,
un Găvănescu au fost taxaţi ca rătăciţi sau răuvoitori mişcării, atunci când au
încercat să atragă atenţia că Liga merge pe o pantă periculoasă" 62 • În condiţiile
crizei din interiorul LANC - care determină o scindare şi depunerea în 1928
a câte două liste în numeroase judeţe, în timp ce pentru Hunedoara nu se vor
depune candidaturi, iar alegătorii sunt îndrumaţi să aplice ştiynpila de mai
multe ori pentru a anula votul 63 • Atunci când alegerile vor fi câş'tigate, în 1928,
decişat de PNŢ, LIBERTATEA salută victoria şi îi urează noului guvern „să
plece de la putere cu acelaşi nume bun", scriind că „dacă aşa va fi, atunci
Maniu a împlinit marile nădejdi de mai bine, pe care vechiul ,Regat le-a legat
de Ardea1!" 64 •
i
I
După cum se observă din paginile ziarului, Moţa se retrage din Ligă,
avertizând la un moment dat, că cei ce vor merge cu A. C. Cuza ,,numai năcaz
vor avea, că nu e om de înţelegere, ci un dâcos şi un volnic' cum n-am mai
văzut", iar cât LANC îl are pe acesta „în cap, nu e nădejde de nici un nou
avânt şi de nici o ispravă" 65 • El se arată chiar bucuros de victoria obţinută de
PNŢ, lăsând să răzbată marile speranţe puse în partidul condus de Maniu.
Totodată îşi îndreaptă atenţia spre „grupul Văcăreştilor", desprins din LANC şi
care a înfiinţat Legiunea Arhanghelului Mihail. în tipografia sa se va tipării
ziarul PĂMÂNTUL STRĂMOŞESC. El îi ajută chiar şi cu bani, prin listele de
subscripţii, lansate de redacţia orăştiană.
Dintre atitudinile clare din deceniul 3 ale ziarelor lui Moţa remarcăm
acea îndreptată clar împotriva „ficii diavolului..." cum o numise într-un articol
pe Elena Lupescu. Aceasta e considerată unealta evreilor prin care se urmărea
slăbirea tronului, „puternicul stâlp de sprijin al ţării, al statului" 66 •
Prezent din nou în Parlament, el se va ridica în câteva rânduri atrăgând
atenţia asupra unor probleme de nuanţă naţionalistă. Aşa a fost cazul asociaţiilor
62.
63.
64.
65.
66.

Pământ Strămoşesc,

1928, nr. 24 din 5 iunie.
Libertatea, 1927, nr. 27 din 23 iunie.
Ibidem, 1928, nr. 47 din 12 nov.
Ibidem, nr. 50 din 3 dec.
Foaia Interesantă, 1928, nr. 22 din 21 iulie.
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pentru cultură maghiară în Transilvania, în problema dobândirii cetăţeniei,
precum şi în chestiunea mutării funcţionarilor de stat ş. a. Cu toată poziţia sa
şi noua perspeCtivă oferită de tipărirea ei în Capitală, (cu un nou conţinut şi cu
mari posibilităţi de difuzare) LIBERTATEA este, în situaţia creată de legea
conversiunii, în imposibilitatea de a apărea peste vara anului 193267 • ,,Aş fi
putut să asigur apariţia lor, alăturându-mă vreunui partid politic de guvemăinânt
care să le ajute în vremea crizei, mai ales că am fost de atâtea ori şi stăruitor
invitat şi de un partid şi de altul, ca să mă alătur lor, că n-o să-mi pară rău/
Dar nu m-am putut hotărî la asta, pentru că simţeam, că dacă m-aş fi alăturat
unui partid din cele vechi şi de guvernământ, prea curând trebuia să-l părăsesc,
neputându-mă eu împăca cu politica ce se făcea de partidele noastre vechi, care
de care cu mai mare număr de ploşniţe evreieşti în cojocul lor. ( ... ) Mai bine
să înceteze foaia, rămânând cu amintirea nepătată" 68 .
Apropierea alegerilor face necesară reapariţia ei. Dar în perspectiva
evenim7ntului electoral ziarul are de acum o nouă faţă şi chiar o nouă
orientare. Pe manşeta sa apar sloganuri ş~ îndemnuri electo,rale purtând însemnul
„Gărzii de Fier". Dar campania electorală pro-legionară o des:ijşoară LIBERTATEA
nu pentru că prim-redactor e Ionel Moţa, ci pentru că aceste vederi l,f,
împărtăşesc atât fiul, cât şi tatăl. Ei vor candida împreună pe lista de deputaţi
depusă în judeţul Hunedoara, numărul 1 fiind tânărul avocat. Tot sub redacţia
acestuia din urmă pomenit, apare de sub teascurile tipografiei de la Orăştie şi
un alt ziar - ocazionat de alegeri - GARDA DE FIER.
Fireşte, participarea la alegeri nu înseamnă automat şi înregimentarea
părintelui Moţa în mişcarea legionară. El a fost, după cum am mai arătat,
foarte aproape de mişcarea studenţească şi mai apoi de tinerii ce au pus bazele
„Legiunii Arhanghelului Mihail'. Acesta i-a ajutat material şi moral, ca un
prieten şi ca un părinte, împărtăşind naţionali~ul curat al acestor tineri. Deşi
mereu în preajma lor, el nu se va declara ca fiind legionar. Din punct de
vedere politic se orientează spre extrema dreaptă, considerând că aici este
răspunsul sănătos la chemarea vremurilor, atât de interior, cât şi în problemele
de politică externă. Se plasează, firesc, pe poziţia anticomunismului intransigent.
LIBERTATEA devine un organ de propagare a ideilor legionare, printre ,,săteni
şi muncitori". Nemulţumit de cenzura instaurată de guvernanţi, Moţa îşi pusese
speranţe mari în vremurile mai bune anuntate'·de mişcarea de dreapta, „care se
dezvoltă şi se întăreşte în timpul din urmă atât de îmbucurător în toată ţara.
Gorniştii pe poziţiile cele mai expuse, vestind acele vremuri, sunt Legionarii de
67. Libertatea, 1932, nr. 19 din 5 iulie.
68. I. Moţa, op. cit., p. 71.

www.cimec.ro

Valentin Orga

307

extremă dreaptă, şi

Partidul Naţional Creştin (... ), sunt răspunsul sănătos al
neamului la chemarea vremilor" 69 •
Cu toată această reorientare, LIBERTATEA, se pronuntă ferm pentru
păstrarea integrităţii şi unităţii statului român. Ea se înscrie în curentul antirevizionist
care începe a se contura în perspectiva complicării tot mai mult a situaţiei
existente pe plan intemaţional • Ziarele părintelui Moţa făceau apel la toate
,,societătile naţionale, culturale, bisericeşti, celor de femei, tuturor bunilor
români, invitându-i" să participe la adunările organizate în acest scop71 • O astfel
de adunare va avea loc şi la Orăştie la începutul lunii decembrie 1932, dar şi
în luna mai a anului următor72 • După ce în anii 1923-1924 îl lăuda pe
Mussolini şi fascismul italian, LIBERTATEA a ajuns să scrie în 1929, în plină
afirmare în plan extern a acestuia, că reprezenta „o primejdie pentru pacea
Europei ori a lumii
"73 •
'(
După 1930, pentru LIBERTATEA începuse aşadar, o perioadă grea,
caracterizată "prin nesiguranţa apariţiei, prin căutări pentru o formulă a succesului,
dar mai ales printr-o înregimentare clară în rândurile extremei drepte în partea
a doua a deceniului. În vara anului 1929 Moţa fusese nevoit să oprească
apariţia adausului PLUGARUL LUMINAT, atât pe motive financiare, cât
datorită faptului că unul dintre colaboratorii săi de bază, I. S. Ofdean, învăţător
fiind, a fost mutat în repetate rânduri, ajungând în timpul guvernării PNŢ,
inspector al secţiei ,.Şcoli de agricultură" 74 • Încă de la primul număr al anului
1930, I. I. Moţa preia sa.rCina de redactor responsabil al ziarului, asumându-şi
nu de puţine ori şi redactarea editorialului.
Problemele materiale, dar şi dorinţa extinderii ariei de difuzare, îl determină
pe proprietarul foilor orăştiene să realizeze o „contopire" cu foaia soră LUMINA
SATELOR de la Sibiu. În articolul ,,Rămas bun, Orăştie", acesta arată că „o
cerinţă din cele mai strigătoare a acestor vremi, pe care LIBERTATEA a
propovăduit-o şi ea ( ...): !ntovărăşirea întru sine atât a singuraticilor, cât şi a
întreprinderilor mai mici sau mijloci, pentru a ajunge ( ...) mai puternice şi a
răzbi mai uşor ... se dă pe sine pildă". Noua formulă urma să însumeze peste
20.000 de cititori, căci LIBERTATEA avea în jur de 7.000, iar LUMINA
SATELOR 13.000. Proprietarii celor două foi propuseseră să editeze un ziar, cu
cele două titluri şi două suplimente OASTEA DOMNULUI şi FOAIE
INTERESANTĂ. Pentru reuşita acestui proiect Moţa se mută la Sibiu75 •
70

69. Ibidem, p. 72.
70. L. Lazăr, Acţiuni de masă antirevizioniste, antirăzboinice în Judeţul Hunedoara (19321936), în Sargetia, XVIII-XIX, 1984-1985, p. 343.
71. Libenatea, 1932, nr. 47; 49 din 29 nov., respectiv 8 dec.
72. L. Lazăr, op. cit., p. 344.
73. Libenatea, 1929, nr. 25 din 13 iulie, idee reluată şi în 1936, nr. 32 din 15 nov.
74. Ibidem, 1929, nr. 36 din 29 aug.
75. Ibidem, 1930, nr. 40 din 25 sept.
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Deşi promiţătoare

la început această combinaţie, datorită neînţelegerilor
de ordin material devine un eşec 76 •
Din mai 1931 , Moţa se retrage din afacere şi reîncepe redactarea· foilor
sale, dar de această dată la Bucureşti, tipărindu-le la UNIVERSUL. El considera
că din capitală „mai uşor se poate străbate în toate satele şi cătunele României,
pentru a ajuta la aducerea întregului popor la înţelegerea deplină şi dreaptă a
grijii ce trebuie să o aibă faţă de neamurile străine"n. În noua formulă
LIBERTATEA şi FOAIE INTERESANTĂ apar împreună în 6 pagini (4+2).
Cum Iorga fusese de curând însărcinat cu formarea noului guvern, iar alegerile
se prefigurau la orizont, Moţa anunţă susţinerea acestuia 78 • El va candida pe
listele pentru Senat ale Uniunii Naţionale, promiţând că de va fi ales va merge
în Parlament „tot cu credinţele mele şi cu neatârnarea mea, sprijinind, cum am
făcut-o şi până acum, aceea ce voi vedea şi crede că e bine pentru neam şi ţară
şi pentru buna noastră lege creştină ... "79 . Drept urmare, deşi ale~. ziarul său
atacă guvernul pentru atitudinea sa faţă de Garda de Fier în timpul alegerilor,
asigurând că în Sfatul ţării directorul său va ţine şi locul acestora atunci când
va fi nevoie. Redactorii LIBERTĂŢII îşi arată mirarea că autorităţile i-au oprit
de la propag&ndă electorală doar pe legionari, lăsându-i nestingheriţi pe socialişi
şi comunişti 80 •

/

În Senat, Moţa are numeroase intervenţii în probleme ce priveau îndeosebi
pe cei ce l-au votat: oameni simpli. El atrage atenţia asupra modului în care
se lucrează la înlăturarea şi dezmoştenirea populaţiei româneşti de pe cele două
maluri ale Nistrului: cei din stânga sunt trimişi în Siberia, iar de pe partea
română depopularea elementului românesc este compensată de aşezarea în
număr mare a evreilor, fapt ce periclitează siguranţa graniţei • La scurt timp
intervine pentru repararea măsurilor luate pentru strămutarea din cauze politice
a unor slujbaşi ai statului (învăţători, ceferişti, poliţişti, jandarmi etc.) 82 •
Cu ocazia discuţiilor pe marginea Legii Şcolilor Medii, el are un dialog
aprins cu Sandor Iozsef referitor la rolul societăţii Kulturegyelet. Moţa, intransigent
îl pune la punct pe senatorul maghiar, amintindu-i că în sală sunt ardeleni care
au trăit acele vremuri, amintindu-i că ,,s-a pus pe Români bir special de 3%
pentru Kulturegyelet-ul din Cluj! În zadar ne-am luptat în adunările judeţene
împotriva unui astfel de arunc, el ni s-a pus şi l-am plătit, ca să aibă dl. Sandor
cu ce lucra la maghiarizarea copiilor şi tineretului nostru! ( ...)
81

76.
77.
78.
79.
• 80.
81.
82.

I. Moţii, op. cit., p. 67.
Libertatea, 1931, nr. din 21 mai.
Ibidem, nr. 2 din 28 mai.
Ibidem.
Ibidem, nr. 3 din 11 iunie.
Ibidem, 1932, nr. 13 din 31 martie.
Ibidem, nr. 14 din 7 apr.
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Ştiind trecutul acelui Kulturegyelet, România când a luat stăpânirea în
Ardeal, trebuia dintr-un început să-l prefacă în praf şi cenuşă, nu cum a făcut
că 1-a lăsat să trăiască ( ... ). Nu dumneavoastră aveţi drept a vă plânge de
neîngăduinţa guvernelor româneşti, ci noi românii din Ardeal şi Banat ne
plângem de prea marea lor îngăduinţă faţă de dumneavoastră!" Dialogul dintre
cei doi prelungindu-se şi în pauza dintre şedinţe •
Aflat cu domiciliul în Bucureşti, Ionel I. Moţa, devine, din nou, prim
redactor şi răspunzător, începând cu 24 septembrie 1931. Pentru anul următor,
datorită problemelor financiare, din cele patru pagini, una era rezervată suplimentului
FOAJE INTERESANTĂ.
Situaţia de nesiguranţă, căderea guvernului Iorga, l-au determinat pe
Moţa să-şi mute redacţia la Orăştie, începând cu 19 mai 1932. Dar problemele
vor continua, şi la scurt timp LIBERTATEA îşi încetează apariţia, promiţând
totuşi revenirea în toamnă. Proprietarul foilor hotărăşte consemnarea abonaţilor
cu volume de FOAIE INTERESANTĂ din anii precedenţi, cărţi tipărite de el,
într-o valoare dublă decât rămăsese din abonament.
În timpul campaniei electorale din vara anului 1932, reapare un singur
număr, deşi îşi propusese să editeze pentru două luni. Curios este faptul că
acest număr a fost tipărit la SOLIA DREPTĂŢII, unde director şi acţionar
(alături de banca ,,Ardeleana") era Aurel Vlad. Apariţia meteorică din acea
perioadă a fost suficientă pentru a înţelege că efortul era menit să susţină
candidaţii listei Gărzii de Fier, unde preotul era numărul 2, în timp ce fiul său
se afla în capul listei. Mai mult la acest număr frontispiciul foii era drapat cu
însemnele acestei fonnaţiuni. Totuşi, alegerile din acea vară au fost departe de
a fi ttorocoase pentru cei doi Moţa.
· După o perioadă de absenţă, LIBERTATEA reapare prin IO octombrie
1932, dar în număr dublu (21122), dovadă că posibilităţile de finanţare sunt
încă nesigure. Mai mult în paginile ziarului se anunţă că tipografia a fost dată
în arendă lui George Lazăf84.
În iunie 1933 este nevoită să-şi înceteze, din nou, apariţia, în urma
promulgării, legii conversiunii datoriilor, de teamă că ţăranii vor înţelege greşit
situaţia şi vor refuza să-i plătească abonamentele.
Guvernul liberal condus de I. G. Duca hotărăşte dizolvarea Gărzii de
Fier şi porneşte o prigoană împotriva legionarilor, fiind vizaţi toţi cei care
într-un fel sau altul şi-au arătat simpatia faţă de aceştia. I. Moţa este şi el
arestat. Ştiindu-se nevinovat faţă de statul român, el considera că arestarea
s-a produs „pentru vina că-s tatăl fiului meu", cum avea să scrie în 1935. La
începutul lunii decembrie 1933 i-a fost pus sechestru şi pe tipografie. După
83

83. Ibidem, 1931, nr. 7 din 9 iul.
84. Ibidem, 1932, nr. 21-22 din 10 oct.
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eliberarea sa casa protopopească a continuat să fie supravegheată de agentii
sigurantei 85 • În cele din urmă, cel care a cunoscut şi temniţa maghiară, indignat
avea să noteze: ,Jn România am fost arestat pân'acum numai de 2 ori, doar că
ungurii mă arestau după ce mă judecau, iar în România lară nici o judecată" 86 •
Anul 1937 înseamnă transformarea totală a ziarului în organ de presă
legionar, dar şi pierderea prim-redactorului său: Ionel I. Moţa, căzut în Spania.
Această jertfă l-a adus pe protopopul Mota şi mai aproape de Legiune.
Datorită popularitătii de care se bucură în rândul legionarilor sau al
simpatizantilor acestora, bătrânul protopop este ales în toate judeţele în care
listele partidului „Totul pentru Ţară" l-a avut „cap de listă": la Camera
Deputatilor - Bucureşti, Hunedoara şi Suceava - iar pentru Senat - la Arad.
Acesta ar fi trebuit să fie apogeul carierei sale de politician. Evenimentele în
curgerea lor au dat alte cadre de desfăşurare politică în România şi în general
în Europa.
Deşi la o vârstă înaintată, Moţa continuă să fie, voit sau involuntar,
în centrul evenimentelor. Prin forţa împrejurărilor sau accidental. bătrânul
preot ajunge să fie părtaş la „c~lebrul" Consiliu de Coroană din noaptea de
29/30 august [orele 2.30-5], care a acceptat arbitrajul cu 21 voturi contra
11 87 • Participarea sa, ca dealtfel şi a altora nu se justifică. Atât adversari
ai săi (sau ai participării sale la acest consiliu), cât şi partizanii acestuia au
contestat această implicare. Unele aprecieri au fost destul de dure, ale celor
ce încercau să delimiteze mişcarea legionară de acest act, apreciind că atât
Horia Codreanu, cât şi preotul Moţa nu erau în deplinătatea facultătilor şi
deci cu atât mai pu\in în măsură să reprezinte mişcarea la un asemenea
nivel. Un partizan al „codrenismului", trăitor al acelor evenimente mărturisea
că bătrânul preot a fost oprit în gara Ploieşti şi obligat să se întoarcă
pentru a participa la Consiliul de Coroană 88 • În sală, Mota era aşezat pe
partea opusă regelui Carol al II-iea, într-o poziţie marginală, penultimul în
stânga (ultimul fiind Horia Codreanu) 89 • După ce au fost citite telegramele
trimise de Manoilescu (ministru de externe) aflat la Viena, au luat cuvântul
preşedintele Senatului, Argetoianu, apoi Al. Vaida Voevod în calitate de
preşedinte al Camerei, urmând să-şi exprime punctul de vedere toţi cei
prezenţi, de la stânga la drepta. Moţa a fost printre cei 21 care au votat în
favoarea primirii arbitrajului (Argetoianu, Vaida, Mironescu, Caracostea,
Crainic, Codreanu, A. Rădulescu, Gruia, Budişteanu, Macovei, Patriarhul,
generalul D. Popescu, dr. Gomoiu, Tătărescu, generalul Mihail - şef M.S.M.,
85.
86.
87.
88.
89.

I. Moţa, op. cit., p. 74.
Ibidem, p. 73-74.
V. Pop, Bătălia pentru Ardeal, Bucureşti, 1992, p. 161.
Dr. Şerban Milcoveanu, discuţia ...
Vezi aşezarea în V. Pop, op. cit., p. 163.
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Noveanu, Balif, Priboianu, Gigurtu - prim ministru) 90 • Părerile şi judecăţile
asupra gesturilor oamenilor politici ce au hotărât într-o oarecare măsură soarta
României (ce a mai rămas de hotărât), au fost împărţite. E greu de stabilit care
dintre părţi a avut mai multă dreptate. Valer' :Pop, implicat în această chestiune,
scria în volumul citat: ,,Respingerea ultimatumului de la Viena ar fi însemnat
război, iar războiul ducea inexorabil la ocuparea întregului teritoriu naţional, la
exterminarea sistematică a unei însemnate părţi. a neamuh.Ji românesc, la
împărţirea României şi - poate - la înlăturarea definitivă a Uniunii Sovietice
de Axă, de Germania. În orice caz România ar mai fi devenit încă de două ori
teatrul uhui război nemilos" 91 • Întors de la Bucureşti, Moţa i-a făcut o vizită lui
Aurel Vlad, cu care se împăcase între timp şi care era director al consiliului
de adrhinistraţie al ,,Ardelenei", din care făcea parte şi bătrânul preot. Acesta
din urmă l-a primit scandalizat, întrebând: „- Cum aţi putut vota o asemenea
hotărâre, tocmai voi ardelenii?" La car~ acesta a răspuns· că a fost soluţia să
salveze România. Un refuz ar fi însemnat - în concepţia sa - agresiune armată
din partea celorlalţi şi am fi avut soarta Cehiei Şi Poloniei 92 •
Moţa participă la Iaşi, în noiembrie 1940, la sărbătorirea Sfântului
Aihanghel Mihail, ziua Legiunii. Cu această ocazie se îmbolnăveşte grav şi. în
câteva zile va muri la Bucureşti, acolo de unde soarele răsare pentru toţi
româniL La moartea sa:, regimul aflat atunci la conducerea României îi organizează
funerarii naţionale, decreiând doliu naţional. Ultima zi dţn luna noiembrie 1940,
a fost şi ultima zi de viaţă a vaşnicului naţionalist Ioan Moţa.
Plecat din lumea pământească el a lăsat în urma sa LIBERTATEA.
Împreună au trecut prin epoci de istorie, mai crunte sau mai blânde, fiind
convinşi că servesc mereu un singur stăpân - poporul român. Ilustrativă în
acest sens ne apare declaraţia făcută într-unul. dintre numerele LIBERTĂŢtr:
,,Noi avem o singură stea după care ne călăuzi~: iubirea nemărginită de neam
şi de legea noastră creştină, şi toate mişcările partidelor, ca şi a oamenilor
singuratici, le judecăm numai din punctul acela de vedere ... "93 • De apariţia pe
mai departe a foii se va îngriji nora sa, Irider;ida I. Moţa (născută. Codreanu),
ajutată de Viorel Trifa. Bătrânul preot, după o perioadă în care numele său
apărea însoţit de titlul de Director - fondator, iar cel al fiului său ca ,,redactor
suflet~sc" , declară ziarul ca fiind proprietatea familiei moştenitoare a ~ui Ioan
I. Moţa95 • Din martie 1938, acesta îl ia ajutor pe Gavril Pop, dar peste o lună,
94

90.
91.
92.
93.
94.
95.

Ibidem, p. 162-163.
Ibidem, p. 189.
După relatarea lui M. Vlad, care asistase la acest dialog dintre
Libertatea, 1929, nr. I de Crăciun.
De la nr. 6/1937.
Libertatea, 1937, nr. 24 din 17 iul.
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pe motiv de vârstă, dar şi ca urmare a interdicţiei aplicate preoţilor de a face
politică, el trece ziarul în grija Iridendei. Se pare chiar că a fost îndemnat la
un asemenea gest, fiind de acord că încredinţarea LIBERTĂŢil pe mâini mai
tinere însemna o soluţie ,,mai potrivită vremilor prin care trecem"%. Oprită în
timpul dictaturii carliste, reapare după 13 octombrie 1940, dar numai până în
ianuarie 1941.
Activitatea lui Ioan Moţa a fost orientată şi în afara sferei politicului.
Preot în parohia Orăştiei, ajunge protopop, desfăşurând o intensă activitate şi în
această calitate. Una dintre cele mai importante realizări, dacă nu cea mai
importantă, care se leagă de perioada „păstoririi" sale, a fost ridicarea unei
mari şi frumoase catedrale în centrul oraşului său. Plănuită încă de la începutul
secolului (1902) 97 proiectul se materializează abia în pragul izbucnirii marii
conflagraţii mondiale. Atunci la Orăştie, putea fi văzută o adevărată bijuterie a
arhitecturii acelor vremi. Cupola larg deschisă, cum scria gen. (r) V. Cugereanu,
şi campanila ce se înălţă semeaţă spre cer au şters veacurile de umilinţă ale
modestelor biserici româneşti 98 • Ideea fusese reluată în anul 1926, când prin
intermediul LIBERTĂŢII se face apel la credincioşii orăştieni să-şi aducă, după
puteri, contribuţia materială, anunţându-se totodată hotărârea Comitetului parohial
de a trimite comisii la casele acestora. Pentru a da pildă tuturor, în ziar sunt
publicate sumele mari cu care au subscris fruntaşii obştii (A. Vlad şi Teodor
Vulpe cu câte 50000; Ioan Solomon cu 60000; Ioan Mota cu 30000) 99 • În
arhivele Protopopiatului există un număr foarte mare de documente şi rapoarte,
care ilustrează convingător toate demersurile făcute de acesta pentru procurarea
banilor sau a materialelor de construcţie, a documentaţiei necesare şi a ofertelor
de proiect. Consultarea acestora ne îndreptăţeşte să-l considerăm pe Ioan Moţa,
ctitorul măreţului lăcaş de cult. Un ajutor l-a primit şi de la banca •.Ardeleana"
în al cărui Consiliu de Administraţie era membru, prin care s-au derulat
contractele, dar contribuţia hotărâtoare a avut-o Societatea ,,Mica", unde lucrase
şi fiul său ca avocat. Dintre cele trei clopote ale bisericii, unul a fost plătit de
preotul Moţa, iar un altul de Aurel Vlad 100 •
În calitatea sa de protopop, el se dovedeşte un activ apărător al drepturilor
clerului aflat sub ocrotirea sa, mergând până la folosirea ziarului în apărarea
drepturilor acestei categorii sociale. Astfel s-a întâmplat când guvernul Iorga a
luat hotărârea, după aplicarea „curbelor de sacrificiu" să impună şi o reducere

96. Ibidem, 1938, nr. 14 din 3 apr.
97. În arhiva Protopopiatului se găsesc angajamente tipărite, multe chiar completate, pentru
ajutor dat de membrii comunitătii la ridicarea unei biserici.
98. V. Cugereanu, Ignoranta profanatorilor, în Palia, (Orăştie), I, 1990, nr. 6.
99. Libertatea, 1926, nr. 2 de Anul Nou.
100. Conf. relatării lui M. Vlad.
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cu 12% a salariilor preoţilor. Deşi senator din partea Uniunii Naţionale, el
convoacă o adunare de protest, a reprezentanţilor preoţilor în 11 octombrie
1931, la Orăştie, unde se redactează un memoriu către guvern şi forurile
superioare, punându-şi cel dintâi semnătura pe acest act 101 • Va interveni şi la
Consiliul arhiepiscopal din Sibiu să li se elibereze preoţilor din tractul său,
adeverinţe pentru a fi scoşi de sub urmărire din cauza neplatei impozitului,
dovedind că aceştia nu şi-au primit salariile 102 • Mai amintim aici, deşi se află
la graniţa dintre politică şi calitatea de preot, şi atitudinea pe care a avut-o faţă
de Concordatul cu Statul papal. El considera acest act ca „o nedreptate
strigătoare pe care toţi o mărturisesc, dar nu fac ca ea să înceteze", fiind de
părere că biserica ortodoxă a primit mai puţin decât celelalte biserici şi se află
într-o situaţie materială şi organizare precare w3 • Ca o recunoaştere a meritelor
sale, Moţa va primi în iunie 1929, dreptul de a purta brâul roşu 104 •
În plan economic, ziaristul orăştian va rămâne adeptul însoţirilor, în
varianta cooperativismului şi rolului educativ al presei în rândurile locuitorilor
satului românesc. El va edita, în acest sens, nu întotdeauna respectând periodicitatea,
timp de 9 ani, PLUGARUL LUMINATm5 . Pentru a îndemna oamenii din lumea
satului la abonamente, Moţa oferă la un moment dat gratuit acest adaus, pentru
cei care au subscris la LIBERTATEA şi FOAIA INTERESANTĂ. În anul 1923
va conduce în calitate de preşedinte Clubul economilor din localitate (însoţire
pentru asigurarea contra pagubelor în vite),u16 o continuare a Reuniunii economice
din perioada anterioară anului 1918. Experimentul propovăduitor al asociaţionismului
rămânea la concluzia necesităţii înfiinţării cooperativelor în agricultură, considerând
importantă asocierea acestora în forme superioare, într-o Centrală la nivelul
întregii ţări sau într-un „cartel", prin care să se regleze preţul grâului şi să
permită protecţia pieţei de cereale 107 • Mai mult, este de părere că singurul
mijloc pentru întărirea economică a ţării este cooperaţia şi considerând-o ca
soluţie pentru eliminarea intermediarilor, a cămătarilor, speculanţilor „care sunt
străini de neamul nostru, de binele şi de ţântele lui" 108 • El reactualizează o mai
veche lozincă a sa: „Al cui e pământul, a aceluia e ţara" 109 • Având informaţii,
probabil, că guvernul discuta proiectul de înfiinţare a „Creditului agricol", Moţa
10 I. Libertatea, 1931, nr. 21 din 15 oct.
102. Ibidem, 1932, nr. 27-28 din 10 nov.
103. Ibidem, 1929, nr. 24 din 6 iunie.
104. Ibidem, nr. 27 din 27 iunie.
105. R. Andruş, Periodice hunedorene în colecţiile muzeului
Sargetia, XVID-XIX, 1984-1985, p. 376.
106. Libertatea, 1923, nr. 6 din 8 febr.
107. Ibidem, 1930, nr. 1 de Crăciun.
108. Ibidem, nr. 10 din 27 febr.
109. Ibidem, nr. 4 din 16 febr.
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declanşează o campanie intensă prin care cere ca Banca Naţională să acorde
împrumuturi celorlalte bănci, cu dobândă mică, dar „cu legământul ca acele
sume primite cu camete mici să fie împumutate numai ţăranilor plugari',
soluţia ca ţara întreagă să se ,,ridice din starea strâmtora tă" 110 •
Deşi nu avem informaţii foarte multe, suntem încredinţaţi să credem că
cel puţin în primul deceniu după Unire, Moţa rămâne un membru activ al
Astrei. De pildă, în 1928 îl găsim părtaş la un program de conferinţe ce urmau
să se ţină în 1O comune, alături de alţi fruntaşi locali 111 •
El vine în sprijinul sătenilor şi prin înlesnirea accesului la informaţie prin
presă şi tipărituri. Pe lângă politica de desfacere a tirajului ziarelor sale, cu
prevederi mai avantajoase pentru lumea satului şi alte înlesniri amintite în
treacăt în paginile de mai sus, el mai are o producţie de carte: şi broşuri, care
au ca destinaţie lumea satului. De asemenea oferă părţi din legislaţia internă,
pe înţelesul omukli simplu şi la un preţ accesibil. Un exemplu este broşura
despre Legea agrară pentru împărţirea pământului în Ardeal. Banat, Crişana şi
Maramureş, care la cele 96 de pagini costa doar 4 lei (un ziar de 4 pagini =
I leu), sau cea despre Legea pentru Unificarea Administrativă (1928). Începând
cu anul 1931, este inagurată în paginile LIBERTĂŢII, de către fiul său, Ioan
Moţa, o rubrică specială, A vexatul cititorilor, unde dădea consultaţii juridice
gratuite. Ionel Moţa putea fi contactat de către ţărani, direct, fără taxă, în
perioada în care a locuit la Orăştie şi apoi la Deva, la cabinetul său particular.
În calitatea sa de preot şi uzând de presa ce o gestiona, Moţa încearcă
să tempereze prea "marele zel ce-l puneau concetăţenii săi în disputele politice
din timpul şi preajma alegerilor, cele mai multe încheiate cu încăierări şi chiar
răniri. Într-un caz de agresiune, a căzut victimă şi un apropiat al său, I. I.
Vulcu (liberal), agresat de naţional - ţărănişti. Ca urmare, el scria,
adresându-se oamenilor politici: „Opriţi-vă! Să ne oprim cu toţii! Să nu mai
înveninăm sufletul poporului cu ură de frate contra frate, că ne va bate
Dumnezeu pentru aceasta", rememorând imaginea mitingurilor de altădată, când
„o adunare politică era un fel de mică sărbătoare a cetăţenilor de cutare culoare
pplitică" 112 • Pe alegători îi îndeamnă: ,,Fă politică la alegeri. Sprijineşte-ţi
partidul prin votul tău, dar când ai aruncat din mână biletul de vot, aruncă şi
orice gând de ură faţă de vecinul tău care ar fi fost de altă părere" 113 ,
cerându-le ca fiecare să-şi iubească partidul său, fără a urî pe celălalt
şi
atrage atenţia că la mulţi iubirea de partid înlocuieşte iubirea de neam 115 •
114
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Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

1929, nr. 11-16 din l martie-I I apr.
1928, nr. 48 din 22 nov.
1929, nr. 45 din 7 nov.
1930, nr. 19 din l mai.
nr. I de Crăciun.
nr. IO din 27 febr.
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Ca o recunoaştere a activităţii sale de o viaţă, protopopul Moţa a fost
decorat, în anul 1931, de regele Carol al Ii-lea, împreună cu toţi marii luptători
pentru libertatea şi unitatea neamului, cu „Ordinul Ferdinand - în grad de
ofiţer", într-o festivitate desfăşurată la Cluj 116 • Peste· cinci ani, în primăvara
ar;iului 1936, va primi din mâna regelui aceaşi distincţie, dar în grad de
comandor• 17 •
La moartea sa, autorităţile i-au organizat funeralii naţionale. Mai ajunsese
să vadă totuşi mişcarea iniţiată de fiul său urcată la guvenare. Dar fără cei care
o creaseră şi datorită cărora s-au dezvoltat, în vremuri mult mai tulburi,
legionarii au deziluzionat total. Dar bătrânul preot a fost scutit să mai fie
martor la ruşinoasa decădere a reprezentanţilor generaţiei de care îşi legase
mari speranţe. Concetăţenii săi şi cei care l-au urmat pe fiul său, au sintetizat
în inscripţia de pe mormântul de la Orăştie, o viaţă de trudă şi suferinţe, dar
şi de mari împliniri: ,,Părinte iubitor, Îndrumător neobosit credincioşilor săi, şi
stâlp neclintit neamului său".

116. Ibidem, 1931, nr. 8 din 16 iulie.
117. Ibidem, 1936, nr. I din 5 apr.
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- UN TABLEAfJ INTERDIT L'UN NATIONALISTE (li)

Risume
Ioan Moţa, pretre et jurnaliste, restera fidele a sa conviction nationaliste apres 1918., II
continuera lutter dans Ies pages de ses gazenes pour le bien et la prosperite du peuple roumain.
Mecontent de la politique des cercles dirigeants, Ioan Mota s'abandonnera aux opinions extremistes
de droite, et ii arrivera soutenir le mouvement legionnairee, dont le fondateur, panni Ies autres,
etait aussi son fils, Ioan I. Mota.
Le vieux pretre sera elu depute et senateur pleusieurs fois, representant dans la Parlement
Ies electeurs du district Hunedoara.
,,LA LIBERTE", son journal, a reste le reprlisentant de „la presse populaire" qui
s'adressait au village, en particulier, exceptant Ies demieres annees. Ioan Moţa est devenu
l'archipretre de Orăştie, et ii reussira accomplir un ancien projet (en 1902), concemant la
construction d'une grande eglise au sein de la ville.
II mourra en novembre 1940, avec la trisstesse dans son âme parce que la Roumanie a
ete mutilee par le Diktat de Vienne, et la Transylvanie saignait.
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