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ŞI FORMAREA GRUPULUI NEOACTIVIST DE LA ORĂŞTIE
Valentin Orga
în perioada ce a unnat procesului Memorandului, mişcarea naţională a românilor din Transilvania
a intrat într-o criză evidentă, ce avea să fie depăşită doar la începutul secolului al XX-iea. Prin amploarea
şi problematica ei, mişcarea memorandistă a stârnit un ecou internaţional fără precedent. Problema
românilor transilvăneni, ca şi a celorlalte naţionalităţi din Austro-Ungaria, a câştigat opinia publică şi
cercurile politice influente din aproape toate ţările Europei. Drept corolar al mişcării memorandiste poate fi
considerat Congresul naţionalităţi/or, ce a avut loc la Budapesta, în august 1895. Dar problemele de ordin
intern, ce vor apare la nivelul conducerilor, în cazul tuturor mişcărilor naţionale, fac inoperante pentru o
vreme alianţele. Aceste dificultăţi au avut o durată şi o intensitate diferite de la o mişcare la alta.
O notă caracteristică pentru perioada de criză o constituie intensificarea asupririi naţionale prin
măsurile luate de guvernele maghiare ce s-au perindat la acest sfârşit de secol. Accentul este pus pe
"deznaţionalizarea" popoarelor nemaghiare, pentru transfonnarea Ungariei "istorice" multinaţionale, într-un
"stat naţional Unitar" 1• Pe de altă parte, reacţia autorităţilor de la Budapesta este una de teamă, de salvare
de la eşec, căci criza dualismului era evidentă. Ea îmbrăca haina conflictului dintre Viena şi Budapesta.
Cronicizarea acestei crize este accentuată şi de mişcările naţionale ale popoarelor coroanei. Prin urmare,
soluţia ce se întrevedea, dinspre Budapesta, era aceea de "nivelare" pentru întreaga Transleithanie, adică
de maghiarizare. Eficacitatea măsurilor luate de cercurile guvernamentale maghiare au fost înlesnite şi de
criza produsă în sânul Partidului Naţional Român după întemniţarea memorandiştilor. Comitetul substitut,
desemnat să conducă activitatea politică în absenţa Comitetului naţional, a intrat sub influenţa liberalilor
din România prin filiera I. Slavici şi E. Brote, refugiaţi la Bucureşti. Această situaţie nu a fost în măsură să-i
mulţumească pe liderii mişcării naţionale aflaţi în închisorile de la Vaţ şi Szegedin, care reacţionează la
transfonnarea problemei naţionale a românilor transilvăneni într-un obiect de dispută şi de capital politic al
partidelor din România. Nemulţumirile au generat, în cele din unnă, un conflict deschis pentru controlul
asupra organului oficial al partidului "Tribuna". Criza se va perpetua, evoluând spre o criză a întregii
mişcări naţionale, transformându-se în cele din unnă într-un conflict între generaţii, o confruntare între
două tactici politice: "activism" şi "pasivism" 2.
La eliberarea din închisori a liderilor oficiali ai partidului, încercările de rezolvarea a chestiunii
(noiembrie 1895 şi ianuarie 1896), departe de a reuşi, au conturat cele două grupări antagonice. Astfel, o
parte a membrilor comitetului se grupează în jurul dr. Ioan Raţiu, preşedinte partidului, devenit uneori
excesiv de autoritar: Iuliu Coroianu, Gheorghe Pop de Săseşti, Teodor Mihali, Rubin Patiţa, în timp ce în
opoziţie se aflau Dimitrie Popovici Barceanu, Vasile Fodor, Demetriu Comşa, Nicolae Cristea, Vasile
Lucaciu şi G. Triton. Conflictul devine public prin disputa ce se desfăşoară prin intermediul ziarelor
româneşti din Transilvania.
Bătrânii din jurul lui Raţiu, exponenţi ai pasivismului, doreau continuarea perioadei de inactivitate,
considerând că poporul român nu era pregătit pentru lupta politică. Pasivismul a fost ani de zile tactica
oficială a românilor din Transilvania. Acesta a fost adoptat parţial, încă din 1867, a fost reafirmat la
Conferinţa naţională din 1881 şi a devenit tactica generală a PNR după Conferinţa din 18873. Tactica
pasivităţii nu a fost pasivitate exclusivă, generală, ci o pasivitate referindu-se numai la domeniul electoral.
ln rest se preconiza o activitate susţinută şi complexă pe linia intereselor vitale ale naţiunii române, de
ridicare a sa la nivelul necesar confruntării politice la momentul potrivit. De altfel, adepţii pasivităţii doreau
să ferească partidul de a-şi măcina forţele într-o înfruntare inegală. Pasivitatea nu a fost totuşi o tactică
uniformă, nici în conţinut şi nici ca sferă de cuprindere a maselor. Au existat organizaţii locale ale PNR,
care se opuneau tacticii oficiale sau existau zone în care partidul era aproape inexistent4•

'Liviu Botezan, Contribuţii la studiul vie~i politice a Transilvaniei, din anii 1895-1898, în AllA-Cluj, 1970, p. 214.
Lucian Boia, Contribuţii privind criza Partidului Na~onal Roman şi trecerea de la pasivism la activism (1893-1905), în Studii. Revista de istorie,
XXIV, 1975, nr.5, p. 964-969; L. Botezan, în AllA-Cluj, 1970, p. 221-237.
3
1.1. Şerban, Contribuţia presei din Offiştie la lupta pentru reluarea activismului politic (1901-1905), în Apulum, XII, 1974, p. 448.
• Ibidem, p. 448-449.
1

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Dr. Aurel Vlad

348

şi

grupul neoactivist de la Orăştie

Pătrunderea în lumea capitalului, prin înfiinţarea de bănci, achiziţionarea de suprafeţe agricole,
orientarea spre ocupaţii care să-i asigure independenţa faţă de statul maghiar, a făcut din elita
naţionalită~lor o fo~ă politică competitivă politic. Rec~ptivă la idei novatoare, ea simte nevoia să se afirme
activ în viaţa parlamentară. Revizuirea orientării politice a partidului şi rezolvarea crizei avea de trecut peste o
opoziVe care miza, înainte de toate, pe tradiţie şi evoca momentele, adesea eroice, ale luptei naţionale, a căror
valoare nu putea fi contestată. Mai mult, pasiviştii acuzau pe novatori că vor să spargă unitatea şi disciplina de
partid, abătându-se de la hotărârile Conferinţei din 1887. Şi aceasta pentru că acceptarea activismului
însemna renunţarea la punctele 1 şi 9 din programul partidului, considerate ca fiind irealizabile în acele
condiţii. Principalul argument al noului curent, transformat în acuzaţie, a fost acela potrivit căruia pasivismul
politic şi-a atins scopul, dar a cauzat un mare rău luptei naţionale lăsând popula9a româneascrv11ă din Ardeal,
insuficient sau deloc instruită politic, la discreva demagogiei şi corup9ei electorale. Dată fiind dorinţa maselor
de a participa la viaţa politică în speranţa îmbunătăţirii situavei, activiştii cereau desemnarea de candidaturi din
partea partidului pentru fiecare cerc electoral românesc5. Curentul activist va fi reprezentat la sfârşitul veacului
XIX de grupul de la Arad, concentrat în jurul băncii .Victoria. Aici, ideile activiste găsesc aderenţi şi o bază
materială solidă, ce conferă posibilităţi de dialog de la egal la egal cu conducerea de la Sibiu, dominată de
preşedintele Partidului Naţional, dr. RaVu. Aradul oferea condi~i demografice constituirii unui puternic centru al
mişcării na~onale. Pasivismul, aici, nu fusese văzut cu ochi buni niciodată. Exista o întreagă pleiadă de
naţionalişti activi: Mihai Velicu, Roman Ciorogariu, Vasile Mangra, Nicolae Oncu, Petru Truţia, Ioan Suciu,
Ştefan Cicio Pop, ş.a., acţionari şi beneficiari ai băncii "Victoria" 6• Ei au pătruns în funcţii importante ale
Consistoriului, în ierarhia episcopală şi într-un număr mare în adunarea comitatului. Aici a fost editat începând
cu 6 ianuarie 1897, cu sprijinul lui Brote şi Slavici, în spatele cărora stătea O.A. Sturdza, ·rribuna Poporului",
varianta activistă a ziarului din Sibiu 7• Încă din primul an, influenţa ziarului a crescut, dovadă fiind repartizarea
pe judeţe a abonaţilor săi. Astfel, în judeţul Arad avea 207 abonaV, în Timiş-Torontal 93, în Caraş-Severin 91,
în Hunedoara 72, Sibiu 55, Bihor 51, Braşov 50, etc. Pe lângă abonamentele din Transilvania, ziarul mai avea
87 subscripţii în România. În 1898 a ajuns la un număr de 4.000 abonamente8.
Până la apariţia "Tribunei Poporului", opozanţii preşedintelui dr. Raţiu, în special Mangra,
Lucaciu, Russu-Şirianu, Bogdan-Duică, au găsit găzduire pentru articolele şi răspunsurile lor în paginile
"Revistei Orăştiei". Ziarul era editat de Institutul tipografic "Minerva", din Orăştie, al cărui director şi
principal acţionar era Aurel Popovici Bărceanu. Acesta era rudă cu Dimitrie Popovici Bărceanu şi cu
Eugen Brote.
La Orăştie s-a conturat un puternic grup, constituit în jurul băncii "Ardeleana", al cărui mentor era
dr. Ioan Mihu. Întreprinderile lor economice nu s-au limitat doar la activitatea financiar-bancară, ci a fost
una mult mai amplă şi complexă. Aici iau fiinţă un institut tipografic pe acţiuni (1888), Reuniunea
economică (1898), Oespă~ământul IX al Astrei (1891), Casina română (1883), Reuniunea de
înmormântare (1897), iar începând cu anul 1895 se editează un ziar, "Revista Orăştiei", primul de limbă
română în comitatul Hunedoara9 •
Membri acestui grup orăştian s-au implicat în acvunile iniţiate de .opozanvi preşedintelui Raţiu.
Astfel, dr. Silviu Moldovan, Aurel Popovici Bărcean şi Ioan Moţa au participat la întâlnirea de la Braşov din
decembrie 189510, organizând apoi alta la Orăştie în ianuarie 189611 • Rolul "Revistei Orăştiei" scade după
apariţia "Tribunei Poporului" la Arad, ea rămânând însă de aceeaşi parte a baricadei.
După Adunarea generală a acvonarilor băncii ''Ardeleanan din ianuarie 1898, în grupul condus de dr.
Mihu apare, la fel ca în mişcarea na9onală, o situaţie de criză. Avocatul orăştian, dr. Aurel Munteanu,
nemulţumit de poziţia sa periferică din grup, de marginalizare a sa în problemele de conducere ale băncii, îl
atacă tot mai insistent pe dr. Mihu. El îşi impune treptat, controlul asupra publicaţiei şi, pe lângă atacurile
îndreptate împotriva liderului orăştian, dezlănţuie o campanie de lungă durată împotriva conducerii partidului şi
a imobilismului de care aceasta dă dovadă, vizând în special pe dr. Ioan Raţiu 12 . Aşa de pildă, în articolul
s Ibidem, p. 450.

Conbibu~i privind criza PNR ... , p. 974.
Idem, Eugen Brote ... , p. 132·133.
8 Liviu Maior, Mişcarea naţională romanească din Transilvania. 1900-1914, Cluj,
9 Valentin Orga, Ioan Moţa, pagini de viaţă, file de istorie, Cluj, 1999, p. 29-76.
10 Vezi procesele verbale ale adunării in Tribuna, XIII, 1696, nr.2 din 4/16 ian.
11 Tribuna, XIII, 1696, nr.14 din 16/30 ianuarie.
12 Valentin Orga, Sfârşit de veac la Orăştie, in Restituiri III, 1995, p. 176

s Lucian Boia,
7

1986, p. 54.
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"Distrugerea PNW, apărut în "Revista Orăştiei", se sancţionează selecţia făcută de preşedintele partidului
pentru participarea la o consfătuire confiden~ală: "invitaţii s-au emis vreo 50, căci atâţi fruntaşi crede dl. Ra~u
că există între români". Datorită faptului că au fost omişi cei care se grupaseră la Arad, semnatarul acestor
rânduri nacuză pe bătrânul conducător, că tocmai el, în calitate de preşedinte "a călcat în picioare spiritul de
care au fost conduse conferinţele na~onale cari tocmai în afaceri electorale au instituit presidentul său" 13 •
Din toamna anului 1898, ziarul orăştian se înscrie tot mai clar pe linia "Tribunei Poporului".
Articolul "Să reluăm lupta", este un exemplu concludent în acest sens: "Fosta timpul când românii din ţara
Ungurească aveau reprezentanţii lor în Parlamentul ţării, care îşi ridicau glasurile lor pentru egala
îndreptăţire a tuturor popoarelor ce locuiesc în această ţară." Strâns uniţi - făcea apel ziarul - într-un singur
trup şi-un suflet - "să reîncepem lupta de la firul de la care a fost întrerupt, căci acum mai mult decât
oricând se impune aceasta." Articolul se încheia, fără echivoc, cu îndemnul "la o parte cu şovăitorii" 14 •
Aceasta îi viza, probabil în aceeaşi măsură atât pe dr. Raţiu, cât şi pe dr. Mihu.
Tot în "Revista Orăştiei", în pragul alegerilor pentru Congregaţia comitatensă, ce urmau să aibă
loc la începutul anului 1899, alegătorii români sunt chemaţi "de-a stoarce respectul stăpânitorilor ce ne
dispreţuiesc, câştigându-ne prin noi înşine loc în sfatul comitatului." Poporenii vor trebui să voteze după
cum le arată învăţătorul sau preotul, "conducătorii naturali ai poporului", care însă se supun dezideratelor
na~onale 15 . În ultimul an de apariţie, "Revista Orăştiei" face dovada încadrării pe linia activistă, arătându
se uneori mai înverşunată decât •Tribuna Poporului".
Accentuarea crizei din sânul grupului orăştian produce câteva defecţiuni în activitatea sa:
retragerea dr. Mihu din funcţia de director al băncii1 6 , dar şi de preşedinte a celor mai multe dintre
reuniunile şi asocia~ile la a căror înfiinţare a contribuit decisiv, încetarea apariţiei "Revistei Orăştiei".
Înainte de a renunţa definitiv la conducerea băncii, dr. Mihu se orientează spre un urmaş capabil să
asigure băncii stabilitate şi dezvoltare pe măsura rolului asumat în momentul înfiinţării ei. Desigur că, în
cadrul grupului existau oameni în măsură să preia destinele băncii, dar desemnarea lor dintr-una dintre
cele două tabere, nemulţumea pe cealaltă şi risca să perpetueze conflictul, periclitând deopotrivă
siguranţa băncii. Prin urmare, soluţia a constituit-o tânărul avocat dr. Aurel Vlad, care se stabilise de
scurtă vreme în Deva, unde îşi deschisese cabinet avocaţial. Acesta îi reţinuse atenţia, cu siguranţă, în
urma atitudinilor avute în şedinţele Congregaţiei comitatului, al cărui membru devenise, ca reprezentant al
cercului Romos, dar şi ca avocat în "procesul cununii", în care a pledat alături de Francisc Hossu-Longin 17 .
Îl recomanda deopotrivă şi activitatea politică pe care a desfăşurat-o în anii studenţiei, alături de colegii săi
Iuliu Maniu, Al. Vaida-Voevod, llarie Chendi, Elie Dăianu ş.a. 18 •
Concursul organizat pentru postul de director al "Ardelenei" a fost adjudecat de dr. Aurel Vlad,
care la 17 septembrie 1901 a fost validat de adunarea generală a acţionarilor, când a fost aprobat·şi
contractul dintre instituţie şi noul director. În aceste condiţii, dr. I. Mihu este ales preşedintele Consiliului de
administraţie al băncii 1 9.
Până să ajungă director al băncii "Ardeleana", Aurel Vlad a participat în mai multe rânduri la
acţiuni de redresare a activităţii Partidului Naţional Român. El rămăsese şi după terminarea studiilor
universitare în strânse legături cu foştii săi colegi de generaţie: Maniu, Vaida, Nicolae Comşa, implicânduse împreună în rezolvarea crizei din mişcarea naţională. La început, când criza devenise îngrijorătoare, în
1896, Vlad se situase, împreună cu Maniu şi Vaida, de partea dr. Raţiu. Prietenii săi erau însă mai
interesaţi, date fiind legăturile de rudenie ale acestora cu preşedintele partidului şi cu Iuliu Coroian. Poziţia
lor va suferi, însă, modificări. Maniu era mai apropiat de Raţiu, întreţinând relaţii directe sau prin
corespondenţă. El va împărtăşi opiniile liderului PNR până târziu, în anul 1901, când se convinge de
orizonturile limitate ale pasivismului conducerii partidului 20 . Vaida Voevod, cu toate că îi purta un mare
respect preşedintelui Raţiu, nu împărtăşea întru totul metodele şi tactica acestuia2 1• Spre deosebire de cei
Revista Orăştiei, IV, 1898.
Ibidem, nr.48 din 28 nov110 dec.
1s Ibidem, nr.51din19/31 dec.
16 I.I. Lapedatu, Monografia băncii 'Ardeleana' societate pe acţii în Orăştie 1885-1910, Sibiu, 1911, p. 53; 56-57.
17
Gelu Neamţu, Procesul pentru cununa de pe mormântul lui Avram Iancu 1900-1902, în Sargetia, IX, 1972, p. 149-168.
18
Vezi pe larg V. Orga, Aurel Vlad, student la Budapesta, în Sargetia, XXVII, 1997-1998, p. 173-202.
19 1.1. Lapedatu, Monografia băncii 'Ardeleana', p. 56-57.
20 Apostol Stan, Iuliu Maniu - biografia unui mare român, Bucureşti, 1998, p. 16-17.
21 Liviu Maior, Alexandru Vaida Voevod intre Belvedere şi Versailles,„. p. 30.
iJ
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doi prieteni ai săi, Vlad s-a deplasat mai repede spre poziţiile moderate în conflictul din mişcarea
na~onală. Intrarea sa în contact cu Fr. Hossu-Longin a însemnat apropierea lui de "gazetişti°.
Polemica dusă de grupările din sânul partidului, prin organele lor de presă, s-a orientat spre
starea de lucruri din interiorul Partidului Naţional şi spre chestiunile legate de perspectiva mişcării
naţionale. Astfel, în condiţiile înlocuirii guvernului prezidat de Banffy cu cel condus de Szell, "Tribuna
Poporului" şi "Revista Orăştiei" pun deschis problema părăsirii tacticii pasiviste22. Abordarea acestei
chestiuni a provocat o reacţie din partea moderaţilor, care prin Coriolan Brediceanu declară 23 că până nu
vor fi anulate decretele guvernamentale ce interzic activitatea PNR şi a comitetului său central, nu poate fi
vorba de reluarea luptei parlamentare. Declaraţia fruntaşului bănăţean mergea pe linia pasivismului total
propagat de moderaţi după 1887. El se consultase, înainte de a o face publică, cu Al. Mocioni24 . Noii
tribunişti se solidarizează cu această declaraţie considerând-o conformă cu propriile lor păreri şi în
interesul întregului partid 25 . Era în aceeaşi măsură şi un pas pentru o apropiere de moderaţi, de mult dorită
de tribunişti, în vederea elaborării unei platforme comune de luptă 26 . Vechii tribunişti, mai precis grupul de
la Arad, replică în faţa acestei comuniuni de vederi, preconizând că în cazul păstrării rezervei până la
hotărârea autorităţilor de a anula actele ee interzic activitatea PNR, ar însemna condamnarea partidului la
inactivitate pe un timp imprevizibil. Ei solicită convocarea Conferinţei naţionale, singura care putea decide
în privinţa organizării partidului şi a părăsirii vechii tactici pasiviste27 . Dovadă că doreau să demonstreze
încă o dată greşeala de orientare a celor două grupări, că aveau de luat o revanşă în faţa moderaplor, de
la alegerea de Mitropolit din 1898, când Episcopul Meţianu, susţinut de familia Mocioni, a fost ales în
detrimentul Episcopului Popea, susţinut de arădeni, îndreptăţit datorită vârstei şi profilului moral superior28 .
La ideea soluţionării crizei din PNR, prin convocarea unei Conferinţe naţionale, se raliază şi gazetiştii,
neutrii în disputa din presă dintre celelalte grupări. Cei mai înverşunaţi promotori ai acestei idei au fost
avocaţii Amos Frâncu (Sibiu) şi Fr.Hossu-Longin (Deva). Între cei doi s-a purtat o intensă corespondenţă
pe această temă.
Astfel, în aprilie 1899, Fr. Hossu - Longin, după ce avusese o întrevedere şi cu socrul său Pop de
Săseşti, ii face o invitaţie lui Frâncu, să participe la o consultare, ce urma să aibă loc la Deva. Este avizat
că mai fuseseră chemaţi: Aurel Vlad (Orăştie), Al. Vaida-Voevod (Viena), Iuliu Maniu (Blaj) şi ii sugerează
acestuia să ii ia cu sine şi pe tânărul medic N.. Comşa (Răşinari), fost coleg de generaţie la studii, prieten
cu ceilalţi trei. În scrisoare, se preciza că împreună vor chibzui asupra unei iniţiative menită să pună în
mişcare "lumea cât de cât", pentru a se depăşi impasul în care se găsea PNR 29 .
Întâlnirea se produce la 23 aprilie 1899, la Deva, în casa lui Hossu-Longin, cu participarea celor
menţionaţi înainte, în plus, a mai venit de la Blaj, împreună cu Maniu, Alexandru Hossu, care era rudă cu
iniţiatorul acestei consultări. Cunoscând ideile şi activitatea acestora ne putem da seama că un rol în
această iniţiativă trebuia să aibă şi Aurel Vlad. Participanţii erau cu toţii tineri şi dornici de afirmare. După
consultările avute, aceştia au redactat şi au semnat o scrisoare· către preşedintele PNR, dr.I. Raţiu. Ei îşi
manifestau îngrijorarea faţă de situaţia gravă în care a ajuns partidul, propuneau convocarea grabnică a
conferinţei generale a alegătorilor români. Aceasta urma, date fiind relaţiile locale existente, să se ţină la
Orăştie. Se considera că scopul principal al conferinţei trebuie să fie reorganizarea PNR. Convocarea ei
se putea face respectând formele uzitate înainte de scoaterea în ilegalitate a partidului. Situaţia creată de
interzicerea activităţii partidului impunea ca invitarea delegaţilor să se facă nominal. Delegaţii se puteau
întruni confidenţial cu_ 48 de ore înaintea conferinţei propriu-zise, pentru a dezbate şi formula moţiunile ce
urmau să fie votate. ln eventualitatea interzicerii conferinţei, rămânea posibilitatea proclamării moţiunilor
sub formă de manifest.
Semnatarii au înşirat la sfârşitul scrisorii o serie de propuneri:
22

1bidem.
Interviu aparul prima dală în Egyetertes (Concordia), preluat de Tribuna, 1899, nr.70 din 30 martie/11 aprilie.
24 Teodor Botiş, Monografia familiei Mocioni, Bucureşti, 1939, p.416
2s Tribuna, 1899, nr.70 din 30 martie111 aprilie.
26 L. Botezan, N. Cordoş, Încercări de revitalizare a activităţii P.N.R. în anul 1899 (I), în AllA Cluj, XXI, 1978, p. 212.
27 Revista Oraşliei, 1899, nr.14 din 3/15 aprilie.; nr. 20 din 151'27 mai; nr. 21din22 mai/3 iunie.; Tribuna Poporului, 1899, nr. 67 din 6/18 aprilie.; 78
din 24 aprilie16 mai.
2e Teodor Botiş, op.cil., p. 338-344.
29 BCU-Cluj, Fond Amos Frâncu , mss.sertar 4045/5 b, f.31: Fond Fr. Hossu-Longin, mss.4119, r. 139.
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1) respectarea programului din 1881;
2) reorganizarea comitetului central, a cluburilor cercuale sau de plasă şi a celor municipale;
3) antrenarea cluburilor cercuale şi municipale în acţiuni revendicative, care să se soldeze cu
cereri privind folosirea limbii române în administraţia locală, adresate cercurilor guvernamentale;
4) convocarea unor adunări populare menite să propage în mase programul partidului şi să
contribuie la întărirea conştiinţei naţionale;
5) antrenarea forurilor ecleziastice în lupta pentru păstrarea autonomiei bisericilor şi şcolilor
româneşti;

6) impulsionarea mişcării culturale româneşti şi propagarea ei până jos în popor ;
7) apel la cercurile financiare pentru crearea unei bănci agricole în vederea stopării procesului de
pauperizare a ţărănimii;
8) procurarea unor mijloace băneşti pentru susţinerea organelor de presă ale partidului;
9) înlăturarea amestecului unor partide străine, inclusiv a celor din România, în afacerile interne
ale PNA;
1O) introducerea unei discipline riguroase în partid;
11) întărirea colaborării cu celelalte naţionalităţi oprimate şi organizarea unor manifestaţii
comune.
Se punea, de asemenea, problema constituirii reuniunilor municipale cercuale, pentru
"alimentarea spiritului public", dar din care să fie excluse elementele contrare; se cerea excluderea
elementelor compromise ori suspecte şi angajarea presei în această acţiune30 •
Important era faptul că participan~i propuneau soluţia eludării decretelor guvernamentale care
interziceau activitatea PNA. Pe baza propunerilor avansate se putea învinge imobilismul, convocându-se
după atâta timp Conferinţa naţională, fie şi într-o formă confidenţială. Se intra astfel în legalitate, din punct
de vedere al organelor de conducere, căci dr.Raţiu îi expirase mandatul, iar Comitetul era incomplet, în
un:na demisiilor şi a deceselor survenite între timp.
Primele semne ale reuşitei acestui demers au venit dinspre Ioan Ra~u şi George Pop de
Băseşti 31 , care i-au făcut o vizită particulară lui Hossu-Longin, la Deva, cu prilejul căreia l-au asigurat că
ideile şi propunerile avansate la Deva vor fi luate în discuţie în şedinţa de lucru ce urma să aibă loc la Cluj.
Preşedintele partidului a fost, după cum scria A. Frâncu, "viu satisfăcut de iniţiativa de la Deva şi a făcut
dispoziţiile pentru preparaţie. Tot el îşi ia sarcina de a vorbi cu Mihu şi Vlad" 32 .
Din păcate, la Cluj, în mai 1899 se hotăra convocarea, deocamdată, doar a unei consfătuiri
intime şi nu o conferinţă naţională. Amos Frâncu era dezamăgit că dr. Raţiu lăsase în seama celor din
redacţia Tribunei întocmirea listei cu invitaţi 33 . Ca urmare, doar 39 de persoane au primit invitaţii de
participare la respectiva consfătuire, programată pentru 14 iunie la Sibiu, având ca scop găsirea de soluţii
pentru refacerea unităţii partidului şi prevenirii pericolelor ce ameninţau "causa naţională" 34 • Selecţia făcută
de organizatorii şedinţei de la Cluj a fost în măsură să nemulţumească pe foarte mulţi. Dr. Aurel
Munteanu, din Orăştie atacă prin intermediul ziarului "Revista Orăştiei" modul în care lucrează dr. Raţiu şi
colaboratorii săi35.
Lista cu invitaţi era reprezentativă pentru toate facţiunile din partid, dar a omis totuşi câteva
personalităţi îndreptăţite să ia parte la această întrunire. Strategic, au fost invitaţi, însă, mai mulţi dintre
susţinătorii dr. Raţiu: Pop de Băseşti, I. Coroianu, T. Mihali, D. Vaida, P. Barbu, D. Ciuta, G. Domide - toţi
membri ai comitetului central şi E. Dăianu - redactorul "Tribunei", Iosif Sterca Şuluţiu, Andrei Cosma ş.a.
De la celelalte facţiuni au fost invitaţi: Al. Mocioni, Em. Ungureanu, C. Brediceanu, Şt. Petrovici şi G.
Popovici-Vârşeţ - de la moderaţi; A. Mureşianu, Fr. Hossu-Longin, A. Frâncu, A. lsac şi Ge. llea - de la
gazetişti; Şt. Cicio-Pop, G. Popovici-Lugoj, I. Mihu şi N. Opreanu - dintre vechii tribunişti. Au mai fost
invitaţi: Iuliu Maniu, Aurel Vlad, A. Bunea, Al. Hossu, Z. Chirtop, N. Comşa, care erau consideraţi ca

AN-Cluj, Fond Fr.Hossu-Longin, ms. sert. 251/6, [dos.181, f. 1-2 [notitele lui A. Vlad]; N. Barbuţă,Date noi referitoare la conferinta intima a
Partidului Na~onal Român ţinuta în Sibiu în 14 iunie 1899, în Cumidava, 1968; Teodor Botiş, op.cit., p. 410-411.
31 Acesta era socrul lui Fr.Hossu-Longin.
32 BCU-Cluj, Fond Fr. Hossu-Longin, voi.III, f. 142-144: A. Frâncu catre Fr. Hossu-Longin, Sibiu, la 9 mai 1899.
n BCU-Cluj, Fond Fr. Hossu-Longin, voi.III, f. 145-149.
34 AN-Cluj, Fond Fr. Hossu-Longin, mss. sert .251/6, [dos.18] f..3-4 (pt lista vezi M l.T.- Cluj, Fond RaVu. nr. inv. M. 2594).
35 Revista Orăştiei, V, 1899, nr. 20; 21; 22.
30
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oscilând intre gazetişti şi vechii tribunişti 36 . Au fost omişi, pe de-o parte, moderatul V. Babeş, pe care dr.
Raţiu ii înlocuise la conducerea partidului, iar pe de altă parte, vechii tribunişti M. Veliciu, V. Lucaciu, V.
Mangra şi I. Russu-Şirianu, consideraţi a fi incomozi pentru organizatori.
La scurt timp au sosit răspunsurile la invitaţiile emise, dar mai mult de jumătate au fost negative;
unii s-au scuzat fără a da explicaţii, alţii au împuternicit alte persoane să-i reprezinte, iar alţii, mai puţini, şi
au însoţit răspunsurile negative de comentarii asupra situaţiei în care se afla mişcarea naţională şi au
făcut propuneri de refacere a unităţii şi disciplinei de partid. Dintre acestea se desprind cele ale lui Nestor
Opreanu, marcate de un obiectivism realist37•
După cum reiese din corespondenţa purtată intre Hossu-Longin şi Frâncu, primul a făcut
deplasări la Timişoara şi Arad. La Timişoara, el s-a întâlnit cu Eugen Mocioni, Pavel Rotariu, V. Babeş,
cărora le-a adus la cunoştinţă adresa trimisă lui Raţiu în chestiunea convocării conferinţei naţionale.
Babeş a aprobat în principiu propunerea de convocare a conferinţei, dar l-a îndemnat să-l consulte şi pe
Al. Mocio_ni 38 . Nu se cunoaşte atitudinea celor de la Arad faţă de demersul avocatului devean.
ln 14 iunie, din păcate, organizatorii n-au luat ca bază de discuţii nici propunerile participanţilor la
întâlnirea de la Deva şi nici recomandările făcute de alţi fruntaşi în scrisorile legate de participarea la
întrunirea de la Sibiu. Strategică pentru moderaţi, şi salvatoare pentru partizanii preşedintelui Raţiu, a fost
scrisoarea lui Al. Mocioni, ce purta data de 12 iunie 1899, şi era un răspuns la invitaţia primită. Liderul
bănăţean dezvoltă ideile expuse de C. Brediceanu în interviul acordat ziarului Egyetertes (Concordia)
(martie 1899), realizând în fapt o adevărată sinteză a ideologiei modera~lor, pe care Al. Mocioni a
dezvoltat-o şi a propagat-o prin studii, prelegeri, interviuri etc. În această scrisoare el sublinia necesitatea
ataşamentului faţă de partid, hotărârea de a nu-l părăsi, arătând că este obligatoriu să nu se intreprindă
nici o acţiune atâta timp cât era menţinut în ilegalitate. Era valabilă directiva: pasivism total până PNR nu
este reintegrat în viaţa constituţională a Ungariei. Situaţia în care se găseau în acel moment românii era
imposibilă pentru o rezistenţă activă la politica statului maghiar. Obligaţi să respecte legile, orie~ încercare
a românilor de a cuceri drepturi politice printr-o luptă activă era - în opinia liderului moderat - aproape
imposibilă, ba chiar mai mult, putea oferi autorităţilor maghiare motive să intensifice politica represivă.
Mocioni era de părere că, doar printr-o politică pasivă se puteau determina cercurile guvernamentale
maghiare să răspundă moderaţiei prin moderaţie. Românii trebuiau, prin urmare, să aştepte cu calm până
ce autorităţile maghiare le vor restitui drepturile politice, adică să se aştepte "momentul oportun" pentru aşi redobândi drepturile de care erau frustraţi. El recomanda celor care urmau să participe la consfătuirea
de la Sibiu din 14 iunie, să nu intreprindă nimic, nici în direcţia reorganizării partidului, nici în ce priveşte
modificarea tacticii pasiviste, căci nu sosise încă momentul oportun şi putea periclita mai mult viitorul.
Pentru Al. Mocioni în lupta naţională trebuia să primeze principiul "restitutio in integrum", iar ca formă de
luptă "rezistenţa pasivă" 39 . În cele din urmă liderul bănăţean nu va lua parte la întâlnire, motivând că în anii
anteriori nu i-au fost acceptate recomandările.
·
În cele din urmă, la Sibiu, în ziua stabilită, s-au întâlnit doar 17 dintre cei invitaţi: 11 din gruparea
Raţiu, trei gazetişti (Fr. Hossu-Longin, A. Frâncu, G. llea), la care se adaugă Aurel Vlad care era mai
apropiat de concepţia lor, în timp ce moderaţii au împuternicit să-i reprezinte, pe C. Brediceanu şi G.
Popovici-Vârşeţ. Se constată, aşadar, absenţa, alături de cea a lui Mocioni şi a lui A. Mureşianu, care
reproşase că în invitaţie nu a fost informat asupra obiectului discuţiilor4°, dar şi faptul că vechii tribunişti nu
au avut nici un reprezentant.
După prezentarea scrisorilor celor care au declinat invitatia, se prezintă adresa cu propunerile
grupului de la Deva. Întrucât vechii tribunişti lipseau, în cadrul discu ţiilor ce au urmat s-au ciocnit punctele
de vedere ale gazetiştilor şi moderaţilor. Primii, mai ales Au~I Vlad, sus~neau propunerile formulate la
Deva, iar ultimii tezele cuprinse în scrisoarea lui Mocioni. ln sprijinul tezelor moderate a pledat C.
Brediceanu. El a declarat că se opune convocării conferinţei naţionale, atât în forma propusă de grupul de
la Deva, cât şi în cea uzitată înainte de 1894. Atâta timp cât nu se anulau ordonanţele ministeriale de
interzicere a activităţii PNR., indiferent cum se proceda la convocarea Conferinţei, ea constituia o
0

Vezi Muzeul de Istorie a Transilvaniei ·Cluj, Fond I. Ra~u. nr. inv. 2595.
L. Botezan, N. Cordoş, încercări de revitalizare„.(!), p. 216.
38 BCU-Cluj, Fond Amos Frâncu, mss.sert. 404/5 b, f. 32.
39 T.V. Păcă~an, Cartea de aur, VIII, p.56-58.
40 BCU-Cluj, Fond Amos Frâncu, mss.sert. 33112, I. 15.
36
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a legalităţii. Chiar dacă ordonanţele respective reprezentau acte anticonstituţionale şi
întruchipau un abuz de putere, încălcarea lor îndreptăţeau autorităţile la noi acte represive contra
românilor. De aceea, se pronunţa pentru recomandările lui Mocioni de a se păstra neştirbită vechea formă
de organizare a partidului şi de a se menţine pasivismul. Din propunerile de la Deva a admis numai
continuarea consfătuirilor intime ca mijloc de strângere a rândurilor partidului41 • La cele expuse de C.
Brediceanu s-au raliat reprezentanţii grupării Raţiu, noii tribunişti: E. Dăianu, T. Mihali, Ge. Pop de Săseşti
ş.a. Acesta din urmă considera printre altele că s-a greşit neconvocându-se conferinţa naţională în luna
mai, aşa cum propuseseră cei de la Deva, dar era de aceeaşi părere cu Brediceanu, ca să se stabilească
o nouă consfătuire în luna septembrie. El propunea ca abia atunci să se decidă în problema convocării
conferinţei. Criticile lui la adresa comitetului şi preşedintelui Raţiu se referă şi la neconvocarea Conferinţei
naţionale pe timpul Conferinţei interparlamentare de pace de la Budapesta, şi este de părere cu
convocarea Congresului naţional în septembrie 42 •
Aurel Vlad şi Amos Frâncu şi-au susţinut punctul de vedere exprimat la Deva, mai cu seamă
ultimul, combătând cu vehemenţă tezele moderate expuse de Brediceanu. Pornind de la situaţia de criză
în care se zbătea partidul, de la neînţelegerile la nivelul conducerii, aceştia insistau pentru convocarea
imediată a conferinţei. În calitatea ei de for suprem, conferinţa trebuia să rezolve problemele legate de
reorganizarea partidului, astfel încât să poată acţiona şi în condiţiile de ilegalitate.
O poziţie mai aparte a avut-o Dionisie Vaida, care a încercat să schiţeze o linie de mijloc între
poziţiile moderaţilor şi a gazetiştilor. Formal, el era de aceeaşi părere cu gazetiştii în privinţa necesităţii
convocării conferinţei, dar propunea numirea unei comisii care să analizeze posibilităţile materializării
acestei idei şi care să pregătească materialul ce trebuia dezbătut.
Având în vedere superioritatea numerică a noii "coaliţii", gazetiştii au fost puşi în inferioritate,
adoptându-se în cele din urmă recomandările lui Al. Mocioni în varianta sugerată de G. Pop de Băseşti 43 .
Participantii au hotărât să nu se dea publicitătii nici continutul discutiilor, nici hotărârile adoptate, fapt ce a
dus la o simplă notă în "Tribuna", care anunţa că a avut loc această întrevedere 44 . În cele din urmă, aşa
cum arăta dr.Raţiu în informările pe care le-a trimis celor care n-au putut lua parte la consfătuire, s-a
amânat luarea unei hotărâri "asupra propunerii făcute de dl. dr. Hossu şi soţii de la Deva, până în
septembrie". Atunci se va convoca o altă. consfătuire, care va hotărî în problema întrunirii tuturor
"delegaţilor alegătorilor români" 45 . Cu toată amânarea de care se vorbea, se poate constata în fapt că
semnatarii actului de la Deva au suferit un eşec46 .
Conferinţa intimă de la Sibiu şi-a avut propria ei însemnătate, rezumată astfel de dr. I. Raţiu, în
scrisoarea sa din 17 iulie 1899 către Aurel Mureşianu: "conferinţa de la 14 iunie a avut un rezultat
îmbucurător, căci atât fruntaşii care au participat la ea, cât şi aceia care în urma convocării mele s-au
adresat îri scrisori, şi-au exprimat dorinţa fierbinte, de a vedea cât mai curând unite toate elementele bune
sub stindardul partidului naţional" 47 •
Deci, tânărul Aurel Vlad intră în contact cu ideile gazetiştilor prin intermediul respectatului avocat
Fr. Hossu-Longin, liderul reprezentanţilor românilor în Adunarea comitatensă. Cel puţin, aşa cum reise din
documentele cercetate, pentru această perioadă el militează în spiritul acestei grupări pentru rezolvarea
crizei din mişcarea naţională. A. Frâncu, Fr. Hossu-Longin şi A. Mureşianu au făcut eforturi serioase în
perioada 1896-1898 pentru a-i strânge alături pe toţi cei care ar fi dorit să se încadreze în lupta pentru
redobândirea drepturilor politice pierdute. Ei au făcut în acest sens planuri privind reorganizarea partidului,
care au rămas în stadiu de proiecte48 . Demersurile acestora continuă şi în anul 1899, atrăgând elemente
tinere de partea lor. Mai mult, prin insistenţa cu care propuneau reorganizarea partidului şi convocarea
conferinţei naţionale, ei se apropiau de concepţiile vechilor tribunişti. Rămâneau între ei divergenţele
adânci datorate opticii fiecărei grupări asupra tacticii care trebuia urmată în lupta politică. Gazetiştii
"AN-Cluj, Fond Hossu-Longin, mss.sertar 251/6, [dos.18], f. 3-4; N.Bărbuţă, op.cit„ p. 159-160.
' 2 L. Botezan, N. Cordoş, Încercări de revitalizare„.{I), p. 220; N. Bărbuţă, op.cit., p. 159.
' 3 N. Bărbu\ă, op.cit„ p.159-160; BCU-Cluj, Fond Fr. Hossu-Longin, mss. sertar 251/6, doc. nr. 3-4.
" L. Botezan, N. Cordoş, Încercări de revitalizare„. (I), p. 221.
45
Ibidem.
46 Ibidem.
"După N. Bărbuţa, op.cil„ p. 160: I. Raţiu către A. Mureşianu, Borsec la 17 iulie 1899.
48
L. Botezan, N. Cordoş, Din frământările PNR transilvănean în 1897, în AllA Cj, p. 292-296; Idem,
în AIJA Cj, p. 232.
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concepeau ac~uni politice energice în condiţiile păstrării tacticii pasiviste, pe când vechii tribunişti înclinau
spre trecerea la un nou activism49.
Gazetiştii, infrân~ în iunie 1899, îşi pun speranţa reluării discuWlor cu ocazia serbărilor Astrei,
care în acel an s-a desfăşurat la Deva (27-28 august). De aceeaşi părere au fost şi reprezentanţi ai
celorlalte curente, dar în cele din unnă dr. Raţiu, Al. Mocioni şi alţi lideri ai PNR nici nu au luat parteso.
Amos Frâncu continuă să militeze pentru punctele din scrisoare de la Deva. În acest sens, după Adunarea
generală a Asociaţiunii ncontactează pe preşedintele Raţiu, având cu el o disc~e în care ii atrage aten~a
că politica "mâinilor incruciştae" preconizată de gruparea moderată a lui Mocioni condamna detaşamentul
de luptători naţionalişti la decimare, până la ultimul om "sub gloanţele inamice". Dr. Ra~u ntrimite însă să
discute cu Mocioni aceste probleme. Soluţia de compromis este, însă, aceea de a merge Dăianu, în
numele preşedintelui PNR să testeze dacă liderul bănăţean şi-a schimbat părerile referitoare la: a)
momentul oportun privind convocarea conferinţei naţionale; b) întregirea comitetului central al PNR pe
calea opţiunilor; c) un eventual manifest în favoarea unui program concret de acţiune pe baza respectării
vechii organizaţii a partidului şi hotărârile conferinţelor naţionale anterioare"51 . Răspunsul lui Mocioni a fost
negativ pentru demersurile lui A. Frâncu. Solidarizarea grupării Raţiu cu tezele moderate, chiar şi a lui Pop
de Săseşti , ii fac pe gazetişti să devină foarte sceptici 52 •
Dr. Ra~u convoacă o nouă consfătuire pentru 1 octombrie, ocazie cu care unna să se discute
două chestiuni: a) asupra necesităţii convocării conferinţei naţionale; b) referitoare la păstrarea
"organizaţiunii vechi a partidului". Cele două chestiuni erau avansate, prima de gazetişti, iar cea de-a doua
de moderaţis3. Frâncu ii scria lui Hossu-Longin, cu două zile înainte de consfătuire, exprimându-şi teama
unui eşec: "Am oarecare doză de scepticism, ca să nu ni se rezerve iarăşi rolul Casandrei"54 • Derularea
evenimentelor i-a dat dreptate acestuia. În seara din preziua întâlnirii, are loc o disc~e intre Frâncu şi
Raţiu, intennediată de T. Mihali. Cei doi şi-au păstrat opiniile divergente, iar despă~rea nu a fost în
tenneni tocmai elegan~. preşedintele Raţiu ameninţând că, în cazul acceptării propunerilor de la Deva din
aprilie, a doua zi, el îşi va da demisia55 . Astfel că, ciocnirea celor două curente, gazetişti şi modera~. nu a
mai avut loc, căci cei dintâi s-au retras, refuzând în aceste condiţii de inferioritate să mai participe. Prin
unnare, la consfătuire participă doar adep~i preşedintelui Raţiu şi în plus Coriolan Brediceanu, omul de
încredere al lui Al.Mocioni. Dr.Ra~u şi-a putut lansa în aceste condiţii atacul, acuzând că în timpul scurs
de la consfătuirea din iunie 1899, "unii şi-au ridicat glasul contra programului na~onal şi în contra atitudinii
noastre de până acum („.), al~i au mers mai departe şi, spre nimicirea totală a solidarităţii, au pretins ca
bătrânii să se deie la o parte, că şi-au trăit traiul şi-au mâncat mălaiul, şi să lase pe tineri, ca aceştia să
croiască o politică nouă pe seama naţiunii române." El făcea trimttere atât la gazetişti, cât şi la
reprezentanţii curentului neoactivist ce s-a conturat în jurul "Tribunei Poporului" şi "Revistei Orăştiei'"S&.
În cele din unnă putem spune că orientarea celor din gruparea Raţiu, s-a dovedtt a fi spre o
împăcare cu moderaţii, însuşindu-şi fără rezerve tezele moderate. Era fără dubiu că o conferinţă naţională
nu va avea loc curând, iar reorganizarea partidului rămânea în seama membrilor de rând, care unnau să
şi aleagă conducătorii locali, dintre bărbaţii de incredere57 • Acest fapt îl dezamăgeşte pe Fr.Hossu-Longin,
care acuzat şi de o presupusă declaraţie, confonn căreia îşi propusese să-i "trântească" pe actualii
conducători ai PNR, se retrage din politică, demisionând totodată din funcţia de preşedinte al
Despărţământului Deva al Astrei 58 •
Eforturile lipsite de succes al fruntaşilor gazetişti nu l-au descurajat pe tânărul Aurel Vlad. El îşi
continuă eforturile, alături de alţi tineri, de a-i împăca pe liderii partidului naţional. Mai mult, se orientează
treptat spre vederile politice ale arădenilor, mult mai radicali în problemele legate de reactivarea PNR.
Încurajator este faptul că alături de cele două ziare de la Arad şi Orăştie, după 1899 "Telegraful Român"
Idem, Încercări de revitalizare .. (1), p. 223.
L. Botezan, N. Cordoş, Încercări de revitalizare„„ (li), în AllA Cj, XXII, 1979, p.234; Idem, Câteva aspecte ale rolului jucat de oraşul Deva în
viaţa politică a românilor transilvăneni din ultimii ani ai veacului al XIX-iea, în Sargetia, XIII, 19n, p. 115.
s1 BCU-Cluj, Fond Fr. Hossu-Longin, voi.III, I. 179-195.
12 L. Botezan, N. Cordoş, Încercări de revitalizare„. (11), p. 235.
53 Ibidem.
54 BCU-Cluj, Fond Fr. Hossu-Longin, voi. III, I. 179-195.
ss 1bidem, r. 166-177.
56 L. Botezan, N. Cordoş, Încercări de revitalizare„. (li), p. 235-236; L. Botezan, N. Cordoş, Oraşul Deva„„, p. 41-417.
" Idem, Încercări de revitalizare„. (11). p. 236.
58 Idem, Sarge~a. XIII, p. 417.
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îşi schimbă "direcţia",

desolidarizându-se de pasivismul total de până atunci şi va deveni adept al reluării
parlamentare. Acest fapt este legat de urcarea în scaunul mitropolitan a lui Meţianu, dar şi de
activitatea lui Elie Cristea, care în funcţia sa de secretar consistorial răspundea de editarea ziarului. În
1901 trece în redacţia Telegrafului şi T.V. Păcăţian. Vlad i-a fost elev lui Cristea, în ultimul său an de
şcoală în Orăştie, colaborând la Budapesta în anii când acesta din urmă îşi pregătea doctoratul, iar mai
apoi i-a tradus în maghiară teza de doctorat susţinută la Universitatea din capitala Ungariei 59 •
activităţii

• * *. *

Instalat la conducerea băncii "Ardeleana", în calitate de director executiv şi jurist, dr.Aurel Vlad
un statut şi totodată o bază materială ce-i va permite să participe de pe alte poziţii la acţiunile
de rezolvare a crizei din Partidul Naţional.
Implicarea, încă din anii studenţiei, în acţiuni subscrise mişcării naţionale, mobilitatea de care a
dat dovadă în organizarea unor întâlniri ale liderilor naţionali pentru rezolvarea crizei, îi aduc, atât lui Aurel
Vlad, cât şi foştilor săi colegi şi prieteni, Iuliu Maniu, Al. Vaida-Voevod şi Nicolae Comşa, cooptarea în
Comitetul central al partidului în iulie 1901 60 •
Aceste două noi poziţii în care a ajuns Aurel Vlad, îi vor permite să demareze o acţiune pe cont
propriu.
Cum era şi firesc, Vlad se implică în activitatea de pe plan local, devenind membru al asocia~ilor
şi instituţiilor din Orăştie, fiind ales în comitetele de conducere ale celor mai multe dintre ele. Devine astfel,
în scurt timp, o personalitate respectată, fapt ce-i permite să intre, treptat-treptat, în rolul jucat de dr. Ioan
Mihu, până atunci, în întreg ţinutul Orăştiei.
În oraş sau în localităţi învecinate se stabilesc în primii ani ai secolului al XX-iea şi alţi tineri
intelectuali, care se strâng în jurul noului director al celei mai puternice bănci din judeţ şi nu numai.
Cu toate acestea, în rândurile elitei orăştiene se menţinea o situaţie de criză. Existenţa a două
tabere, cea a lui Mihu, din care făcea parte acum şi A. Vlad, şi cea a avocatului dr. Aurel Munteanu, copia
într-o oarecare măsură, la scară locală, criza din mişcarea naţională. În jurul dr. Munteanu s-au strâns:
protopopul ortodox Vasile Domşa, Ioan Mihaiu, Laurean Bercean, Nicolae Opincar, Ilie Buzdugan, Simion
Corvin - tată şi fiu, George Baciu, Artemiu Corvin ş.a. Aceştia şi-au retras fondurile şi acţiunile de la
"Ardeleana" şi au înfiinţat propriul lor institut de credit, "Dacia". În 1901 grupul dr. Muntean începe pe cont
propriu, editarea unui organ politic de presă, "Activitatea".
Atacul pe care "Revista Orăştiei" l-a dus împotriva conducerii Ardelenei, implicarea pe un ton
vehement în disputa din partid, îl determină pe liderul de opinie, mult mai moderatul dr. Mihu să-şi retragă
sprijinul şi chiar să fo~eze o "cădere" a "Revistei Orăştiei", prin influenţa pe care acesta o mai avea, el şi
grupul său, la Institutul tipografic "Minerva", proprietarul ziarului. Aurel Popovici-Bărcianu, directorul
tipografiei "Minerva", care era un apropiat al celor de la Arad (acţionar se pare la "Tribuna Poporuluij, va fi
acuzat de grupul dr. Munteanu că sistarea "Revistei Orăştiei" i-a fost răsplătită de dr.Mihu prin cooptarea
sa în Comitetul de supraveghere al Ardelenei şi prin vânzarea sub preţ, către el, a unei case aflate în
proprietatea băncii. Nu trebuie să omitem din această ecuaţie, fireşte, succesul de care se bucura în cel
de-al treilea an de apariţie 'Tribuna Poporului", cu ideile sale. Ziarul arădean avea un număr mare de
cititori în comitatul Hunedoara61 • În aceste condiţii, la Orăştie se hotăreşte editarea unui ziar cu conţinut
pur economic: "Bunul Econom", care însă, îşi propune să nu se implice în politică. Noua gazetă era
proprietatea Reuniunii economice din localitate.
Prin urmare, gruparea dr. A. Munteanu îşi va edita propriul ziar politic începând cu 5 ianuarie
1901, semnificativ intitulat: "Activitatea - foaie politică, economică, socială şi literară". Apariţia noului ziar
nu este întâmplătoare, căci, în acel an urma să se desfăşoare alegeri parlamentare în Ungaria. Acest
eveniment va produce inevitabil un scurt-circuit intre "pasivişti" şi "activişti".
Trecerea în noul veac a găsit mişcarea naţională a românilor în acelaşi impas determinat de criza
existentă în sânul conducerii sale. Principalele schimbări sunt creşterile sau scăderile numărului de
dobândeşte

59 Mircea Vlad. Dr. Aurel Vlad şi mişcarea naţională„. (mss), p. 4.
m I. Georgescu, Dr. Ioan Ra~u„„ .. p. 174-175.
61 Liviu Maior, Mişcarea naţională„. p. 54.
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aderenV în jurul uneia sau alteia dintre grupările existente, influenţate de organele de presă situate de
partea unei sau alteia dintre tabere.
Ziarul arădean, "Tribuna Poporului", scris cu meşteşug de Ioan Russu-Şirianu, Roman
Ciorogariu, Şt. Cicio-Pop, Nicolae Oncu, Petru Traţia sau Vasile Lucaciu şi Vasile Mangra, dobândeşte tot
mai mulţi cititori, lărgind astfel aria de răspândire a ideilor activiste. După 1900, ideile programatice ale
grupului din Arad au fost expuse cu o mai multă claritate, deşi încercări fuseseră făcute şi mai înainte. O
va face mai cu seamă V.Goldiş, care prezintă noile concepţii referitoare la programul na~onal şi tactica
activistă. Principiul autonomiei nu mai trebuia legat doar de o provincie istorică, de argumente istorice, el
trebuia să cuprindă pe to~ românii din monarhie. Deşi se considera necesară lupta electorală, se aprecia
că masele româneşti nu sunt suficient de pregătite pentru a o sus~ne62. În general, se dorea o schimbare
la nivelul partidului, a întregii mişcări na~onale.
În perspectiva alegerilor par1amentare din 1901, au loc la Timişoara şi Cluj întâlniri ale liderilor
politici ai românilor. Prima consfătuire confiden~ală are loc la Cluj, la 6 iunie, şi a fost convocată de
preşedintele Ra~u. Acesta nu participă din motive de sănătate, ba chiar ii însărcinează pe Pop de Săseşti
să comunice participanţilor că doreşte să se retragă„ Scopul acestei întâlniri era de a se ajunge la o
conlucrare solidară, ceea ce s-a şi hotărât, "că în interesul concentrărei Comitetului n~onal, care astăzi e
dezbinat, să se facă încercarea unei înţelegeri tuturor membrilor". Se deleagă chiar o comisie specială în
acest scop. De asemenea, se hotărăşte, la propunerea lugojenilor, să se convoace o nouă consfătuire a
tuturor grupărilor existente. George Popovici, însărcinat cu convocarea fruntaşilor politicii româneşt
ardelene, a contactat pe arădeni care au delegat pe V. Goldiş, M. Veliciu şi N. Oncu, bănăţenii pe Coriolan
Brediceanu, Em. Ungureanu şi V. Branişte. Au mai fost invita~: Aurel Mureşianu, D. Ciuta, Augustin
Bunea, Iuliu Maniu şi V. Lucaci. Nu vor putea să participe Ungurenu, Mihali şi A. Mureşianu. Conferinţa
convocată pentru 13 iulie, a avut următoarea ordinea de zi: a) concentrarea comitetului; b) dezbaterea
situaţiei politice a partidului în faţa noilor alegeri par1amentare; c) nivelarea tuturor ostilit~lor în disputa
intre gazetele româneşti. S-a pus problema reconstituirii comitetului executiv, subiect ce a stârnit aprige
controverse, soluţionate în cele din urmă în formula: I. Ra~u să convoace o şedinţă a acestuia, cu
participarea tuturor celor care mai sunt în viaţă şi cu aceia dintre membri care mai doresc să facă parte din
conducerea partidului. Se propune soluţia cooptării de noi membri pentru completare şi s-a stabilit
proporţia reprezenta~vităţii pe provincii: Ardeal (13), Banat (6), părţile ungurene (6), astfel pentru un total
de 25 de mandate. ln problema disputelor jurnalistice mai mulţi participanţi şi-au asumat sarcina de a
media conflictul. În chestiunea atitudinii partidului faţă de alegeri, participanţii nu îşi asumă competenţa de
a lua vreo hotărâreSJ.
La Cluj au participat şi reprezentanţii tinerei genera~i: Aurel Vlad, Iuliu Maniu, Al. Vaida, A. Lazăr,
N. Comşa ş.a. ln urma acestor întrevederi, "Tribuna" din Sibiu publică un apel care cheamă la pasivitate.
"Cu deosebire ultimele alegeri din 1896 au dat dovezile cele mai eclatante, cât de mult parlamentarismul
din Ungaria merge spre decadenţă; au arătat, că toată scenăria parlamentară este o ornamentică
mincinoasă, în care se manifestă nu voinţa majorităţii popoarelor, cari compun Statul, ci efectul banului,
alcoolului ori al baionetei; au arătat mai ales că, în Ungaria, nu sunt rodul unei cumpăniri liniştite a
cetăţenilor liberi sau al luptelor de idei, ci efluxul unei situaţiuni de silnicie şi forţă brutală, în aşa grad,
încât înşişi politicienii maghiari s-au văzut sili~ să declare par1amentul de o păpuşerie, în care figurile
automate sunt mişcate de mici interese egoiste, la comanda detentorilor puterii de Stat..."64 .
Deşi în timpul acelor două întâlniri, arădenii s-au situat pe poziţii opuse conducerii partidului, ei
nu au subscris apelul la pasivitate, dar nici nu au avut curajul să părăsească linia oficială. Mangra
motivase această atitudine prin dorinţa de a nu sparge solidaritatea, poziţie ce reprezenta însă şi teama
de un eventual eşec în alegeri, care le-ar fi dat o grea loviturăss.
Nu în acelaşi fel a gândit şi acţionat dr. Aurel Munteanu din Orăştie. Acesta, prin ziarul care-l
edita, milita cu insistenţă pentru participarea la viaţa par1amentară, pentru intrarea în activitate a Partidului
Ibidem, p. 54
N. Cordoş, Consfătuirea confiden~alil a Partidului Na\ienal Român de la Timişoara (1901), în Banatica, li. 1973, p. 254-258; Vezi anexa:
procesul verbal al şedinţei, p. 258-261; N. Roşuţ, Documente privind activitatea clubului na~onal comitatens din Arad (1895-1904), Ziridava, VI,
1976, p. j71-374.
64 I. Georgescu, George Pop de Săseşti„„, p. 113.
65 Lucian Boia, Contribuţii privind criza Partidului Na~onal Român„„, p. 977.
62
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Na~onal Român. În editorialul primului număr, intitulat "Somnul cel de moarte" se scria: "trebuie să
terenul nelucrării, e ora supremă să ne deşteptăm din somnul cel de moarte, (... ) şi păşind cu
toată resoluţia în luptă, acolo să ne validăm, în parlament, unde zi de zi se aude deviza guvernului: lege,
drept, dreptate!"66. Reluarea activită~i presupunea revizuirea programului de la 1881, prin renunţarea la
punctele 1 şi 9. În ceea ce priveşte autonomia Transilvaniei, era considerată un punct idealist,
insuficient67.
Apari~a "Activităţi;- este salutată de "Tribuna Poporului" şi "Telegraful Român", fiind în schimb
atacată de "Tnbuna", "Gazeta Transilvaniei" şi "Drapelul". Merită menţionată aici aprecierea făcută de
ziarul arădean la apari~a "ActivităW, care considera că e bun activismul, dar crede că e necesară o
înţelegere asupra sa într-o conferinţă. Aşa cum era susţinut de ziarul orăştian, nu poate să accepte
"pentră că vine în afara partidului"68 • De altfel, "Gazeta Transilvaniei", "Tribuna" şi "Drapelul" ii acuză pe
activiştii orăştieni mai ales pentru că ac~onează împotriva solidarităţii na~onale. Este condamnat tonul dur
al foii dr. Munteanu şi modul tranşant de a prezenta situaţia politică, extrem de complexă, cu care se
confrunta singura forma~une politică a românilor din monarhia austro-ungară 69 •
"Activitatea", la rândul său, acuză frecvent, că pasivismul împiedică participarea maselor
româneşti la viaţa politică. Pasivismul însuşi nefiind o tactică unitară şi generală, românii au participat
totuşi la alegeri, însă lipsa unor candidaţi cu program naţional i-a derutat, făcându-i să cadă pradă
demagogiei politice a unor candidaţi străini de interesele lor. "Nu este aceasta o procedură
demoralizatoare pentru părăsitul nostru popor? Unde găsim în această groaznică procedură, şcoală
politică pentru iubitul nostru popor, care să-i deschidă ochii, să-i arate interesele, drepturile lui, să-l
lumineze, că cei care ii cerşesc voturile, care ii cumpără încrederea cu bani, nu reprezintă interesele lui,
nu reprezintă justele noastre pretenţiuni. .. r 10.
Poziţia ziarului nemulţumeşte şi gruparea din care s-a desprins, pentru că a părăsit tactica
impusă de dr. Mihu. Neputând însă să lovească în convingerile liderului orăştian, atacă pe cei din jurul
acestuia. Astfel, se menţine o stare de încordare în Orăştie, ce semăna confuzie în rândul populaţiei
părăsim

româneşti.

Ziarul activist orăştian şi-a manifestat cu deosebită vigoare opiniile, în 1901, când, exasperaţi de
conducerea PNR. faţă de abandonarea pasivită~i", grupul de la ''Activitatea" a deci~ ca
reprezentantul lor, dr. Aurel Munteanu, să participe la alegerile parlamentare, candidând în cercul Orăştie. lntrun apel către alegători, ziarul arăta că se ivea acum prilejul "să alegem în acest cerc un deputat care cu trup şi
suflet să lupte pentru drepturile şi preten~unile noastre naţionale" 71 • Ei au păşit pe această cale, convinşi că
pasivitatea "nu împiedică activitatea parlamentului ungar, ba dimpotrivă îi obleşte calea" 72 .
Acuzaţiile, în general, dintre activişti şi pasivişti se înmulţesc. Aşa cum am mai arătat, cel mai
adesea era invocat motivul solidarităţii. Orăştienii răspund acestei acuze, că nu poate fi vorba de
solidaritate într-un "organism mort care nu poate funcţiona, („.) care n-are dreptul întrunirii libere şi căruia
nu-i este cu putinţă de a aduce concluse noi şi de a abroga altele vechi" 73 . Astfel înţeleasă, solidaritatea,
pentru ei, nu avea nici o valoare. Se ajunge chiar până acolo încât, convinşi că au dreptatea de partea lor,
activiştii orăştieni neagă şi aspectele pozitive ale etapei anterioare din mişcarea naţională, făcând afirmaţii
nu întotdeauna obiective şi atrăgându-şi dezaprobarea celor mai lucizi fruntaşi ai românilor, chiar şi din
rândurile activiştilor74.
Datorită faptului că se hotărâse pasivitate pe mai departe, după întâlnirile de la Timişoara şi Cluj,
cercul local al PNA a cerut tuturor românilor din ţinutul Orăştiei să nu participe la vot. Prin urmare, popula~a
românească s-a prezentat în număr redus, ceea ce a făcut ca voturile obţinute de dr.Muntean să fie mai puţine
decât ale candidatului guvernamental.

opoziţia "bătrânilor din

66

Activitatea, I, 1901, nr.1din5 ianuarie
I.I. Şerban, Apulum 1974, p. 454.
68 După Activitatea, I, 1901, nr. 2 din 17 ianuarie.
69
I.I. Şerban, H. Roldle, Considera~i privind rolul presei româneşti din Oraştie în lupta pentru eliberare na~nală (I)., in Apulum, 1985, p. 257.
70 Activitatea, I, 1901, nr. 2 din 17 ianuarie.
11 Ibidem, 1901, nr. 37 dil 19 septembrie.
n Ibidem, 1901, nr. 19dil16 mai.
n Ac:tivilatea, I, 1901, nr.36 dil 12 seplembrie
1• I.I. Şerban, Apulum 1974, p. 455.
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Raportul voturilor în această confruntare a fost favorabil baronului de Nopcsea, care a ob~nut 445 de
voturi faţă de 221 ale dr. Munteanu75 • "Activitatean, după încheierea alegerilor şi-a făcut manifestă pe de-o
parte bucuria faţă de numărul de voturi ob~nute, iar pe de altă parte nemulţumirea că celălalt grup românesc
nu l-a sprijintt. Referitor la cele 221 de voturi ob~nute, erau apreciate ca fiind voturi de aur, "pentru că au ieştt
din inimile acelor ţărani cinsti9 şi oameni de inimă, cari nu şi-au vândut sfânta lor sim~re pentru băutură,
mâncare, ~gări şi muzică ~gănească!" 76 . Numărul voturilor este în măsură să-i mulţumească, căci au fost
ob~nute "faţă de toate sforţările administa~ei, a pretorilor şi a elicei obscure Mihu et Comp.( ... ) Nu-i aceastase întreba •Activftatean - o învingere morală?"n. Supărarea lor este îndreptată, în special împotriva dr. Mihu,
care a uneltit contra lui A. Munteanu, dovadă că o mare parte a alegătorilor din Vinerea (unde îşi avea acesta
reşedinţa) şi localităţile din jur, fie s-au ab9nut, fie au votat cu candidatul guvernamental 78 •
După părearea celor de la "Activitatea", dacă slovacii, mai p~ni numericeşte şi mult mai răsfira~. au
reuşit să ob~nă patru mandate, românii în condiţiile proclamării activităţii ar fi putut trimtte cel p~n 25 de
deputa~. Alături de celelalte na~onalttă~ ar fi putut "forma în dietă o opozi~e na~onală impozantă .. ." 79 •
Alegerile parlamentare din acel an a însemnat, în opinia lor falimentul politicii conducerii partidului
na~onal: "Apelul de la Cluj - scria "Activitatean - a fost anunţul funebra! al partidului român! A murit
solidaritatea, disciplina şi autoritatea lui.( ... ) Poporul în frunte cu preo~i şi învăţătorii săi, a mers pretutindeni la
urnă." De altfel, redactorii ziarului orăştian erau de părere că prin sus~nerea pasivităţii se împiedică poporul în
exercttarea unui drept constitu~onal, "singurul drept, care îi trezeşte simţul că e şi el om, („.) că o singură dată
se trezeşte în el convingerea că şi el are să se pronunţe asupra mersului lucrurilor"BO.
Eşecul a dovedtt inoportunitatea pasului făcut de A. Munteanu, momentul ales fiind nefavorabil,
neexistând un program naţional nou, adaptat noilor condi~i. S-a mai dovedit, de asemenea, şi influenţa de
care se bucura Partidul Na~onal Român şi grupul dr. Ioan Mihu în ~nutui Orăştiei. Totuşi experienţa va fi
exploatată mai târziu, mai ales că se crease deja un precedent prin participarea slovacilor la alegeri, care au
trimis 4 deputa~ (din 13 candida~) în Parlamentul de la Budapesta.
Cei din jurul "Activftăţii° nu s-au lăsat descuraja~ de eşec. Ei considerau că alegerile au constitutt
totuşi un pas important spre adoptarea activttă9i 81 . Dovadă că la scurt timp, dr. Aurel Munteanu va candida la cererea unui grup de fruntaşi locali - la alegerile din cercul lghiu82 , pentru mandatul de deputat rămas
vacant în urma invalidării alegerii dr. Werner. Românii din acest cerc îşi doreau alegerea unui con~onal, căci
Werner "în multe rânduri a ridicat vorba contra românilor în dieta ţării"83 . Cazul dr. A. Munteanu nu este
singular, căci la alegerile din 1901 şi-au depus candidaturi şi alţi români, ce-i drept pe listele guvernului sau
sus~nu~ de autorită~. Interesantă este şi confruntarea electorală de la Arpaş, unde Octavian Vasu (apropiat ca
vederi de Aurel Vlad) l-a înfruntat pe Nicolae Şerban, care domina cercul respectiv de câţiva ani buniB4.
La sfârşitul anului 1901 şi începutul celui următor, ziarul orăştian nota tot mai insistent şi cu
satisfac~e întărirea curentului activist, arătând că după o perioadă de puternică opozi~e a presei naţionale,
adeptă a tacticii pasiviste, s-a început a se discuta despre o eventuală modificare de tactică 85 .
Ambi~onat de campania dr. Munteanu şi a "Activităţii", în toamna anului 1901, dr. Aurel Vlad, cu
concursul preotului-ziarist Ioan Moţa, organizează o consfătuire intimă la care invită "mai mul~ bărba9 tineri din
comitatul Hunedoarei", de la Haţeg, Hunedoara, Deva, Brad. Au venit 6-7 persoane; care au fost acestea nu
poate fi greu de ghicit dacă privim lista celor care au subscris mai târziu programului "Libertăţii". După această
consfătuire, va trimite fruntaşilor din ţinut, şi la "vreo 30 de amici şi cunoscuţi (... ) pe care-i ştia de la
Universitate, cu inimi româneşti curate", proiectul unui program de acţiune şi propunerea editării unui nou

Din cei 1.087 de alegători (638 români, 232 maghiari, 134 saşi, 83 evrei) doar 666 s-au prezentat la vot.
Activitatea, I, 1901, nr.40 dii 10 octombrie.
n Ibidem, nr. 41 din 17 octombrie.
7e Ibidem, nr. 39 din 3 octombrie; nr.41 din 17 octombrie.
79 Ibidem, nr. 40 din 10 octombrie.
80 Ibidem.
8 ' I. I. Şerban, H. Rotche, op.cit (1), p. 257.
82 Cercul !ghiu era un ~re majoritar românesc, compus din 34 comune aparţinând preturilor !ghiu şi Roşia Montană, precum şi din cele aparţinătoare
comunei Vinţu de Jos. ln acel an au fost înregistra~ un număr de 760 cetăţeni cu drept de vol din care 525 erau români şi 235 maghiari şi evrei.
83 Activitatea, li, 1902, nr. 1din16 ianuarie.
84 Activitatea, I, 1901, nr.37 din 19 septembrie.
85 1. I. Şerban, H. Rotche, op.cit(!), p. 258; Activitatea, 1901, nr. 43 din 31 octombrie.
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ziar8 6. lată ce-i răspundea llarie Chendi lui Moţa: "Vestea ce mi-ai trimis m-a umplut de bucurie. Concentrarea
fo~elor tinere, în felul cum mi-ai comunicat, era de dorit şi are teren frumos de muncă.
Bineînţeles că mă înscriu cu trup şi suflet printre colegii mei de şcoală şi aştept cu neastâmpăr
scrisoarea amicului Vlad, de la care, se vede, a emanat ideia (... )
Vlad într'adevăr e indicat să înjghebeze ceva bun. („.) la gazetă o să vă sacrific cu plăcere restul din
timpul meu liber. Dar în problema asta o să ne înţelegem pe larg amândoi, căci cred că me vei ţine la curent
cu toate" 87 • Tot llarie Chendi îi răspundea direct şi lui Aurel Vlad, mai întâi la 5decembrie, anunţându-l că este
de acord să colaboreze şi aşteaptă programul pentru a-l consulta, dar îi aduce la cunoştiinţă că deşi este de
acord să participe la acţiune, G. Bogdan-Duică nu se implică cu numele; pentru ca apoi, la 10 decembrie
1901, să îl anunţe: "Subscriu cu dragoste cumpătatul program ce mi-ai trimis, te rog însă să primeşti
«amendamentul» meu privitor la atitudinea noastră în chestiuni culturale, punct pe nedrept uitat de voi.( ... ) am
mare nădejde că vom izbuti să facem lucruri folositoare, dacă vom munci cu to~i". Anunţa totodată că a trimis
material pentru primele numere şi îşi exprimă speranţa că se va putea întâlni personal cu Vlad pentru a stabili
şi alte chestiunise.
Cei doi orăştieni, Vlad şi Moţa, reuşesc să obţină sprijinul mai multor personalităţi, dar mai ales a
numeroşi tineri şi astfel, la 1 ianuarie 1902, în Orăştie apare un nou ziar, "Libertatea". Aurel Vlad îi scrie
preşedintelui partidului, dr. Ioan Ra~u o scrisoare prin care îl anunţă de inten~a sa: "Ca şef al partidului
na~onal am onoarea a vă aduce la cunoştinţă, că în săptămâna viitoare mai mulţi tineri membri devotaţi ai
partidului naţional vom eda o foaie săptămânală politică.
Pentru a vă putea orienta programul îl aclud sub /.
Totodată îmi iau voae a vă aduce la cunoştinţă că pentru a-mi susţine absolută libertate de acţiune
de-o parte, iar de altă parte fiind ferm convins, că comitetul central în actuala composi~e e necapace de orice
acţiune, despre ce cu durere m-am convins deja la ultima adunare, când minoritatea a declarat, că nu să
supune decisului majorită~i. m-am decis a repăşi din sinul comitetului. („.) declar însă că şi de aici încolo voi fi
ca simplu gregar la postul meu şi nu mă voi sustrage nici când de la împlinirea datorinţelor, ce le am faţă de
partidul nostru"89 •
Ziarul, tipărit la "Minerva", îl are ca editor pe Ioan Moţa, care până la nr.36 este şi redactorresponsabil. De la acest număr, responsabilitatea în faţa legii şi-o asumă tipograful Ioachim Munteanu. La
programul ziarului şi, implicit, al grupului de fondatori au subscris iniţial 22 de persoane, la care, pe
parcurs, se mai adaugă şi alţii. Aceştia au fost: dr. George Adam, dr. Victor Bontescu, dr. Lucian Borcia,
drd. Liviu Cigărean, dr. Nicolae Comşa, Ionel Comşa, dr. Aurel Cosma, llarie Chendi, dr. Romul Dobo, dr.
George Măcelar, dr. Tit Mălaiu, dr. Ioan Marghita, dr. Valer Moldovan, Ioan Moţa, dr. Aurel Oltean, dr.
Victor Onişor, dr. Iustin Pop, dr. Alexandru Vaida-Voevod, dr. Octavian Vassu, dr. Aurel Vlad, dr. Samuil
Vlădoane, Ioan l.Vulcu. Parcurgând această listă de fondatori ai ziarului "Libertatea", putem observa că
cei mai mulţi sunt foşti colegi de studenţie cu Aurel Vlad 90 . Nu greşim afirmând că, societăţile studenţeşti
au fost pentru tinerii plecaţi departe de satele natale, la studii în centrele universitare străine, cadru care
le-a oferit un colţ de viaţă românească, dar în aceeaşi măsură şi locul unde şi-au exersat discursul
polemic şi politic, au fost mediul unde s-au legat prietenii trainice, sudate de luptele la care au participat cu
elanul lor tineresc. Aşa s-a întâmplat şi cu generaţia lui Iuliu Maniu, Aurel Vlad, Al. Vaida Voevod ş.a, pe
care Valeriu Branişte a numit-o generaţia Replicii, purtată de mari gânduri de reforme 91 •
După absolvire, plecaţi fiecare în câte un colţ al Transilvaniei, ei au păstrat legătura şi au pus
umărul la rezolvarea problemelor ce măcinau mişcarea naţională. Aşa cum am mai arătat, Vlad, Maniu, N.
Comşa, alături de Amos Frâncu şi Fr. Hossu-Longin, sunt iniţiatorii conferinţei intime de la Deva (aprilie
1899). Maniu, Vlad şi Comşa au fost prezenţi şi în 14 iunie acelaşi an la Sibiu, unde au participat la
discuţia asupra soluţiilor necesare refacerii unită~i partidului. Au participat la întâlnirile de la Timişoara
(Maniu) şi Cluj (Vaida, Vlad, Maniu, Comşa), fiind cei mai activi membri ai Comitetului executiv după
cooptarea lor în acest organism.
86

Libertatea, XI, 1912, nr. 1din1/14 ianuarie.
Arhiva personală V.Orga: li. Chendi către Moţa, Bucureşti la 21 noiembrie1901, prin amabilitatea M. Vlad.
88 Loc. cit, doua saisori li. Chendi către A. Vlad, Burureş~ la 5 decembrie 1901; Burureşti la 1Odecembrie 1901.
89 AN-Burureşti, Fond I. Ra~u. dos. 524, f. 1: A. Vlad căire I. Ra~u. Offiştie la 23 decembrie 1901.
90 Vezi V. Orga, Aurel Vlad, student la Budapesta, Sargeta, XXVII, p.173-202.
91 Valeriu Branişte, Amintiri din închisoare, p. 420.
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Văzând că elanul lor tineresc nu este suficient pentru dialogul cu fruntaşii mai vârstnici, aceştia
au hotărât să-şi pornească propria lor mişcare, să-şi contureze propriile soluţii pentru ieşirea din criză.
Pentru a da greutate acţiunilor lor, aceştia trebuiau să grupeze un număr cât mai mare de tineri
reprezentativi. Astfel că, ii regăsim pe o mare parte dintre cei implica~ în ac~unile sfârşitului de secol XIX,
grupaţi în jurul gUbertăţW. Aurel Vlad, George Adam, George Măcelariu, I. Marghita, Octavian Vassu,
Valer Moldovan au fost colegi la Universitatea din Budapesta. Nu în pu~ne rânduri ei s-au întâlnit şi au
colaborat cu Al. Vaida, N. Comşa, I.Comşa, Iustin Pop, Lucian Borcia, S. Vlădoane, L. Cigărean, I. Moţa,
foşti studenţi în aceeaşi perioadă în alte centre universitare (Viena, Cluj, Sibiu).
Pe de altă parte, dintre semnatarii programului, unii erau cunoscuţi mai vechi sau mai noi ai lui
Vlad. Gavril Suciu era încă din 1895 avocat în Haţeg şi apropiat al avocatului Mihai Bontescu, unchiul lui
Vlad. Cei doi s-au cunoscut şi au colaborat în perioada în care acesta din urmă îşi efectua stagiatura în
această localitate. Suciu a fost coleg de studii universitare la Cluj, cu Zosim Chirtop. Tot în Haţeg îşi avea
reşedinţa Victor Bontescu, văr cu iniţiatorul grupului; mamele celor doi fiind fiice ale lui George Bariţiu.
Legătură de rudenie exista şi între Vlad, Bontescu şi Iustin Pop 92 . Moţa, Vulcu, Marghita şi Dobo erau
stabiliţi în acel moment în Orăştie sau în ţinutul aferent. Moţa a fost coleg la Institutul teologic cu li.
Chendi, fiind prieteni buni cu Valer Moldovan, după cum reiese din corespondenţa ultimilor doi93. V.
Moldovan a fost la rândul său coleg la gimnaziul din Blaj cu Iustin Pop, fiind implica~ în "greva" din anul
189494 . Moţa se cunoştea cu siguranţă şi cu Lucian Borcia, cu al cărui frate, Emil, a fost prieten în anii
petrecuţi la Sibiu, când jucau teatru împreună. De altfel, colaborarea dintre cei doi se reia în 1910, când E.
Borcia va redacta conţinutul suplimentului "UbertăW, "Bobâmaci". George Măcelariu şi-a făcut între 19001903 "ucenicia" în biroul avocaţial al dr. Fr. Hossu-Longin.
La conturarea programului grupului a contribuit şi Maniu, subscriindu-l, chiar într-o primă fază.
Acesta îşi retrage însă adeziunea înainte de apariţia "Libertăţii". Dintr-o frântură de scrisoare, ce s-a mai
păstrat în arhivă, acesta îi scria: despre responsabilitatea constituirii unei grupări, căci "ar fi foarte trist ca o
direcţie nouă politică de la care aştept foarte mult, poate chiar totul, pentru viitorul proxim şi pentru
regenerarea vieţii publice, să-şi afte realizarea astfel încât să i se poată prevedea aproape cu siguranţă
descompunerea, lăsând loc larg celui mai cras oportunism politic de căpătuială.
Tăria luptelor politice stă în claritatea vederilor pe cari se bazează şi în convingerea cu care
acestea sunt susţinute. Fără acestea nu e posibilă perseverenţă în luptă. E evident deci că membrii unei
grupări trebuie să fie mai întâi în clar cu ceea ce vreau să facă, căci altfel va lipsi şi convingerea şi
perseverenţa, fără de care şi cea mai nobilă însufleţire va cădea jertfă fără folos deceppei şi
deziluzionării." Maniu îşi avea şi el unele păreri în legătură cu demersul lui Vlad, pe care îşi rezervă
răspunsul pentru a-l comunica verbal., exprimându-şi dorinţa să cadă de acord, căci "nu mă îndoiesc scria el - că nu ni se vor ivi piedici de neînvins" 95 . Retragerea lui Maniu din grupul iniţiat de Vlad poate fi
pus în legătură cu poziţia sa la Episcopia din Blaj, spre deosebire de ocupaţiile libere ale celorlalţi, şi de ce
nu, proverbiala sa expectativă 96 . În acţiunea sa, a avut şi sprijinul dr. Ioan Mihu. Chiar dacă, mai devreme
sau mai târziu dinspre cele două pă~i au apărut interpretări diferite asupra acestei colaborări, un fapt este
clar: bătrânul avocat şi-a dat acordul, i-a girat moral şi a făcut unele eforturi personale pentru reuşita
noului curent de opinie şi manifestare în mişcarea naţională. Fără a fi întrutotul de acord cu acei autori 97
care ii acordă lui Mihu rolul de "ideolog" al neoactiviştilor, refuzând însă excluderea şi atacurile dure târzii, însă - la adresa acestuia, prin care Aurel Vlad îi neagă meritele şi contribuţiile la conturarea acestei
mişcări, suntem de părere că dr. Mihu a jucat un rol hotărâtor, fără a fi iniţiatorul sau mentorul, şi cu atât
mai puţin conducătorul grupului9s.

Vezi: C. Budeancă, Iustin Pop un luptător pentru drepturile românilor (mss).
V. Netea, în Manuscriptum, 1973. nr. 2, p. 7-B.
94 Valeriu Branişte, Corespondenţă, (1), p. 159-162.
95 AN - Bucureşti, Fond Aurel Vlad, dos. 8, f. 1 Maniu către Vlad [Blaj, decembrie 1901].
96 În 1935, Vlad răspunde la o conferinţă ţinută de V. Moldvan asupra activităţii PNR, la comemorarea lui Pop de Săseşti, negând că Maniu a fost
alături de el şi Vaida animatorii ideilor activiste: "Dl Maniu a refuzat să iscălească programul activist şi nu a făcut un singur gest şi nu a incurajat
nici prin vorbă, nici prin fapte mişcarea activistă („.) numai în 1905, cu ocazia conferinţei naţionale s-a ataşat acestei mişcări." CI. Solia Dreptăţii
36/1935.
97 Liviu Maior, Mişcarea naţională„„, p. 62
98 Vezi Solia Dreptăţii, 1944, nr. 2-16: atacul, deşi are resorturi mai vechi, este declanşat de apari~a cărţii I. Mihu, Spicuiri din gândurile mele„,
fiind reluat peste ani, gestul a fost condamnat de multă lume, chiar şi de apropiaţi.
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Este un fapt cert că dr. Mihu l-a încurajat pe tânărul avocat Aurel Vlad în iniţiativele sale, date
fiind condiţiile de criză în care se sufoca partidul. El nu a subscris programului, dar nici nu s-a opus. Nu
trebuie să uităm că, Mihu era preşedintele Consiliului de administraţie al băncii "Ardeleana" şi avea o mare
influenţă asupra unei mari părţi dintre acţionari, el însuşi deţinând un număr mare de acţiuni, şi deci de
voturi. Oricărei acţiuni, pe care ar fi considerat-o periculoasă, care ar fi implicat neplăceri băncii, putea să-i
pună capăt. Pe de altă parte, el era adeptul unei "împăcări" între români şi maghiari, ori aceasta necesita
ieşirea din pasivitate. Această împăcare se putea începe prin participarea românilor la viaţa politică, fapt
ce atrăgea după sine şi recunoaştere Partidului Naţional, devenind apoi un partener politic al guvernului.
Dr. Mihu îl însoţeşte, în repetate rânduri, pe Aurel Vlad, la Arad, pentru discuţii cu reprezentanţii
grupului din jurul "Tribunei Poporului". Cei de la "Activitatea" îi atacă, chiar, pentru faptul că folosesc în
acest scop trăsura băncii. Prin prezenţa sa, fruntaşul de la Vinerea, dă mai multă greutate iniţiativei
tinereşti a lui Vlad. Cel mai mare impact l-a avut însă "Scrisoarea dlui dr. I. Mihu adresată unui fondator al
foii Libertea" şi "Chestiunea carului înglodaf' 99 , ambele articole având un ecou deosebit în lumea politică
românească din Ardeal. El scria în aceasta din urmă, că partidul în formula din acel moment nu mai putea
"dezvolta nici o activitate rodnică, întru realizarea postulatelor înscrise în programul său". Mihu considera
că starea în care se afla era păgubitoare interesului naţional-politic, iar schimbarea se impunea pentru
refacerea singurului organism politic al românilor. Oferind modelul partidelor saşilor, sârbilor şi slovacilor,
credea necesar că pentru a face posibilă reorganizarea, se impunea să se treacă peste veleităţile
personale ale liderilor şi să se accepte ideea reformării partidului după împrejurările existente, renunţându
se la organizarea veche. Acceptă chiar ideea divizării în două partide, căci, spunea el, fără a dori aceasta:
"trebuie ales răul cel mai mic, şi eu nu stau un moment la îndoială să afirm, că între împrejurările noastre,
mai mare rău este a sta locului, decât a avea două partide: unul nou, al acţiunii folositoare, altul ar rămâne
cel vechiu, care stă pasiv, păzind «bazele de drept» cele vechi„.". Preferând soluţia reformării partidului
existent, Mihu implică şi modificarea vechiului program. Dr. Ioan Mihu era înclinat pentru intrarea în
activitate, dar aceasta pentru că spera că astfel se va ajunge acceptarea, prin compromis sau altă soluţie,
la acceptarea postulatelor naţiunii române de către guvernanţii maghiari. Era, altfel spus, pentru
persuasiune şi nu pentru măsuri şi poziţii radicale, care ar fi adus partidul în conflict cu puterea: "Fiind
postulatele noastre din programă, bazate pe legile ţării şi reclamate prin spiritul vremei şi al progresului, cu
timpul chiar şi dintre maghiari se vor afla oameni cu minte şi inimă pentru binele ţării, care după ce se vor
fi convins de sinceritatea intenţiilor noastre, vor trebui să admită şi necesitatea împlinirii postulatelor
noastre legale" 100.
De conturarea grupului neoactivist de la Orăştie s-a bucurat, fireşte, şi arădenii. Încă din faza
preparativelor, llarie Chendi l-a informat pe Roman Ciorogariu, ca cea mai autorizată persoană din grupul
arădenilor. Astfel, cel dintâi îi scria lui Aurel Vlad, că Ciorogariu este preocupat de "chestiunea punerii în
acţiune a forţelor capabile de luptă şi că are conceput un plan, de la care aşteaptă bune rezultate. În
acelaşi timp m-au autorizat să-ţi comunic aceasta ţie şi să-ţi transmit invitarea lui de a te duce tu în
persoană până la dânsul, pentru ca să-ţi dai şi tu cu părerea asupra planului său şi a măsurilor de luat. De
nu mă înşel, e vorba şi de o cale nouă şi practică de a ajunge la legături cu sârbii şi slovacii. („.) te asigur,
că cea mai bună putere de muncă, pe care ţi-o poţi lua de razim pozitiv, e Unchiaşul şi te rog pleacă
numai decât la dânsul, cari te va primi frăţeşte. De altfel este chiar în interesul grupării noastre, ca să ştim
ce vrem şi ce pot unii şi alţii"101.
·
Apariţia foii, care a avut menirea să întărească frontul activist a fost bine primită de "Tribuna
Poporului", "Activitatea" sau 'Telegraful Român". "Libertatea", spre deosebire de concitadina sa,
"Activitatea", care cerea cu îndârjire renunţarea imediată şi necondiţionată la vechea tactică şi intrarea în
activitate, ceea ce nu era în măsură să soluţioneze conflictul, mergea pe linia Tribunei Poporului, sus~nând
necesitatea convocării grabnice a unei Conferinţe naţionale a PNR, care să hotărască oficial abandonarea
pasivită9i şi revizuirea programului de la 1881 102 . Ea milita, aşadar, pentru păstrarea neştirbită a solidarităţii
naţionale.

99

Libertatea, I, 1902, nr. 11din23 februarie/B martie; nr. 17 din 5/19 aprilie.
Libertatea, I, 1902, nr. 11 din 23 februarie/B martie.
101
Arhiva personală V. Orga: li. Chendi către A. Vlad, Bucureşti, 20 ianuarie 1902, f.1·2; Roman R. Ciorogariu .. „ p. 314: li. Chendi către R.
Ciorogariu, Bucureşti la 29 ianuarie 1901.
102 1.1. Şerban. H. Rotche, op.cit (1), p. 258.
100
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Activitatea grupului proaspăt conturat prezenta interes pentru autorită~. dar şi pentru presa maghiară.
Ziarul "Hazank" scria sub tttlul "Noul partid naţional român• că: "Noul partid na~onal român pe zi ce trece îşi
câştigă aderen~ în cercuri tot mai largi. Acum deja are un număr frumos de membri, care săptămânal se
adună de mai multe ori la consfătuire în casa preotului g~eco]-ort[odox] Ioan Moţa, creatorul noului partid.
Pornirea mişcării lor o plănuiesc pe un plan foarte larg, de aceea fac totul cu tactică. Despre activitatea lor abia
respiră ceva în public, nu cumva partizanii lui Ra~u să le împiedice ori să le slăbească pornirea. După cât se
ştie, comttetul executiv a stabiltt deja textul nou al programului din 1881, care după dânşii reclamă modificare,
şi pe care cu prima ocazie ii vor da publicttă~i" 1 03.
În primul edttorial apărut în "Libertatea•, "Cuvântul nostru program", se face o analiză amănun~tă a
situa~ei create în mişcarea na~onală în perioada crizei PNR şi subliniază necesttatea modificării tacticii
partidului. Recunoscând - spre deosebire de Activitatea - foloasele aduse de lupta na~dnală din momentele de
glorie şi inţelepciune, noul ziar nu neagă adevărul că, "înăsprirea situa~unii noastre politice este de a se atribui
nu numai cauzelor externe, ci, poate în măsură mare unor cauze interne provenite din greşeli de tactică".
"Libertatea"işi face cunoscută inten~a de a merge pe linia căutării "modalită~lor cu ajutorul cărora să
vedem din nou pus în fun~onare partidul na~onal român" 104.
Dacă ''Activitatea", prin manifestarea dorinţei intrării cu orice preţ în activitatea politică, chiar cu
riscul spargerii solidarităţii, şi-a atras dezaprobări, chiar şi din rândurile activiştilor, gazeta editată de Moţa
şi Vlad, a afirmat de la început că va fi aprigă propagatoare în popor "a principiului de activitate viuă", dar
că va sta "pe baza comună a singurului program naţional, şi pe basa hotărârilor conferenţelor naţionale,
câtă vreme acelea nu se vor modifica•1os.
Grupul din jurul "Libertăţii" pune problema reorganizării mişcării naţionale, astfel încât ea să poată
sprijini activitatea pe viitor a Partidului Na~onal Român. Cei care au semnat acest program şi-au asumat
sus~nerea materială şi logistică a foii. Astfel, încă din primele numere vor apare arti~le semnate de aceştia,
· fie'~u numele întreg, fie folosindu-se de pseudonime {li. Chendi = Fidelio, I. Moţa= Iancu, A. Vlad= lunius etc)
Chendi va avea încă din primul număr o rubrică proprie "Cronica mea", în care atinge o gamă largă de
probleme, de la critică literară la politică.
Cel mai activ se dovedeşte a fi, însă, Aurel Vlad. Articolele sale sunt centrate pe ideea activismului
politic şi pe reorganizarea partidului, lansând lozinca "la oameni noi, arme noi". Acesta scria că, în condiţiile în
care însăşi existenţa na~onală este periclitată, tot românul, indiferent de e tânăr sau bătrân, moderat sau
radical, trebuie să lupte pentru "a asigura existenţa şi viitorul na~onalită~i noastre. {„.) Partidul nostru na~onal considera el - pentru servirea acestui măreţ scop are drept de existenţă, ear programul lui astfel trebuie
întocmit, încât pe lângă promovarea scopului final, să fie pe de o parte realisabil, ear pe de altă parte să fie
accesibilă concentrarea tuturor elementelor cinstite" 106. Prin urmare el viza prin aceasta punctele 1 şi 9 din
programul na~onal, sugerând că asemenea deziderate puteau fi foarte greu de realizat.
Conţinutul articolelor apărute în "Libertatea", faptul că o parte dintre semnatari sunt membri ai
Comitetului executiv al Partidului Naţional, dar şi frontul tot mai închegat al presei activiste, l-au făcut pe
Alexandru Mocioni să scrie un articol cuprinzător în problema activismului şi pasivismului, în "Drape/u/'~0 1 .
După cum reiese din corespondenţa între fruntaşul bănăţean şi V. Branşite, acesta a dorit ca articolul său să
fie publicat în toate ziarele ostile activiştilor, interesat fiind de a lovi cu o cât mai mare greutate în aceştia. La
apariţia răspunsurilor la acest articol, în "Tribuna Poporului" şi în "Libertatea", Mocioni le considera replici
palide: "Cu privire la cele două articole, al lui Goldiş este cel puţin subtil şi ingenios, pe când al lui Vlad este
banal şi anost. Amândouă însâ lovesc în gol, pentru că nici unul nu demonstrează şi nici măcar nu încearcă să
demonstreze posibilitatea unei alte politici na~onale mai eficace {„ .) şi accentuează numai că ar trebui să
facem o altă politică mai eficace". El îi sugerează lui Branişte câteva aspecte pentru cazul în care îi va
răspunde "Libertăţii. "1oe.

100 După Activitatea, li, 1902, nr. 5 din 13 februarie.
104 Libertatea, I, 1902, nr. 1 din 1 ianuarie.

1. I. Şerban, Apulum 1974, p. 458.
Libertatea, 1902, nr. 3 din 15128 ianuarie.
Drapelul, 1902, nr. 48 din 25 apriie/8 mai; Articolul Curentul nou a aparut simultan în Gazeta Transilvaniei şi Tribuna (Sibiu) fiind tradus şi în limba
germana în Deutsche Tagebtat ffir Ungam (Timişoara).
106
Valeriu Branişte, Corespondenţă. III, p. 16-20; Branişte către A. Mureşianu, Lugoj la 5 mai 1902; Al. Mocioni catre V. Branişte, Birchiş la 20 mai
1902 şi 24 mai 1902.
1os
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Fără a avea talentul şi clarviziunea omului politic bănăţean, A. Vlad încearcă într-o serie de şapte
articole, să argumenteze justeţea şi oportunitatea "curentului nou". Tânărul orăştian atrăgea atenva că este
greşit a se "crede posibilă o abstinenţă pasivă pe vecie; o nelucrare continuă, sau măcar susvnută un timp
îndelungat, fără ca forţele de cari dispunem să se paralizeze prin această neactivitate. („.) forţa şi puterea de
viaţă trebuie să-şi caute şi să-şi afle teren de lucru, teren de expansiune, căci altfel se moleşeşte, se consumă,
fără a produce vreun rod bun". Consideră acvunea memorandistă - contestată de Mocioni atât la data
desfăşurării ei, cât şi ulterior - ca o necesitate de exprimare a "forţelor partidului navonal încătuşate şi
condamnate la nelucrare". Vlad recunoaşte că pasivitatea este un mijloc drastic pentru demonstrarea
nemulţumirii unui popor sau partid.
"Curentul nou" nu este nou, căci "s-a ivit deodată cu intrarea poporului român în luptele politice". Se
respinge acuz~a că noua orientare ar reprezenta "abdicaVe naţională" "renunţare la politică navonală" şi că
ar atrage după sine "jertfirea principiului de solidaritate" şi "nimicirea partidului naVonal". În opinia lui Aurel Vlad
se impunea ca partidul, poporul, "să fie angajat cu toate forţele sale, la o luptă oarecare, („.) prin care să se
oţelească puterile şi să dezvolte în straturile largi o conştienţă viuă naVonală" 109 . Abstinenţa unui popor tânăr,
în dezvoltare şi fără şcoală politică, - considerau cei de la "Libertatea"- era în esenţă egală cu renunţarea la
rezistenţă. SusVneau că o apreciere obiectivă a rezultatelor obVnute prin pasivitate, "nici naivul naivilor nu
poate afirma că ea ar fi avut oareşcari urmări neplăcute pentru adversarii noştri, din contră, prin declararea
pasivităţii, noi de bună voie am părăsit singurul teren legal, care ne oferă posibilitatea unei rezistenţe." Un
partid politic sau un popor nu prin pasivitate, chiar şi când este ea declarată, inspiră respect adversarilor ci prin
forţa şi puterea sa. În privinţa distrugerii solidarităVi, invocate de Mocioni în trecerea de la pasivism la activism,
Vlad afirma că nicicând nu a existat solidaritate deplină, cu atât mai puţin în acel moment "„.nu poate fi vorbă
de solidaritate atunci, când în partidul nostru există mai multe grupuri, care la tot cazul au dezvoltat mai multă
forţă întru combaterea şi descreditarea reciprocă, decât întru combaterea duşmanului comun. Sau constă
solidaritatea - se întreba tânărul fruntaş orăştian - în aceea că noi, în diferite centre din motive confesionale,
materiale, sociale şi uneori curat personale, să ne combatem până la cuvt, angajându-ne toate forţele la atari
lupte netrebnice." Acesta acuza că solidaritatea existentă se manifesta "în nelucrare, în neactivitate şi
I

I

trândăvie" 11 0.

La fel ca şi activiştii din jurul dr. Aurel Munteanu, Vlad este de părere că prin pasivitate se neglijează
educarea politică şi naţionalistă a poporului. Cea mai funestă consecinţă a pasivităVi era -în opinia celor de la
"Libertatea" - că prin aceasta s-a eliminat cel mai "eficace mijloc de a da poporului o şcoală politică şi de a
face din el cetăţean conştiu de drepturile sale naţionale şi individuale." Se considera că, după imposibilitatea
de a fi susvnută solidar şi total, pasivitatea împiedica propagarea intensivă a conştiinţei naţionale şi
dezvoltarea simţului de independenţă a ţăranilor faţă de slujbaşii administraţiei. Ieşirea din impas era, pentru
aceştia abandonarea pasivită~i şi "intrarea noastră în luptele electorale şi parlamentare". "Libertatea" susţinea
că nu doar restricţiile ce reies din legisla~a electorală din Transilvania a determinat declararea pasivităVi. Aurel
Vlad era de părere că şi în aceste condiţii vitrege românii puteau depune candidaturi de deputaţi în 30-40 de
cercuri electorale, unde aveau majoritate. Aceasta ar fi însemnat dezvoltarea conştiinţei de luptători a
alegătorilor: "Şi dacă prin luptă continuă ne va succede să dezvoltăm simţul naţional în poporul nostru în atare
măsură, încât guvernul numai cu forţa va putea împiedica reuşita candidaVlor noştri, nu mai avem lipsă de alte
rezultate, pentru că munca noastră şi încordările noastre sunt pe deplin răsplătite." Pentru el, Mocioni stătea
departe de realitate susţinând pasivitatea 111 • Înfrângerile electorale suferite de români la alegerile
parlamentare în trecut nu se datorau numai practicilor electorale ale autorităţilor, ci şi slăbiciunilor
conducătorilor naţionali, "neorientării şi nematurităţii politice a alegătorilor („.) şi lipsei de disciplină şi
organizaţiune". Este dat exemplul saşilor asupra cărora guvernul are aceleaşi mijloace de acţiune, deosebirea
fiind găsită în aceea că alegătorii saşi sunt disciplinaţi şi conştienţi de dreptul lor, ceea ce nu-i poate împiedica
să-şi susVnă candidaVi. De asemenea sunt amintiţi slovacii care tocmai prin bărbăţia şi însufleţirea alegătorilor
lor, aleseseră patru candidaţi navonali. Remediate, aceste chestiuni ar putea aduce îmbunătăVrea situaţiei:
"punându-ne pe lucru şi intrând în activitate, încetul cu încetul se va dezvolta şi în poporul nostru conştiinţa de
dreptate şi libertate civică, în lipsa căreia, luptă politică cu oareşcari so~ de izbândă nici gând nu vom putea
da". Vlad combate neîncrederea în posibilitatea alegerii de candidaţi naţionali: "trebuie să nutrească cineva
109

Lilertatea, 1902, nr. 21 din 4/17 mai.
27 din 15128 iunie.
Ibidem, nr. 22 din 11/24 mai.

11 0 Ibidem, nr.
111
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neîncredere în puterea de viaţă, în sentimentul naţional şi în cinstea alegătorilor români, dacă
în contra guvernului noi nu putem izbândi cu un singur candidat na~onal" 112 .
Decretarea activităţii faţă de parlament era- în opinia celor de la "Libertatea"- singura scânteie care
ar "înviora încă repede şi în mod general poporul român la conştiinţa drepturilor şi chemării sale politice( ... ) şi
ar fi capabilă a face să uite parcă tristul trecut recent, cel cu sfâşieri, cu nedemne şi adesea nedrepte acuze
reciproce .. .". Consideră momentele Rep/icei şi Memorandului, ca manifestări ale dorinţei poporului de
activitate politică şi a eviden~at însufleţirea care-l poate cuprinde în asemenea momente. Vlad considera că
alegerea, de bun timp, ca deputat a lui Şerban în comitatul Făgăraş se datora doar faptului că este român şi
că orice maghiar nu cuteza să-l concureze dacă nu avea sprijinul administra~i. Un caz asemănător era cel al
lui Szombaty (român maghiarizat) care a câştigat în 1901 alegerea în faţa unui maghiar susvnând că este
român. Se aduc, ca exemplu, alegerile pentru deputaţi în Adunările comitatense, la care popula~a românescă
participa, susţinându-şi candidaţii conaţionali. Prin urmare, alegerea de deputaţi în parlamentul de la
Budapesta, activitatea lor ca reprezentanţi ai românilor, ar stimula şi mai mult manifestarea conştiinţei
naţionale în rândul poporului113.
Liderul grupului de la Orăştie respingea, de asemenea, acuza de oportunism adusă de Mocioni: "nici
jertfirea punctului prim din program, nici intrarea în activitate, nici proiectele de reorganizare a partidului, nu
sunt efluxul unui «oportunism»( ... ) câtă vreme contrastele dintre noi şi contrari sunt astăzi atât de acute, încât
oricât de oportunişti am fi, până când stăm pe bază natională, oportunismul nostru este în ochii adversarilor
egal cu intransigenţa. Înţelegând însă sub «oportunism>; tendinţa naţională de a face, intre împrejurările date,
cu fo~ele disponibile şi ţinând cont de faptele împlinite, pe care tu nu le poţi schimba, de a face( ... ), tot ce se
poate face pentru promovarea interese/or naţionale, în acest înţeles suntem şi trebuie să fim oportunişti". El
susţine mai departe că aderenţii noului curent nu doresc să abzică de facto de viaţa şi existenţa partidului,
presupunând chiar aceea că ţinând la existenţa faptică, am renunţa de iure la dreptul de existenţă. Existenţa
de iure, când cea de facto nu există, este o simplă fic~une, în fapt este egală cu neexistenţa114 •
Aurel Vlad era de părere că succesul activismului în plan parlamentar, nu va fi unul imediat, ci se va
vedea în timp. După o perioadă de acumulare la nivelul educării politice şi în spirit na~onal a alegătorilor, masa
electorală românească va putea susţine cu succes candidaţii proprii în confruntările electorale, cu toată
opozi~a şi presiunea autorităţilor maghiare: "Rezolvarea intrării noastre în activitate va fi la tot cazul
dezvoltarea treptată a conştiinţei de drept şi a conştiinţei naţionale în popor, încât după un timp oarecare, pe
lângă o disciplină şi organiza~une potrivită, vom dispune în mod absolut de alegătorii noştri întru exercitarea
dreptului electoral, şi adversarului îi va fi imposibil să împiedece reuşita noastră. Nu desconsider- scria Vlad puterea şi terorismul ce-l poate dezveli puterea executivă, dar faţă de acest terorism putem pune altul mult mai
puternic, dezvoltat prin masele populare, ajuns la conştiinţa fo~ei sale". Dominaţia elementului maghiar se
putea menţine doar printr-un sistem parlamentar corupt, ce permite excluderea majorită~i cetăţenilor. Pentru
acest scop sun! gândite şi organizate circumscripţiile electorale, censul ridicat şi ca ultime soluţii abuzurile
organizatorilor. ln faţa acestor bariere alegătorii nemaghiari, dezgustaţi au preferat într-o oarecare măsură să
nu mai participe. Lupta parlamentară ar însemna o şansă de intrare în parlament, chiar şi într-o propo~ie
necorespunzătoare, dar ar permite celor intra~ să împiedice "prin obstruc~une jignirea intereselor naţionale
vitale, sau de a submina însuşi bazele domina~unii maghiare"1 1s.
Esenţa politicii naţionale culmina - în opinia grupului, exprimată de Aurel Vlad - cu "asigurarea
condi~unilor de liberă dezvoltare a naţionalităţii", existenţa naţiunii era în joc şi prin urmare trebuiau să lupte.
"Între noi şi contrari vorba de compromis, fără sacrificarea ideii de stat na~onal maghiar, în sensul contemplat
de politicienii maghiari, nu poate fi, pentru că realizarea ideii de stat numai pe mormântul tuturor naţionalităţilor
să va putea înfăptui." Era refuzată ideea unui program na~onal român care să ia în considerare şi vederile
acelor vremuri (stat na~onal unitar maghiar, limba maghiară - singura limbă oficială etc). "Suntem cetăţeni
sinceri, cari nu gravităm în afară, dar pretindem, ca drepturile noastre ca români să ni le validăm şi de dragul
nimănui nu renunţăm la naţionalitatea noastră, pe care în caz de lipsă suntem gata a o apăra până la cea din
urmă picătură!" 116 Pentru a putea lua în calcul un eventual compromis intre români
şi maghiari, Vlad considera
.
susvne,

.

şi

că

21bidem, nr. 23 din 18131 mai.
Ibidem, nr. 25 din 1/14 iunie.
11 4 Ibidem, nr. 29 din 29 iunie/12 iulie.
11s 1bidem, nr. 23 din 18123 mai.
11s 1bidem, nr. 23 din 18123 mai.
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asigurarea conditior de existenţă pe seama poporului roman; "suntem siliţi a recurge, în caz de
lipsă intru apărarea existenţei noastre naţionale, la ultima ralia. Înainte de a recurge însă la mijloace disperate,
singura politică corectă şi admisibilă e aceea, că stând neclintiţi pe baza naţională, să ne străduim din toate
puterile a convinge, eventual a constrânge guvernul şi opinia publică, despre necesitatea aplanării pacinice".
Liderul grupului, atrage aten~a că totuşi, nu împăcarea cu orice preţ este obiectivul noului curent, dar nici nu
exclude posibilitatea unui compromis în interesul politic al românilor.
Aurel Vlad este de acord cu IV.ocioni, că diferenţele dintre cele două na~nalităţi nu se datorează
românilor, clar rezolvarea lor nu atârnă numai de guvern. Chiar dacă vreun guvern de la Budapesta ar face
concesiuni naţionalităţilor nemaghiare, acesta nu s-ar putea sus~ne la putere în contra opiniei publice. Tânărul
orăştian era convins că pentru, "ca guvernul să poată păşi cu proiecte de împăcare, se recere transformarea
radicală a opiniei publice maghiare· 111 .
Ca o concluzie, Vlad afirma că: "Aşa numitul curent nou în esenţă nu e altceva, decăt tendinţa
firească de a ieşi dintr-o situaţie imposibilă şi periculoasă, pentru a salva tot ce se mai poate salva. Pentru
ajungerea acestui scop nu ne este permis a sta locului, ci dacă altfel nu putem merge înainte, se poate să
dăm n~el chiar îndărăt pentru a găsi calea, pe care cu mai multă energie să pornim iarăşi înainte. (... )
numai şi numai de la puterea noastră de viaţă depinde existenţa şi viitorul nostru!" 118 . În faţa situaţiei
existente se impune aflarea de mijloace pentru ieşirea din criză. El propune: "strângerea rândurilor şi
gruparea tuturor elementelor sănătoase( ... ) care ne-ar tămădui de toate boalele şi mizeriile de care suferă
organismul n~onal. (...) trebuie să ne apucăm de lucru, de luptă. Să chibzuim modul şi felul cum am
putea în butul şi cu înconjurarea ordonanţelor de oprelişte, să punem de nou în funcţiune partidul naţional,
folosindu-ne de tot prilejul pentru a manifesta existenţa lui.• Atacă ziarele şi doctrinarii pasivişti că cer
strângerea rândurilor numai de paradă, căci în fapt aceştia "se înfioară de orice activitate, nu numai de
cea parlamentară". Aşteptarea unui restitutio in integrum din partea autorităţilor este zadarnică, căci în
condiţiile date ar însemna începerea luptei "când vor binevoi contrarii să ne permită lupta". Atât timp cât
pasiviştii ţin morţiş la această teză orice îndreptare, orice pornire spre bine este esclusă, în opinia lui Vlad.
"Punându-ne pe această bază greşită, activitatea (... ) ar atârna numai şi numai de la graţia guvernului
maghiar, care desigur nu va rezolva această afacere în favorul şi spre binele" românilor. Activiştilor din
convingere, cărora le aparţinea şi Vlad, nu le convenea o asemenea soluţie şi recunoaştea că a acceptat
să rămână în rezervă în cadrul comitetului la ultimele consfătuiri, jertfind astfel crezul lor pe altarul
solidarită~i. În acele momente, premergătoare alegerilor parlamentare din 1901, el spera că în cele din
urmă se va ajunge la o raliere a elementelor de valoare în jurul ideii de activitate, pentru ca într-un viitor
apropiat se va putea intra în luptă electorală, ca un partid unitar şi solidar. Evoluţia evenimentelor îl face
să afirme că jertfa lor din acel moment a fost zadarnică, "solidaritatea" devenind în cele din urmă o frază
necesară

deşartă 119 •

În paralel cu seria de articole "Curentul nou·, în acelaşi ziar orăştian mai apare o suită intitulată
"Tot în chestia curentului nou". Autorul articolelor consideră, asemeni lui Vlad, că pasivitatea este o armă
puternică, "extrem de dureroasă penrtu duşman (... ) e ultima armă sau poziţie constituţională". Este însă
de părere că pentru aplicarea sa cu eficienţă se impun nişte condiţii, pe care din păcate românii nu le pot
onora: "Întâi să dispui de un popor conştiu şi el până, cel puţin la ultimul alegător, despre însemnătatea
pasivităţii". Pentru a reuşi în aplicarea pasivităţii este nevoie de un control administrativ la nivelul
comunelor şi în cercurile electorale până la un anumit nivel, pentru a putea boicota prin pasivitate
"maşinăria publică". Sunt abordate mai multe chestiuni legate de ceea ce presupune pasivitatea ca ea să
fie eficace şi să producă urmări benefice pentru cauză: explică ce e pasivitatea, care sunt cerinţele
reuşitei, măsura în care românii le întrunesc, pagubele ce le poate provoca persistenţa într-o pasivitate
defectuoasă, parţial bune şi rele ale acesteia, elementele de luptă; în încheiere face un bilanţ al pasivităţii
la români. Persistenţa în pasivitate poate fi interpretată la un moment dat slăbiciune; de asemenea mai
poate determina scăderea autorităţii liderilor în faţa poporului. Autorul consideră că în cazul românilor
pasivitatea nu îndeplineşte condiţiile menţinerii ei, iar vina nu aparţine stărilor politice din Ungaria ci şi
conducerii partidului1 20• Acuzaţi în mai multe rânduri, ca şi arădenii de altfel, că fac o "polttică de
tbidem, nr. 25 din 1/14 iunie.
Ibidem.
11 e1bidem, nr. 54 din 7/20 decembrie.
120 Ibidem, nr. 22 din 11/14 mai; nr. 24 din 25 maV7 iunie; nr. 25 din 1/14 iunie; nr. 26 din 8/21 iunie.
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acomodare", orăştienii susţin că fac o "potrivire cu «spiritul timpului», care stăruie să se caute şi să se afle
mijloacele de a vedea pus din nou în funcpune partidul nostru naţional" 121 •
După salutul şi îmbărbătarea venită din partea lui V. Goldiş, în numele arădenilor, va fi publicat
un articol intitulat "Lămuriri" şi semnat de Vlad. Acesta afirma că "esenţa programului, adecă basa
naţională, nici un român cinstit nu o poate părăsi, fără a deveni trădătorul neamului său" 122 • Deci, ceea ce
semnatarii programului "Libertăţii" scriu şi fac nu trebuie considerată o abatere de la program sau un
îndemn la dezbinare, căci "partid nou politic nu ne-a trecut prin minte să formăm, dorim însă ca partidul
naţional („.) să caute şi să afle modalitatea, prin care adunându-şi din nou forţele răslepte, să înceapă o
nouă şi mai folositoare activitate" 123 . La începutul anului 1903, Vlad scria: "Dacă nu voim să rămânem
solidari cu aceia cari nu vor să se mişte şi cărora din convingere ori lene le vine la socoteală starea pe loc,
nu ne rămâne alta decât a ne desface de aceşti apostoli ai ine~ei şi punându-ne pe lucru, să închegăm
şirurile luptătorilor dornici de luptă, pentru ca deja în timpul cel mai apropiat să putem lua parte ca partid
national şi disciplinat la luptele electorale" 124.
'
în condiţiile în care nu se recunoştea existenţa PNR, acpunile tinerilor de la "Libertatea",
articolele care aduceau mereu în discuţie partidul, veneau să contrazică toate speculaţiile vehiculate, mai
ales în presă, nerecunoscând nici o hotărâre de interzicere a forului politic al românilor. Aurel Vlad a avut.
încă din vara anului 1901, un antecedent. când, în Adunarea comitatensă, a declarat în plen că este adept
al politicii de activitate şi faţă de Parlament. El a sus~nut, împreună cu Francisc şi Alexandru HossuLongin, o propunere către plen, să fie "casată" ordonanţa lui Hieronymi cu privire la interzicerea adunărilor
partidului naţional. Prezentarea propunerii îi revine lui Aurel Vlad: "Vorbitorul, cu o voce înaltă, pătruns de
însemnătatea obiectului, apoi de iubirea· de neam erezită de la moşul său, fericitul odinioară George
Bariţiu". arată că propunerea ce urmează să o facă va găsi sprijin în adunarea comitatensă. El se
raportează la dreptul de întrunire, asigurat în orice stat constituţional, la dreptul natural, condamnă volnicia
comisă de fostul ministru de interne maghiar. După ce afirmă dorinţa de a trăi doar ca români în cadrul
statului, face apel la Congregape să facă posibilă participarea la alegerile dietale, ca partid naţional,
declarând totodată că este aderent al politicii active şi faţă de dieta ţării. El prezintă în numele deputa~lor
români din Congregaţie următoarea propunere: "Congregaţia comitatului Hunedoarei să decidă trimiterea
unei adrese cătră ministru-preşedinte, ca ministru de interne în care să soliciteze revocarea ordinaţiunilor
antilegale şi anticonstitu~onale ale fostului ministru de interne Hieronymi, prin care ordinaţiuni se opreşte
în mod volnic funcţionarea partidului naţional român", (datată în Deva. la 28 mai 1901 şi semnată de Fr.
Hossu-Longin, dr. Aurel Vlad şi dr. Al. Hossu-Longin). Declarapa lui Vlad este taxată de către vice-comite
ca fiind iredentistă, la fel ca pe toţi cei care aderă la ea, atrăgând atenpa că nu admite acpuni politice în
forul ce-l prezidează. Ca urmare a acestei atitudini, mai mulp reprezentanp ai românilor intervin: preotul
Saturn, Fr. Hossu-Longin, dr. A. Muntean ş.a. Fr. Hossu-Longin condamnă aerul de grandomanie şi tonul
ireverenţios al vice-comitelui, considerându-l şovin şi declară că Partidul Naţional Român a fost, este şi va
fi până ce limba românească va fi folosită în statul poliglot care era Ungaria; "Declarăm să se ştie, că
numai ca români voim să murim şi nu cunoaştem putere, care ne-ar desbăiera de aceste aspiraţiuni ale
noastre naţionale, şi mai presus de toate româneşti". La rândul său, dr. Munteanu a afirmat printre altele:
"Noi avem mare lipsă de organizare, că trebuie să luptăm nu numai în contra alegătorilor de alte principii,
ci şi în contra puterii organelor administrative, cari deşi e lucru ilegal, se amestecă în actele
electorale„." 125 • Interesantă Fli se pare în acest sens afirmaţia lui Vlad, în Congregaţia comitatului, că top
membrii români congregaponali sunt în acelaşi timp şi membrii ai partidului naţional126.
La rândul său, Moţa, scria într-un articol că, există partidul, căci "existăm noi miile de membrii ai
lui, cari am fost şi suntem, ne-am mărturisit şi ne mărturisim de membrii ai lui. ~i top fiii napunei române din
aceste ţări sunt şi membrii ai acestui partid!" Chiar dacă a suferit "miserii" interne, a stat amorţit, acesta
"nu a încetat de a fii... "127• O acţiune identică a intreprins şi Amos Frâncu din partea clubului naponal

Ibidem, nr. 8 din 2115 februarie.
Ibidem, nr. 6 din 5118 februarie.
Ibidem, nr.6 din 5118 lebr.
124 Ibidem, li, 1903, nr.6 din 81'21 lebr.
125 AN-Cluj, Fond Fr.Hossu-Longin, mss.sertar 262/6 [dos.3or.!b], f.71-72; Activitatea, 1901, nr.22 din 7 iun.
128 Libertatea, I, 1902, nr2 din 81'21 ian.
127 Ibidem.
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român în Adunarea comitatului Sibiu 128 . După intervenţiile lui Aurel Vlad în Congregaţie, "Activitatea" scria:
"Avem o bucurie nespusă văzând cum străbat razele redeşteptării prin ceaţa deasă a negrului trecut, cum
se emancipează din zi în zi mai mulţi oameni valoroşi, de sub terorismul organizaţiei pasiviste şi exclamă
din adâncul inimii: da, şi eu sunt activis~ Şi eu am dorul să mă lupt cu toată bărbăţia pentru drepturile
neamului meu". Această luptă declanşată în Adunarea comitalului trebuia - în opinia redactorilor - mutată
în Parlamentul ţării, "faţă în faţă cu ocârmuitorii puterii", pentru a obţine rezultate 129.
În Congregaţia din toamna anului 1902, reprezentanţii românilor au avut din nou posibilitatea să
şi manifeste combativitatea cu ocazia discutării adreselor iniţiate de oraşul Pojon: prima prin care cerea
susţinerea unei iniţiative la guvern pentru modificarea legii electorale şi a doua pentru modificarea legii
naţionalităţilor. Aceste două adrese sunt suţinute şi de ~Iţi reprezentanţi, nu doar de români, însă în cele
din urmă se decide doar o simplă luare la cunoştinţă. ln intervenţia sa, Aurel Vlad arată că modificarea
legii electorale se impune şi doar din simplul motiv că censul diferă de la o provincie la alta şi dă exemplul
chiar comitatul Hunedoara, în care circumscripţii ca Orăştie, Deva, Haţeg, Dobra, au doar 4-600 de
alegători, în timp ce în cercul Baia de Griş sunt peste 2000 de alegători. "Şi peste tot - spunea acesta dacă se zice că trăim în Ungaria şi Ardealul nu mai e recunoscut, apoi să fie o lege şi-o formă peste toată
ţara". La rândul său dr. A. Munteanu, după ce-şi anunţă susţinerea ambele puncte, completează la
modificarea pr~pusă pentru legea naţionalităţilor să fie exclus § 13, adică obligativitatea limbii maghiare în
oficiile de stat. lnsă cel mai aprins şi mai consistent a vorbit în cele din urmă Fr. Hossu-Longin 130.
Tinerii grupaţi în jurul "Libertăţii", consideră că lupta activă trebuie dusă pornind de la alegerile
pentru reprezentanţelor comunale, pentru Adunarea comitalului, culminând cu cea pentru reprezentare în
parlament. Partidul trebuie să se afirme de la acest nivel, iar soluţia este să se îngrijească nu doar pentru
câştigarea de aderenţi şi votanţi, ci şi pentru modul în care sunt întocmite listele de alegători, căci fiecare
vot contează. V. Onişor insista pentru o atenţie sporită în cazul listelor electorale: "primul lucru ce ne stă
înainte în reorganizarea partidului nostru naţional, e îngrijirea de listele electorale", iar verificarea trebuie
făcută în fiecare an131.
Membri grupului neoactivist de la Orăştie îşi orientează activitatea pentru toate domeniile
societăţii româneşti. Treptat, dar totuşi în grabă, pătrund, în cazul lor doar prin alegere, în Adunările
comitatense, în asociaţiile şi societăţile din localităţile de reşedinţă, îşi consolidează situa~a socială şi
materială (avocaţii îşi deschid cancelarii, ocupă funcţii de jurişti la bănci, devin acţionari la bănci şi instituţii
de credit), participă la alegerile pentru forurile bisericeşti de la cele protopopiale până la Congresele
bisericeşti. Astfel, Vlad devine deputat mirean pentru Congresul naţional bisericesc încă din 1902, peste 3
ani ii regăsim pe N. Comşa (pentru Sălişte), I. Marghita (Geoagiu), Vlad (Deva), V. Moldovan (Turda) etc.
Victor Onişor va edita la Bistriţa "Revista Bistriţei", transformată apoi în "Voinţa", prin care face o politică
activistă. Eforturile lor de a activa la toate nivelele poi1tice şi administrative, de a mobiliza toţi factorii de
decizie, întregul corp electoral românesc din Transilvania şi Banat, va fi încununat prin alegerea
iniţiatorului acestui grup activist, dr. Aurel Vlad, în Parlamentul de la Budapesta, ca deputat al cercului
electoral Dobra. Manifestarea politică a electoratului a fost în măsură să.încline balanţa spre activism în
disputa din partid. Punctul culminant al curentului pornit la Orăştie ii reprezintă însă hotărârile şi programul
votate la Conferinţa naţională a alegătorilor din 10 ianuarie 1905. Contribuţia şi importanţa grupului
orăştian este dovedită şi de preponderenţa pe care acesta o are în noile structuri de conducere, fiind
ilustrată şi de faptul că pentru campania electorală din 1905, sediul Comisiei centrale electorale a fost la
Orăştie.

Campaniile electorale din 1905 şi 1906, dar mai ales cea din 1910, au dovedit că ideile şi
principiile sus~nute de neoactiviştii orăştieni nu au fost greşite. Comportamentul electoratului, dar mai ales
entuziasmul sărbătoresc ce-l manifesta poporul de rând, cu sau fără drept de vot, cu ocazia adunărilor
electorale, modul în care erau primiţi candidaţii naţionali, fruntaşii politici români, manifestarea solidarităţii
româno-sârbo-slovace la toate nivelele, toate acestea au reprezentat succese ale activismului politic.

Activitatea, 1901, nr.24 din 6 iun.
Ibidem, nr.23 din 13 iun.
1:11 Libertatea, 1902, nr. 45 din 19 octombrie/1 noiembrie.
131 Libertatea, 1902, nr. 8 din 2115 februarie.
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AUREL VLAD ANO THE FOUNIJNJ OF THE NEOACTMST GROW FROM ORA8TE

Abstract

The study is meant to be a reconstitulion of lhe moment and cordlions mder wtich lhe neoadivilt group from Oraslie
was founded, and the role lhat Aurel Vlad played during this approach.
As Aurel Vlad has been involved in the Romanian pofitical lile in Transylvaria sience being a student. he made
acquaintance with attomey Fr. Hossu Login who leader ol a moderale faction, in tis attempt to ~e lhe elislilg crisis wilhin
P.N.A. Aurel Vlad' s activity during lhe las! years of lhe 19" century brought him an imporlanl leacing position wilhin the party,
having Al. Vaida Voevoo and I. Maniu as colleagues. This posilion, cloubled by !hat of manager of one of lhe most important
Romanian bank ("Ardeleanai, allowed him to begin a very complex action, involving people !hat belanged to lhe young
generation: Vaida Voevod, A. Comsa, n. Chendi etc. This new group militaled to pul P.N.R. into action and Io revitalize the
politica! formation of !he Romanians living in Transyvania, throughout getting closer to the electors. ln order to have support in
their action !hat group of young people edited a newspaper of their own entitled 'libertatea" ("The Freedom").
The group ' s activity had a special echo within !he Romanian public opinion, especially after Aurel Vlad having been
elected as deputy of Dobra circumscription.
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