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TELEGRAFUL ROMÂN. Ziar de informaţii religioase, sociale, politice şi culturale. 

Apare la Sibiu, bisăptămânal (3 ianuarie 1853 - 30 decembrie 1857; 4 ianuarie 1862 - 30 

decembrie 1872), săptămânal (2 ianuarie 1858 – 30 decembrie 1861), apoi bilunar (4 ianurie 

1873 – 15 decembrie 1989). Editează suplimentul Foişoara „Telegrafului român”. Preşedinţi ai 

comitetului de redacţie au fost mitropoliţii Episcopiei Ortodoxe Române a Sibiului, începând cu 

Andrei Şaguna (nr. 1-8) şi încheind, în 1982, cu Antonie Plămădeală. Au fost redactori 

responsabili, între alţii: Aaron Florian (1853), Pavel Vasici (1853-1856), Visarion Roman (1857-

1858), Ion Raţiu (1858-1862), Zaharia Boiu (1862-1865), Nicolae Cristea (1865-1883), Silvestru 

Moldovan (1892-1895), Teodor V. Păcăţian (1901-1917). Ziarul este tipărit, între anii 1853-

1859, cu alfabet chirilic, iar după 1860, cu litere latine şi cu ortografie neinfluenţată de 

etimologism. Apărut din iniţiativa mitropolitului Andrei Şaguna, ca publicaţie oficială a 

Mitropliei Ortodoxe a Ardealului, „Telegraful român” a îndeplinit un important rol în viaţa 

culturală a românilor ardeleni de până la Unirea cu România, din 1918. Partea politică a ziarului 

conţine articole în care sunt susţinute, cu argumente istorice şi lingvistice, drepturile naţionale 

ale românilor ardeleni, contestate de unii istorici ai Imperiului Austro-Ungar. „Telegraful român” 

reproduce versuri de V. Alecsandri, C. Boliac, D. Bolintineanu, A. Vlahuţă, G. Coşbuc; proză de 

C. Negruzzi, I. Creangă, I. Slavici, încurajează tinerele talente, între cei care debutează în 

paginile ziarului numărându-se atât ardelenii Zaharia Boiu, Visarion Roman şi Ilarie Chendi, cât 

şi Al. Macedonski (cu poezia Dorinţa poetului, nr. 97/1870, trimisă din Viena). Publică culegeri 

de folclor realizate de V. Bologa, N. Densuşianu, Iulian Grozescu, Ion Pop-Reteganul, G. 

Catană, G. Coşbuc, S. Fl. Marian, Ath. M. Marienescu. Ziarul conţine numeroase articole de 

informaţie culturală, ştiri artistice şi literare, medalioane de scriitori, articole comemorative şi 

necrologuri, note bibliografice şi scurte recenzii de cărţi, ziare şi reviste. Apar traduceri din 

Horaţiu, Schiller, B. Franklin, Lamartine, Hugo, Al. Dumas, Tolstoi, Dostoievski, Maupassant, 

Mark Twain, B. Björnson, Paul Bourget, Fr. Coppée, J. Verne etc. După 1884, anul apariţiei 

„Tribunei” (1884-1903), „Telegraful român” devine un ziar de ştiri adminitrative şi ecleziastice1. 

 În anul 1908 reţinem următoare prezentare succintă a publicaţiei: „după «Gaz. Trans.» cel 

mai vechiu dintre ziarele române de azi din Trans. şi Ung., înfiinţat de mitropolitul Şaguna. 

Primul număr a apărut la 1 Ian. 1853. După întroducerea erei constituţionale în Ungaria, «Tel. 

Rom.» s’a pus pe terenul legal asigurat de constituţie, şi a profesat politica de activitate. «Tel. 

Rom.» este organ al intereslor bisericei ort. rom.. De present apare de 3 ori pe septămână. Cu 

puţine excepţiuni el a fost redactat tot de preoţi.”2. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cf. I. Hangiu, Dicţionarul Presei Literare Româneşti, 1790-1990. Editura Fundaţiei Culturale Române. Ediţia a II-

a revizuită şi completată, Bucureşti, 1996, p. 464. 
2  Dr. C. Diaconovich, Enciclopedia Română, publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru 

Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Tomul III, Kemet-Zymotic. (Cuprinde 18,819 articole cu 2 harte, 2 

adnexe şi 16 ilustraţiuni în text). Editura şi tipografia lui W. Krafft, Sibiu, 1908, p. 1073. 



Invitaţie de premunerare 

 

la opul istoric intitulat: 

 

„Vechea mitropolie ortodoxă română  a Transilvaniei, 

suprimarea şi restaurarea ei” - (vol.1) 

 

 Dacă străbunii noştri s-ar fi îngrijit mai bine de însemnarea actelor lor naţionale, 

bisericeşti şi politice, a vieţii lor proprii, astăzi nu am mai fi nevoiţi a orbecăi într-un 

întuneric mai fără nici un pic de lumină proprie, fiind avizi la licuriturile străine, şi cu atât 

mai puţin am fi devenit în fatala poziţie de a ne vedea chiar şi originea şi naţionalitatea 

dispunându-se de către cei străini. Ei bine, dacă ei, din cauze mai mult sau mai puţin 

justificatorii, nu-şi putură împlini datoria aceasta faţă de sine şi de posteritate, urmează ca 

şi noi, strănepoţii lor, încă să stăm cu mâinile în sân şi să  lăsăm pe urmaşii noştri în 

aceeaşi întunecime oarbă despre actele noastre? Aceia încă se mai pot scuza cu vitregia 

timpurilor sub care gemură pentru neactivitatea lor în această direcţie; dar noi, cei de 

astăzi, oare nu ce ne-am face vinovaţi de blestemele cele mai meritate ale descendenţilor 

noştri ? 

 Pe lângă aceasta se ştie în comun că venitul unui popor, ca şi al unui individ, rezultă 

esenţialmente din prezentul şi trecutul acestuia; cum vom putea deci rezolva noi 

problemele venitului nostru, dacă nu ne  vom şti prezentul şi trecutul şi acestea cum le vom 

şti dacă nu ne vom ocupa să le însemnăm cu toată seriozitatea şi acurateţea? 

 Există dar tot atâtea cauze pentru a fi active pe toate terenurile vieţii noastre naţionale, 

pentru a ne însemna toate actele mari şi mici, spre binele nostru şi al urmaşilor noştri! 

 De atâtea convingeri era pătruns subscrisul când se apucă de compunerea adunării 

sale:  „Vechea mitropolie ortodoxă română a Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea ei”, 

care, terminându-se deja şi făcându-se dispunerile necesare pentru a se pune sub tipar, îşi ia 

voia a-l  recomanda onorabilului public român spre binevoitoarea primire şi călduroasa 

sprijinire a acestuia. 

          Adunarea aceasta istorică, pe cât de bisericească pe atât de naţională, de sine 

stătătoare, conţine date istorice despre mitropolia  premenţionată şi anume: 1)despre 

existenţa, originea, posesiunea, jurisdicţia şi mitropoliţii vechii mitropolii a Transilvaniei, 

de la începutul până la suprimarea ei, prin care se dovedeşte că ea este una dintre cele mai 

antice mitropolii de astăzi; 2)se expun toate încercările, năzuinţele, toţi paşii câţi îi făcură 

românii ortodocşi pentru restaurarea vechii lor mitropolii; şi 3)se arată toate actele ce 

urmează de la  restaurarea mitropoliei amintite până în timpul de faţă; pe scurt: adunarea 

sus menţionată cuprinde în sine întreaga istorie a vechii mitropolii ardelene, de la început 

până astăzi, încât aceasta se poate şti din datele ce ne stau la dispoziţie. 

 Poate că încă şi mai de mult timp ar fi trebuit să iasă cartea aceasta la lumină, însă ştim 

că imposibilul nu datorează obligaţii. 

 Cartea aceasta va cuprinde cam 25-26 coli, va avea format plăcut în 8 şi va ieşi de sub 

tipar cam pe la mijlocul lui martie 1870, când se va putea trimite onorabililor 

premuneranţi. 

 Preţul unui exemplar este numai 1 fl. 50 xr. v. a. Un preţ destul de moderat faţă de 

cuprinsul şi voluminozitatea cărţii şi premunerările sunt de a se transmite subscrisului cel 

mult până la sfârşitul lui martie 1870. 



  

Sibiu, 23 decembrie 1869                                    Nicolae Popa, 

                                         

Protos. Archid. 

 

(„Telegraful român”, XVIII, 1870, nr. 1, 1/13 ianuarie, p. 4) 

 

    

      

O rugăminte în interesul românismului!3 

 

Domnule redactor! Aveţi fără îndoială cunoştinţă că din întâi septembrie anul şcolar 

1869/70 s-a inaugurat şcoala capitală ort. or., numită „Radu Negru”, în oraşul Făgăraş – locul cel 

mai potrivit din tot districtul pentru o şcoală normală de genul. Scopul ei, ca al oricărei şcoli 

bune, este dezvoltarea educaţiei naţionale şi răspândirea culturii în popor, astfel încât să se 

ajungă să nu mai fie român pe pământul Oltului care să nu ştie citi şi scrie! Ar fi de prisos a 

insista înaintea d-voastră asupra importanţei unei asemenea instituţii şi asupra marilor foloase pe 

care ea poate fi menită a le aduce cauzei noastre dacă ea ar aduna concursul tuturor românilor 

luminaţi şi de inimă, care doresc cu sinceritate progresul şi prosperitatea naţiunii lor! 

 Într-adevăr! Dacă cel mai puternic temei al unei instituţii ca a noastră este luminarea şi 

moralizarea poporului, care numai astfel le poate înţelege, aprecia şi respecta, dacă ne vom învoi 

a-l ridica prin cultura intelectului şi a inimii – dacă adevăratele sorginţi ale avuţiei şi ale 

prosperităţii unui popor decurg iarăşi numai din ştiinţă, este de o netăgăduită datorie pentru 

fiecare român ce-şi iubeşte patria şi naţiunea de a se interesa de orice atinge instruirea şi educaţia 

naţională – de a lua parte la orice se face în favoarea înaintării, dezvoltării – şi astfel a aduce 

contingentul său după modelele ce le posedă; căci trăim într-o epocă în care popoarele nu se mai 

clasează după proporţia lor numerică, ci ele îşi câştigă o importanţă, se aşează în adevărata 

valoare numai după capitalurile morale, şi o necesitate de primă ordine – ba chiar o 

indispensabilă pretenţie a circumstanţelor în care trăim, a pune aici la noi începutul şcolii în 

chestiune – deşi modestă, dar care, alimentată şi rezemată în continuare de concursul şi simpatia 

românilor luminaţi şi de inimă, îşi va lua cu timpul o imensă extensiune, pe măsura programului 

pe care şi l-a prefăcut această şcoală. Românul  de pretutindeni are lipsă de carte şi lumină. Mai 

multă lipsă duce el pe pământul Oltului, în acel ţinut care ne evocă în memorie multe suveniruri 

din trecut. Şi cu cât lipsa de instruire şi educaţie aici la noi este mai simţită, cu atât necesitatea de 

a se înfiinţa această şcoală devenea din ce în ce mai tare pronunţată. Dar nimeni nu simţea lipsa 

acestei şcoli mai tare decât acei care îşi puseseră toate ostenelile pentru a o aduce în funcţiune. 

Modestia şi respectul pe care le datorez acelor români de înalt sentiment naţional şi patriotic mă 

silesc să observ tăcerea. 

 Destul atât că şcoala s-a inaugurat şi s-a activat cu mari sacrificii, cu multe osteneli, şi 

prelegerile curg în trei clase frecventate de un număr frumuşel de elevi din urbe şi district.  

 Am zis că şcoala s-a pus în fiinţă cu mari sacrificii şi cu multe osteneli. La aceste cuvinte 

îmi va obiecta poate cineva că ce se face cu fondul folositor grănicerilor români din acest district 

şi că de ce foştii grăniceri ai regimentului întâi de graniţă n-au izbutit să pună mâna pe fond ca 

năsăudenii? – Dacă comunele noastre foste grănicere ar fi păzit şi ar fi lucrat solidar ca 

năsăudenii, poate că astăzi ar dispune de acel fond, dar în lipsă de tact, în lipsă de solidaritate, în 

                                                           
3 Celelalte ziare naţionale sunt rugate cu mult respect a reproduce această rugăminte în preţuitele lor coloane. 



lipsă de împreună acţiune, acum dispun de el străinii şi dau cât vor la şcolile săteşti ale 

comunelor foste grănicere! – Iertându-mi aceste mici digresiuni, mă întorc la chestiune. – O 

şcoală, fie ea cât de bună, nu poate prospera şi nu-şi poate împlini misiunea sa civilizatoare şi 

luminătoare, dacă nu va satisface unele pretenţii indispensabile de a întruni adică toate condiţiile 

pe care le reclamă natura acestor feluri de instituţii. – Şi fiindcă instituţiile şcolare sunt chemate 

în prima linie  pentru a lupta cu rara persistenţă de a face din om, om în sensul eminent, pentru a 

deştepta în el demnitatea fiinţei sale, urmărind un singur scop – de a desăvârşi opera morală a 

omului – adică regenerarea omeniei în general şi a naţiunilor în special, urmează de la sine că 

şcoala trebuie să aibă toate condiţiile ce-i pot facilita marea sa misiune. Una, deci, din 

principalele condiţii pe care şcoala le pretinde, este înfiinţarea de aşa numite biblioteci şcolare. 

 Şcoala noastră încă a început a-şi întemeia o bibliotecă. Începutul l-a făcut chiar domnul 

ministru de interne al României libere, Mihail Kogălniceanu, care, prin mijlocirea unui prea 

stimat bărbat al naţiunii, a dăruit şcolii noastre mai multe volume la preţul de o sută de lei noi, 

pentru care faptă îi exprimăm public cea mai fierbinte mulţumire. Şi fiindcă şcoala noastră, 

domnule redactor!, s-a activat cu multe sacrificii şi, astfel, are multe greutăţi de întâmpinat, încât 

nu-i rămân mijloace pentru a-şi întemeia pe spatele său o bibliotecă şcolară, subscrisa bibliotecă 

şcolară îşi permite a ruga pe calea publicităţii pe toţi domnii autori şi jurnaliştii români care vor 

binevoi a da asculatre acestei rugăminţi ce se face în interesul românismului, a dărui şcolii 

noastre câte un exemplar din volumele şi nuvelele domniei lor, ca să le rămână numele nemuritor 

şi amintirea eternă din partea noastră şi a naţiunii. – Faceţi-o, domnilor! Un monument 

nepieritor, căci a înlesni mijloacele pentru educarea şi instruirea poporului nu este oare cel mai 

mare, cel mai grandios monument ce-l poate lăsa cineva moştenire naţiunii sale? – Cunoscând, 

dar, solicitudinea ce totdeauna aţi arătat pentru pentru interesele vitale ale naţiunii, ne adresăm 

către inteligenţa şi patriotismul d-voastră, domnilor autori, domnilor redactori, siguri fiind că din 

partea dumneavoastră un concurs luminat va fi asigurat operei ce urmărim! 

 Aşteptând ştiri îmbucurătoare, să ne aveţi pentru totdeauna cu devotament la marea 

misiune de luminare şi cultivare a neamului românesc. 

 Făgăraş, prima zi din anul 1870. 

         Ioan Dima Petraşcu 

(„Telegraful român”, XVIII, 1870, nr. 3, 8/20 ianuarie)  

 

 

 

Apel frăţesc către cluburile membrilor români ai comitetelor municipale şi către întreaga 

inteligenţă română din Transilvania 

 

 Anul ce bate deja la uşile noastre se anunţă cu evenimente socio-politice nu lipsite de 

importanţă pentru românii din Ardeal, cu evenimente ce pretind grija timpurie din partea bunului 

patriot şi a fidelului fiu al naţiunii române. 

 Timpul alegerii deputaţilor dietali se apropie. Noua lege electorală, art. XXXIII din 1874, 

este deja sancţionată. Dispoziţiile ministeriale sunt făcute în acea privinţă ca înscrierea 

alegătorilor îndreptăţiţi pe baza amintitei legi să se termine în toate municipiile încă din ianuarie 

st n. 1875, astfel încât acum, în martie-aprilie ale aceluiaşi an, în unele locuri se vor face şi 

alegerile dietale. 

 Răstimpul, aşadar, de care putem dispune spre pregătirile neapărate e foarte scurt, cu totul 

scurt, în asemănare cu ponderea acţiunii ce ne aşteaptă. Cu atât mai neiertată e datoria fiecărui 



român inteligent şi simţit de a medita asupra lucrului cu seriozitatea cuvenită, de a studia 

temeinic această cauză ponderabilă şi de a contribui cu puterile sale ca poporul român din 

Transilvania să ia – cu respect referitor la chestiunea vitală a alegătorilor dietali şi a legaţiunii, 

între barierele strâmte ce îi sunt trase – o ţinută pe cât de folositoare binelui comun şi aşijderea şi 

intereselor sale, pe atât de corespunzătoare demnităţii şi însemnătăţii lui în această ţară. 

 Din asemenea consideraţii, clubul membrilor români ai congregaţiei comitatului 

Cojocnei, în şedinţa sa din 21 decembrie a.c., dădu subscrisului său comitet dublă însărcinare cu 

privire la afacerea apropiată de care este vorba. 

 Întâi: comitetul clubului să instruiască şi să provoace cu tot dinadinsul inteligenţa română 

din comitat, pe preoţi, notari cercuali, docenţi şi alţi cărturari, ca ceştia să poarte grijă neadormită 

pentru ca românii îndreptăţiţi în sensul alineatelor 1-9, 108 şi al celorlalte paragrafe ale art. 

XXXIII din 1874, să fie toţi până la unul înscrişi ca alegători. Aceasta, cu atât mai vârtos, cu cât 

rădicarea censului electorale transilvane şi aşa reduce numărul alegătorilor şi cu cât înrâurirea 

alegătorilor nu se mărgineşte numai la alegerea deputaţilor dietali, ci (fiindcă numai aceia au 

dreptul la alegerea chiar şi a membrilor municipali, ba şi demni de a fi aleşi de membri ai 

comitetelor comitatensi sunt numai cei ce au dreptul de a alege pe deputaţii dietali) influenţa 

dreptului de alegere în chestiune se extinde la întreaga viaţă publică constituţională, în special se 

extinde la nenumărate afaceri municipale ale comitatelor, scaunelor, districtelor şi urbelor ce stau 

în legătură strânsă cu interesele cotidiene ale populaţiei de la sate. Aceste interese cer a fi apărate 

numai pe cât se poate. Asta se recunoştea şi de către naţiunea română din Transilvania în trecutul 

cel mai apropiat, întocmai precum se recunoaşte în prezent şi asta ne face să sperăm că atari 

provocări şi inviaţiuni se vor fi făcut şi se vor face din partea tuturor cluburilor membrilor 

români ai comitetelor municipale transilvane. 

 Mult mai delicată pentru naţiunea română din Ardeal şi mult mai dureroasă este a doua 

însărcinare, respectiv chestiunea relativă la propriile alegeri pentru dieta pestană. Ne este 

proaspătă amintirea tristei confuziuni în care au venit românii ardeleni, cu părerile şi acţiunile 

lor, la ultimele alegeri dietale. Atribuind acum acea confuzie oricărei cauze, fie evenimentelor 

politice surprinzătoare, fie deşteptării noastre prea târzii, fie altor cercustări stângace, atâta stă că 

azi ar fi un păcat de neiertat să recădem în eroarea din trecut. În politică devine fatal a comite a 

doua oară aceeaşi greşeală. 

 De aceea, amintitul club românesc clujean e de fermă convingere că onoarea alegătorilor 

români pofteşte ca ei să prefigureze de această dată din timp ţinuta de atitudine ce o vor observa 

faţă cu alegerile dietale proxime. Spre acest scop, mai sus semnalatul: 1) doreşte ca în 15 

februarie st. n. 1875 să se ţină la Alba Iulia (Belgrad), situată mai în mijlocul Transilvaniei, o 

conferinţă română spre stabilirea ţinutei românilor faţă cu proximele alegeri dietale; 2) la această 

conferinţă, pentru a fi expresia după împrejurări cât se poate mai fidele şi mai nealterate prin 

voci nechemate a naţiunii române din Transilvania, să se trimită din fiecare comitat, scaun şi 

district, tot cam după 30.000 locuitori români la fiecare deputat, iar în scaune ş.c.l. cu populaţie 

mai puţină de 30.000, încă câte un deputat (sau după o altă cheia şi pe o bază mai 

corespunzătoare, stabilită de aici încolo), deputaţii să se aleagă prin cluburile române, respectiv 

membrii români ai comitetelor municipale. Stă altminteri în libertatea şi a altor bărbaţi români 

destinaţi fie din Transilvania fie din părţile ungurene, de a concura cu votul lor consultativ la 

agendele chestionatei conferinţe; 3) convocarea conferinţei să se facă prin bărbaţii recunoscuţi 

antisemani ai naţiunii, şi acea convocare să se publice cel mult până la 20 ianuarie st. n. 1875, 

pentru ca în cazul unei neapărate tărăgănări a convocării să se poată face încă la timp paşii 

necesari prin alţii. 



 Poporul român din Transilvania, pe terenul vieţii constituţionale şi de stat, se află din nou 

ca Hercule la crucea drumurilor de la pasul nimerit sau greşit, pe care îl va face dânsul la ocazia 

proximelor alegeri dietale, depinde în mare parte ca soarta lui politică să ia o întorsătură bună, 

sau pe un alt ciclu de ani să rămână totul aşa de fatal, ba încă şi mai fatal decât în anii din urmă. 

A alege însă pentru el şi în numele lui calea cea nimerită, calea salvării şi a fericirii, sunt chemaţi 

aceia pe care dânsul îi onorează necontenit cu încrederea sa. 

 Inteligenţi români transilvani, afacerea în care ne adresăm către voi nu trebuie să mai 

spunem că este de supremă însemnătate în viaţa unui popor. Timpul urgentează. Răspunderea 

înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor zace pe umerii noştri şi numai pe ai noştri, răspunderea 

neabsolvabilă, dacă noi din nepăsare păcătoasă şi pentru împerecheri, pasiuni şi interese 

personale, necum să asigurăm şi să înmulţim, încă acum periclităm cumva şi acele emolumente 

sociale şi politice multe puţine, ce moşii şi strămoşii noştri ni le câştigară cu atâtea lupte şi 

sacrificii şi cu atâta abnegare de sine. Să ne deşteptăm şi impulpâmu de aceea cu o oră mai 

înainte. Să ne punem din timp în fruntea bunului nostru popor şi să nu îl lăsăm rătăcind ca oile 

fără păcurar. Soarta şi interesele lui sunt şi ale noastre: hai dar să apărăm pe tărâmul şi între 

marginile legii, ca bărbăţia şi resemnarea românească ce e al nostru, hai să dăm mână cu mână, 

ca alegerile proxime să îi afle pe români pe deplin pregătiţi şi în deplină solidaritate frăţească! 

 Din şedinţa clubului membrilor români ai comitetului Cojocnei. Cluj, în 21 dec., 1874. 

 Preşedintele clubului Alexandru Lazăr; vicepreşedinte Dr. Gregoriu Silaşi; casariul 

Grigoriu Chifa; notarul Victor Russu; membrii: Ladislau Vaida, Gavriil Pop, Vasiliu Roşiescu, 

Lazăr Baldi, Ioane Petran. 

 

(„Telegraful român”, XXII, 1874, nr. 101, 22 decembrie 1874/3 ianuarie 1875, p. 393-394) 

  

 

 

3/15 Mai 

 

 Sunt cu patru ani mai mult, peste un pătrar de secol, de când aniversarea datei de mai sus 

ne evocă în memorie o zi de neuitat pentru românimea din Austro-Ungaria şi în special pentru 

cea din Transilvania. 

 Ideea libertăţii din Europa apuseană a aflat în această zi răsunet puternic şi în patria 

noastră şi românii setoşi de libertate ca cerbul de izvoarele apelor se întrunesc în câmpul botezat 

cu acest nume sacru spre a se arăta lumii ca a meritat de dânsa. 

 Soarta poporului însă nu se ameliorează într-o zi. Românii de atunci s-au luptat, între 

marginile oferite de legile patriei, şi au reportat şi unele victorii; cu toate acestea, nici astăzi nu-şi 

văd realizată dorinţa spre a putea zice: suntem în faptă egali îndreptăţiţi cu toţi concetăţenii 

noştri. 

 Spre mângâierea noastră, se poate că vom fi în drept să de zicem ca în timpul care nu sta 

în nici o proporţiune cu secolii împilării nici nu se putea altminteri; se poate că ni s-ar obiecta, cu 

drept cuvânt, ca de la această mare zi încoace nici noi românii nu am ţinut mersul către ţinta 

noastră cu aceeaşi energie, cu aceeaşi tenacitate şi prevedere. Oricare ar fi judecata ulterioară din 

premizele acestea, adevărul că românul nu dă uitării momentul cel mare, al originii năzuinţelor 

spre libertate şi egalitate este, deşi o mică recompensă, care are însuşirea de înnoi puterile şi de a 

ne reîmprospăta energia spre ajungerea la scopul nostru naţional şi patriotic. Un popor care nu dă 

uitării antecedentele sale poate, sub greutatea evenimentelor opuse năzuinţelor sale, să şovăiască 



un moment, poarta însă în sine sâmburul integrităţii sale şi continuă opera începută la ocazia cea 

mai de aproape, după ce şi-a recules şi reînnoit puterile sale spirituale şi intelectuale. 

 Suntem reculeşi şi reînnoiţi în puteri astăzi spre a proceda mai departe? Ne este deja calea 

deschisă pe largul câmpului politic patriotic spre a putea lucra fără a da de piedici mai departe? 

 În mod absolut răspuns nu putem da la întrebările puse. În biserică, în şcoală şi în alte 

întreprinderi de cultură am făcut deja unele neînsemnate începuturi. Pe terenul politic, în faptă, 

aşteptăm ca concetăţenii noştri să ajungă la ulterioara convingere, că este imperios în interesul 

patriei comune şi al scopului ei, al culturii, a ne lărgi şi nouă cercul de activitate. 

 Raportul între reculegere şi între continuarea năzuinţelor politice constituie viaţa unui 

popor sau a unei naţiuni, dacă amândouă se întregesc şi se susţin în măsură corespunzătoare 

unele pe altele. 

 Este dar o datorinţă pentru noi a face tot ce ne stă în putinţă pentru reculegerea şi 

reînnoirea puterilor şi a ne feri de tot ce le-ar putea debilita şi trândăvi. Este mai departe datorinţa 

de a pândi momentul pentru a putea reintra iar în lucru şi a ne continua actele noastre naţionale 

poli77vocea dreptăţii, ne-ar aduce fără îndoială şi fruptele dorite. 

 Lucrând în înţelesul acesta ne vom arăta demni de aceia ce au pus temeiul însemnatei zile 

de 3/15 Mai şi vom izbuti a realiza cu desăvârşire opera începută de dânşii. 

 Atunci ziua aceasta va deveni o sărbătoare naţională politică, care va şterge de pe faţa 

naţiunii lacrimile pentru victimele şi amărăciunile ce a trebuit să îndure şi ea va fi bine văzută şi 

aplaudată de ceilalţi concetăţeni neromâni. Pentru că ea va întregi armonia între toţi locuitorii 

patriei, care să ne-o dea Dumnezeu cât mai curând! 

 

(„Telegraful român”, XXV, 1877, nr. 35, 5/17 Mai, p. 139)  

 

 

16 Iunie 

 

 Ziua de 16 iunie este şi va rămâne pentru români o zi de jale, căci ea a răpit lor un bărbat 

însemnat şi un mare fiu al naţiunii. 

 În 16 Iunie 1873 Andrei Şaguna a trecut din viaţă la cele eterne. Lacrămi fierbinţi a vărsat 

naţiunea pe mormântul care acoperă vălul pământesc al sufletului nemuritor al lui Andrei 

Şaguna. 

Patru ani au trecut de la 16 Iunie 1873. 

Poporul român, greu încercat de soartă, a petrecut şi noul şir de suferinţe care îi era impus 

de împrejurări. Orizontul politic s-a întunecat din zi în zi mai tare şi astăzi îl vedem împovărat cu 

nori grei, care ameninţă o furtună teribilă, care are să se descarce asupra capetelor noastre. – 

Nicicând, ca în împrejurări grele, nu duc popoarele aşa mare lipsă după bărbaţi mari şi luminaţi 

care, devotaţi cauzei naţionale, să pătrundă în adâncimea trecutului şi să străbată la înălţimea 

viitorului. 

Când poporul este ameninţat din toate părţile cu pericole, când are să se decidă poate 

soarta sa pentru totdeauna, atunci are el lipsa de bărbaţi care nutresc în inima lor simţul cel mai 

măreţ, iubirea adevărată a naţiunii, de bărbaţi care, cu o rară abnegaţiune personală, nu cunosc alt 

talisman mai scump, decât fericirea naţiunii. 

Aceşti bărbaţi, fie fortuna cât de îngrozitoare, ei conduc corabia poporului prin toate 

primejdiile la limanul dorit. 



Andrei Şaguna! Stăm astăzi la mormântul Tău cu adâncă durere, căci în Tine am pierdut 

pe acel bărbat care ai luptat toată viaţa cu inima şi cu spiritul pentru biserică, naţiune şi patrie. Tu 

erai cârmitorul, care ai condus corabia poporului de nenumărate ori la liman! Astăzi în zile grele, 

înconjuraţi fiind de pericole din afară şi din lăuntru privim la spiritul Tău înalt şi nemuritor şi 

dorim a ne lumina de splendoarea lui pentru a putea urma învăţăturilor Tale! Biserica, naţiunea şi 

patria va scrie poporul român cu litere de aur pe drapelul său şi va lupta şi va muri pentru 

dânsele. Ori din ce parte vor veni atacurile, oricine va fi inamicul, noi ne vom aduna lângă acest 

drapel şi umăr lângă umăr vom fi gata a ne apăra cu tot sufletul instituţiile noastre bisericeşti şi 

drepturile naţionale în interesul patriei. Noi nimic nu avem mai scump decât acestea, pentru care 

Andrei Şaguna a vieţuit şi a murit. 

„Aveţi – ne zice însă spiritul lui – aveţi perseverenţa de fier, aduceţi sacrificii din inimă şi 

păstraţi între voi caritatea frăţească – întru aceste trei semne veţi învinge!” 

Iată dar armele prin care cucerim terenul ce trebuie să îl ocupăm. 

Iată scutul în contra fulgerului, ce se va descărca din nori ameninţători ai orizontului 

politic. Iată semnele, prin care Andrei Şaguna a învins şi a devenit nemuritor pentru naţiunea sa. 

Avem să ţinem cu perseverenţă de fier la constituţia noastră bisericească şi la drepturile 

naţionale şi vom face totul ca ele să nu se calce în picioare. Să fim totdeauna gata a aduce 

sacrificii din inimă pentru fericirea naţiunii române, care este şi a patriei, ca ea să înflorească şi 

să propăşească. Şi cu cât se grămădesc pericolele cu atât mai mult ne vom apropia de spiritul lui 

Andrei Şaguna, care ne va conduce pe toţi, păstrând caritatea frăţească în faptele noastre. 

 

(„Telegraful român”, XXV, 1877, nr. 47, 16/28 iunie, p. 188)  

 

 

Apel la români! 

 

 

 Guvernul maghiar prin organul său a dizolvat comitetul înfiinţat aici pentru primirea 

ofrandelor în favoarea fraţilor noştri din România răniţi în răzbel. 

 Însă simţământul umanităţii, iubirea şi legătura de sânge nu se dizolvă decât odată cu 

viaţa! 

 În numele acestor înalte şi sfinte simţăminte, noi ca particulari venim a apela, pentru 

ajutorarea fraţilor noştri răniţi în război, la toţi aceia în al căror piept bate o fierbinte inimă de 

român, la toţi aceia în al căror nobil sân arde focul sacru al umanităţii, în fine la toţi aceia care, 

pentru onoarea secolului în care trăim, doresc triumful civilizaţiunii asupra barbarismului. 

 Dacă iubirea frăţească ne face să implorăm de la cel de sus ca fraţii noştri din România să 

se întoarcă de pe câmpul de onoare încărcaţi de izbândă şi glorie, aceeaşi iubire ne impune a veni 

în ajutorul acelora care au căzut pentru gloria şi viitorul neamului românesc. 

 Români! Nu numai îndatorirea sângelui, nu numai vocea carităţii cere de la noi acest 

ajutor; aceasta o pretinde încă înaltul obligământ ce ni-l impune civilizaţiunea. 

 Secoli întregi au luptat fraţii noştri din România pentru lumină şi lege contra 

barbarismului! Un Mircea, un Ştefan, un Mihai au trăit şi au murit cu arma în mână la porţile 

Europei, înfrângând potopul barbariei şi al întunericului. 

 Martoră este istoria că toate popoarele luminate ale Europei au admirat şi au binecuvântat 

în aceşti eroi ai românilor totodată şi pe cavalerii eroi ai creştinismului. 



 S-ar putea acum români ca noi, cei mai aproape ai lor, noi, asupra cărora încă s-au 

răsfrânt razele binefăcătoare ale victoriei lor, noi să rămânem nepăsători faţă cu aceia care vin a 

continua opera ce au început-o glorioşii lor strămoşi? 

 Următorii au putea scrie cu drept cuvânt pe mormintele noastre: Nepăsători de suferinţele 

fraţilor voştri, voi aţi pângărit numele ce l-aţi purtat! 

 Apelăm dar la toţi românii dintre Tisa şi Carpaţi, la june şi bătrân, la avut şi la sărac, a da 

fiecare obolul său pentru alinarea suferinţelor fraţilor noştri din România răniţi în război. 

 Apelăm du deosebire la tine, junime română, garanţia viitorului şi vasul de aur al 

simţămintelor nealterate! Adu-ţi aminte că antecesorii tăi şi-au pus o pagină de aur în analele 

poporului român. 

 Ia junime şi de data asta apostolatul pentru a propaga ideea cea mai sfântă, simţământul 

cel mai blând şi mai dulce: de a alina suferinţele celui ce a rămas pe câmpul de război. 

 Ofrandele în bani să se adreseze dlui Diamandi I. Manole, comerciant în Braşov; 

ofrandele în scamă, bandaje etc. onorabilei doamne Hareti Stănescu în Braşov. 

  

Braşov, în 9 Iunie 1877. 

 

 Ioan Petric, prot. N. Strevoiu, Diamandi I. Manole, Ioan T. Popovici, Dimitrie Ionciovici, 

Nic. I. Baboianu, Dr. Ioan Neagoe, Nicolae T. Ciurcu, Aron Densusianu, Ioan Lengeru, Dr. I. 

Lapedatu, Const. I. Popas, G. Baritiu, George B. Pop, Constantin Nicolau, Iacob Mureşan.  

 

(„Telegraful român”, XXV, 1877, nr. 47, 16/28 iunie, p. 188) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNA. Cotidian politic şi literar al românilor din Transilvania. Apare la Sibiu (14 

aprilie 1884 – 5 decembrie 1893; 4 ianuarie 1894 – 29 aprilie 1903). Director şi redactor 

responsabil: I. Slavici (1884-1886); redactor responsabil: Cornel Pop Păcurar (1884-1886), 

Pompiliu Pipoşiu (1886-1887), Septimiu Albini (1886-1890), Aurel Popa (1886-1887), Andrei 

Balteş (1890-1901), Alexandru Dordea (1893-1894), Ioan Ciontea (1893-1896), Cornel Scurtu 

(1893-1894), Teodor V. Păcăţian (1896-1897), Ioan Morariu (1897), Petru Simtion (1897-1898), 

L. L. Prasca-junior (1901), George Mohan (1901-1902), Ioan E. Prodan (1902), E. Dăianu 

(1903); redactor: G. Coşbuc (1886-1889). Editează suplimentele „Foaia ilustrată” (1891) şi 

„Tribuna literară” (1900-1902).Iniţiat de un grup de negustori români din Sibiu, cu scopul de a 

avea un organ care să reprezinte „curentele populare” şi să fie „un centru de lucrare literară”, 

ziarul „Tribuna” a însemnat, după opinia lui I. Breazu, „triumful «Convorbirilor literare» în 

Transilvania”, datorită actvităţii lui I. Slavici, care venea cu experienţă de ziarist de la „Timpul” 

(1876-1924) şi a lui G. Coşbuc, care se afirmă ca poet original în paginile ziarului. Rubricile 

„Tribunei” sunt similare celor ale majorităţii ziarelor din România: „Revista politică”, 

„Corespondenţa particulară a Tribunei” şi „Foiţa Tribunei”. În articolele politice, istorice şi 

culturale, conducătorii „Tribunei” susţin ideea unei literaturi inspirate din realităţile naţionale, 

necesitatea folosirii unei limbi literare înţelese de întregul popor şi a normelor ortografice 

fonteice stabilite în 1880-1881 de Academia Română. În primii cinci-şase ani, „Tribuna” este 

alături de junimişti; după 1890 se apropie de cercurile liberale din România, rămânând însă în 

problemele culturale sub influenţa lui Titu Maiorescu şi a „Convorbirilor literare” (1867-1944). 

„Tribuna” adoptă, încă de la primele numere, ortografia fonetică propusă de Maiorescu prin 

„Convorbiri literare” şi Analele Academiei Române. După ivirea unor neînţelegeri între 

propietarii tipografiei şi redacţia ziarului şi după procesul memorandiştilor (1894), „Tribuna” 

renunţă la lupta activă şi se preocupă mai puţin de problemele literaturii. Sub conducerea lui E. 

Dăianu, ziarul „Tribuna” are o difuzare limitată, fiind nevoit să-şi întrerupă apariţia. Referindu-

se la contribuţia ziarului la realizarea unităţii naţionale, I. Slavici scria în articolul „Tribuna” şi 

tribuniştii, din 1896: „Cu Tribuna a intrat în viaţa noastră comună un nou rând de oameni, care 

au dat lucrării nostre culturale un nou avânt şi luptelor noastre politice o nouă direcţiune, care 

reprezintă, în dezvoltarea noastră naţională un nou curent. Curentul acesta, slab la început, a 

crescut din an în an şi a ajuns în cele din urmă a toate covârşitor, fiindcă el pornea din 

simţământul că, prin originea noastră, prin destoiniciile noastre particulare şi prin poziţia noastră 

geografică, noi, românii, deşi risipiţi în mai multe state, avem aceleaşi interese şi suntem meniţi a 

purta împreună aceeaşi grea şi frumoasă sarcină în Orientul Europei”4 . Propagarea ideii de 

unitate politică şi culturală a poporului român – „Soarele pentru toţi românii la Bucureşti răsare”, 

se exprima Slavici într-o scrisoare –, promovarea unui realism popular sunt principalele puncte 

ale programului „Tribunei” de până la 19005.      

În anul 1908 reţinem următoare prezentare succintă a publicaţiei: „ziar politic codtidian, 

înfiinţat 1884 în Sibiiu, sub direcţiunea lui I. Slavici şi editat de societatea pe acţ. «Institut 

Tipografic». Timp îndelungat cel mai citit ziar rom. În Trs., care a contribuit mult şi la 

îndreptarea limbei lit. Dincoace de Carpaţi. T., mai ales dela 1890, a fost organul acreditat al 

comitetului naţional, şi îndeosebi în chestiunea memorandului a avut rol conducător. T. a fost 

urmărită cu o lungă serie de procese politice, fiind judecaţi aproape toţi redactorii ei la temniţă şi 

                                                           
4 Apud I. Hangiu, Reviste şi curente în evoluţia literaturii române, Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 

p. 105. 
5 Cf. I. Hangiu, Dicţionarul Presei Literare Româneşti, 1790-1990. Editura Fundaţiei Culturale Române. Ediţia a II-

a revizuită şi completată, Bucureşti, 1996, pp. 477-478. 



societatea editoare la amenzi grele. (Numai dela 1893-1903 pedepsele dictate T.-ei represintă în 

total amenzi de 40,656 cor. Şi întemniţări pe timp de 17 ani!) Aceste procese în fine au consumat 

întreagă averea Inst. Tipografic şi au avut de urmare sistarea T.-ei în 16/29 Aprilie 1903.”6. 

 

 

 

 

Corespondenţe particulare 

ale ,,Tribunei” 

[Adunarea alegătorilor români din cercul electoral al Sas Sebeşului] 

 

Sas Sebeş, în 8 Mai 1884 

 

Onorată Redacţie! 

 

Azi s-a ţinut adunarea alegătorilor români din cercul electoral al Sas Sebeşului, Pentru a-

şi decreta ţinuta sa politică pe perioada viitoare şi alegerea a 2 delegaţi şi 2  supleanţi la 

conferinţa generală ţinută în Sibiu. În acest cerc sunt peste 400 de alegatori români. Prezenţi la 

adunare au fost cam jumătate din numărul alegătorilor. Între cei prezenţi peste 100 de alegători 

au fost ţărani, iar ceilalţi inteligenţă. 

 Adunarea a decurs în ordine şi linişte. 

 La propunerea dlui Tipeiu s-au aclamat ca delegaţi domnii: Ioan Bojiţă şi Ioan Droc, iar 

supleanţi Ioan Măcelariu şi Fulea. 

 Privitor la ţinuta politică, adunarea la propunerea av. Bojiţă în unanimitate a aderat la 

programa partidei naţionale din 1881; iar la propunerea înv. Murăşan unanimitatea a declarat să 

fie solidară cu orice hotărâre adusă de conferinţa generală a delegaţilor. În sensul acesta li s-a dat 

delegaţilor să înţeleagă că au a se purta. 

 La urmă înv. Murăşan, având în vedere afirmaţiile unor foi neromâne, că inteligenţa 

română e singură, iar poporul român are cu totul alte vederi politice, între aplauzele generale a 

propus: a se face evident în protocolul adunării numărul alegătorilor prezenţi, câţi din inteligenţă 

şi câţi din popor, şi cu aceasta a se da dezminţirea cuvenită acelor afirmaţii duşmănoase. 

 Şi după ce s-au ales mai multe subcomitete, pentru ducerea la îndeplinire a concluziilor 

conferinţei generale, adunarea s-a sfârşit nedându-i-se ocazie poliţaiului să facă întrebuinţare de 

puterea sa. 

 Cu această ocazie, cred că nu e superfluă următoarea notiţă: starea sebeşenilor e tot cea 

veche. 

 Îmbucurător e că s-a început să se înfiinţeze o reuniune pentru înmulţirea si sprijinirea 

maeştrilor români şi altă reuniune de păstrare. D-zeu să ajute! 

 

 

(,,Tribuna”, I, 1884, nr.12, Duminică 29 Aprilie/11 Mai, p.46) 

 

 

                                                           
6  Dr. C. Diaconovich, Enciclopedia Română, publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru 

Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Tomul III, Kemet-Zymotic. (Cuprinde 18,819 articole cu 2 harte, 2 

adnexe şi 16 ilustraţiuni în text). Editura şi tipografia lui W. Krafft, Sibiu, 1908, p. 1126. 



[Manifestări Cluj] 

 

 O răcoreală plăcută adie dinspre Budapesta: poliţia din Cluj a oprit o întrunire proiectată 

de studenţi şi senatul universitar a pornit cercetarea disciplinară contra iniţiatorilor tumultelor de 

la 14, 15, 16 şi 17 Maiu. 

 Dacă este aşa, atunci putem să vorbim şi noi mai dezgheţat. 

 Înainte de toate „pro domo”. 

 Ni s-a făcut la Cluj şi nouă onoarea de a fi executaţi cu mare tămbălău: „Tribuna” a fost 

înfiptă în băţ, dusă cu mare triumf la locul, unde stăteau odinioară furcile clujenilor şi după toate 

acestea a fost dată în prada flăcărilor mistuitoare. Au asistat la acest act solemn vreo două mii de 

persoane, studenţi, funcţionari publici, băieţi de prăvălie, calfe şi ucenici de meşteşugari, a fost şi 

muzică funebră, s-au intonat şi imnuri naţionale: niciodată nu ne-am fi crezut atât de importanţi, 

niciodată vrednici de o manifestaţiune atât de impozantă. 

 Pagubă numai c-a fost totodată şi atât de ridicolă. 

 Cum adică? – noi am provocat, chiar şi noi am provocat opinia publică maghiară?! 

 Inima deschisă cu care ne-am prezentat în publicitatea patriei noastre, sinceritatea, 

necondiţionata noastră iubire de adevăr, sunt acestea provocări?! 

 S-a produs în timpul din urmă în patria noastră o încordare, care poate să devină fatală 

atât pentru naţiunea română, cât şi pentru cea maghiară, şi această încordare nu va putea să 

înceteze decât aşa, dacă ne vom spune unii altora fără de înconjur ceea ce voim, ceea ce simţim, 

ceea ce gândim. 

 Noi am venit să împlinim această datorie patriotică şi amicală. Le-am spus maghiarilor: 

iată ce simte, iată ce vrea, iată cum gândeşte poporul român, pe care noi îl cunoaştem mai bine 

decât voi şi cu care noi ne-am identificat, iată ce voim noi, purtătorii vieţii intelectuale române. 

 Ne aşteptam ca ziarele maghiare să ne răspundă arătând în formulare clară şi fără de 

înconjur ce voieşte poporul pe care îl reprezintă ele, ce gândeşte, cum simte el. 

 Astfel s-ar fi început o ciocnire de idei, în care, punând argument lângă argument, încetul 

cu încetul ne-am fi apropiat unii de alţii, am fi găsit în cele din urmă terenul comun, pe care ne 

putem întâlni, şi am fi produs atât în ţară, cât şi în societatea europeană, care se interesează de 

noi, impresiunea că suntem două popoare care, unite prin interese comune, dau o garanţie destul 

de sigură pentru menţinerea ordinii, de care se simte atât de mare trebuinţă în vederea organizării 

Orientului şi a civilizării lui. 

 Se vede însă că în adevăr opinia publică maghiară nu poate suporta adevărul, când el 

izbeşte în înclinările ei. 

 Recunoaştem că suntem noi românii un fel de pericol elementar pentru naţiunea maghiară 

cu aspiraţiunile ei de astăzi: tocmai de aceea partea luminată a naţiunii maghiare trebuie să aibă 



curajul civic de a se uita cu ochiul liniştit în faţa acestui pericol şi de a se gândi cu toată 

seriozitatea asupra mijloacelor ce noi propunem pentru înlăturarea lui. 

 Ungaria trebuie să rămână un stat poliglot şi dreptul ei public trebuie să se dezvolte mai 

departe în acest sens: astfel nu este în lumea aceasta putere care să poate împiedica dizolvarea 

lui, şi cine ştie?! – cine are criminala îndrăzneală de a afirma că în procesul de dizolvare a 

statului nu vom pieri şi noi, cele două naţiuni care îi dau caracterul special şi, înţelese între 

dânsele, pot să-l susţină faţă cu orişice primejdie. 

 Drept argument contra acestei teze susţinute de noi, colegii noştri din Cluj ne răspund că 

suntem daco-români. 

 Nici noi nu zicem că nu. 

 Suntem parte din poporul român, cel mai mare popor din Orientul Europei şi cel mai 

închegat, vreo zece milioane de oameni care, cu toate că stau răspândiţi până înspre Tisza şi 

Nistru şi chiar peste Dunăre prin Serbia, Bulgaria şi Dobrogea, vorbesc acelaşi dialect numit 

daco-român, au aceleaşi obiceiuri şi aceleaşi tradiţiuni în ceea ce priveşte comorile de poezie 

populară, şi reprezintă acelaşi tip. 

 Acesta e un adevăr etnografic, pe care mai ales noi nu-l vom tăgădui. 

 Ce urmează însă din acest adevăr? 

 Urmează, că în mod fatal viaţa intelectuală, dezvoltarea etică, cultura acestor zece 

milioane de oameni este aceeaşi şi că prin noi, a treia parte din poporul român, patria noastră 

poate să stabilească cele mai intime relaţiuni cu Orientul şi să împlinească cea mai însemnată 

parte din misiunea ei civilizatoare. 

 Astfel s-a şi urmat în mai multe rânduri. 

 Cele dintâi cărţi româneşti au fost tipărite la Braşov, la Sibiu, la Orăştie şi la Alba Iulia, 

iar tradiţiunile culturii moderne se încep tot în Ardeal şi la Viena. 

 Cea dintâi şcoală românească în Muntenia a fost înfiinţată de G. Lazăr, un ardelean, care 

şi-a făcut studiile la Sibiu şi la Viena; cea dintâi şcoală românească în Oltenia a fost înfiinţată de 

I. Maiorescu, alt ardelean, care şi-a făcut studiile la Viena, şi tot ardelean a fost cel dintâi 

profesor de limba română în Bucovina; tot ardeleni, ungureni şi bănăţeni au fost în parte 

organizatorii instrucţiunii de toate gradele în Moldova şi Muntenia. 

 Iar acolo unde am pus noi începuturile de cultură, sunt astăzi centre de lumină pentru 

întregul Orient. 

 Credem că patria noastră poate să fie mândră de treaba pe care au făcut-o prin noi în 

Orient, şi afirmăm hotărât că numai prin noi putea să facă treaba aceasta. 

 Ce vor maghiarii? 

 Voi nu voiţi cultură, - ne strigă ei: râvniţi la putere; voiţi unirea voastră naţională! 

 Când am zis noi că o voim aceasta? 



 N-aţi zis, - răspund ei, - dar o voiţi în taină? 

 În taină? 

 Apoi ceea ce nu se manifestă, politiceşte nu există ca voinţă, ci numai ca înclinare vagă şi 

încă neformulată. 

 Negăm că e pronunţată această înclinare; chiar admiţând însă că ea există, treaba 

oamenilor luminaţi nu este de a o formula prin articole de ziare, nici de a o întări prin agitaţiuni 

ridicole, ci de a suprima orişice încercare de a o formula şi de a căuta în toată liniştea un ventil de 

siguranţă contra ei. 

 Acest ventil, zicem noi, e dezvoltarea dreptului public al patriei noastre în sens poliglot. 

 În loc de a se încerca să ne convingă că nu este aşa, clujenii sparg ferestre şi uşi, bagă 

spaimă în familiile românilor, tulbură petrecerile fraţilor noştri de acolo, fac versuri pline de 

insulte la adresa publicului nostru şi ard în cele din urmă biata hârtie, care n-are alt păcat decât 

pe acela de a fi servit drept mediu pasiv pentru comunicarea adevărului. 

 Şi acestea sunt argumente, nu însă argumente ale unor oameni chibzuiţi şi iubitori de 

ordine, ci argumente de oameni dispuşi a risca totul pe o carte. 

 Nu, - răspund ei, - câtă vreme există un picior de maghiar în ţara aceasta, ea trebuie să 

rămână maghiară şi numai maghiară. 

 Prea bine! – noi aşteptăm ca forţa împrejurărilor să-i silească a vorbi altfel. 

 Ne pare dar bine că măsurile luate de guvern, pentru că ele înlesnesc aşteptarea – în toată 

liniştea. 

Am dori însă ca fraţii noştri să nu considere măsurile luate de guvern drept o satisfacţiune 

dată celor insultaţi. 

E o satisfacţiune pe care şi-o dă guvernul sie însuşi; buna reputaţie a poporului maghiar a 

fost compromisă şi e interesul guvernului să-i dea reparaţiune. 

Apoi – prin măsurile luate contra iniţiatorilor tulburărilor de la Cluj d-l Tisza îşi câştigă 

aparenţele dreptului de a lua cele mai severe măsuri contra noastră. 

Bunul cumpăt, statornicia şi trezia minţii: acestea să fie bazele liniei noastre de conduită. 

Să dovedim că suntem un popor iubitor de ordine, dar tare în hotărârile sale, şi de ruşine 

va rămâne orişice s-ar încerca să atingă buna noastră reputaţiune. 

Să fim noi fermi şi nimeni nu ne poate lovi fără de a se compromite. 

 

Citim în „Telegraful”, oficiosul din Bucureşti, de la 8 mai a. c. următoarea apreciere 

asupra celor petrecute la Cluj: 



„E dureros pentru noi să fim martorii neînţelegerilor crescânde dintre românii din 

Ungaria şi maghiari. Am vorbit în mai multe rânduri în aceste coloane despre chipul cum pacea 

şi liniştea ar putea intra acolo, unde acum ura domneşte cu spumele ei, şi cum în locul luptelor 

sterpe şi urâcioase, munca producătoare ar face din Ungaria unul din statele cele mai prospere şi 

liniştite. Scenele petrecute în Cluj, cu ocaziunea aniversării zilei de 3 mai 1848, ne-au umplu de 

durere; speram un moment ca tinerimea ungară, odraslă viguroasă a unui popor cavaler, uitând 

ura veche şi fără raţiune, va întinde, ea cel puţin, mâna românilor cu care trăieşte în acelaşi stat; 

ne făceam iluzia că generaţia nouă, mai liberală ca bătrânii care au făcut pe 48, vor [sic!] forţa, 

prin atitudinea lor, mâna părinţilor pentru a îndreptăţi naţionalităţile atât de încercate de sub 

coroana Stului Ştefan. Modul cum s-a purtat tinerimea universitară din Cluj, cu ocaziunea zilei 

de 3 mai, ne-a scos din inimă această iluziune. Ne-a fost dat să vedem că ungurii, tineri ca şi 

bătrâni, culţi ca şi inculţi, n-au făcut nici un progres în această privinţă şi că ei, care au ajuns să 

stimeze şi să iubească pe evrei, urăsc ca şi acum un secol pe românii muncitori şi leali, care 

contribuie în parte egală cu ungurii la sarcinile statului”.  

(„Tribuna”, I, 1884, nr. 21, Joi 10/22 Mai, p. 81) 

 

 

Înrâurirea maghiară 

IV. 

 Cultivarea sentimentului naţional – am zis – consistă în aceea că ne apropiem de popor, 

vorbim astfel ca el să ne înţeleagă, ne purtăm precum se poartă şi el în împrejurări analoage, 

iubim ce iubeşte el şi respingem ceea ce nu găsim şi la dânsul, - căci e o urmă a înrâuririi străine 

tot ceea ce avem noi fără ca să aibă şi el. 

 Astfel trebuie să cultivăm în noi înşine iubirea de adevăr nu numai pentru că ea ne face 

capabili de dezvoltare etică, ci mai vârtos pentru că o găsim şi la popor şi lipsa ei nu poate fi 

decât o urmare a înrâuririi străine. 

 Mai e acum şi un al doilea păcat, care rezultă din exagerarea sentimentului de rasă. 

 Unde lipseşte iubirea de adevăr, trebuie neapărat să lipsească şi sentimentul de dreptate. 

 În maghiari s-a tocit aproape de tot acest sentiment. 

 Preocupat de naţionalitatea sa şi deprins a stăpâni, maghiarul nu mai e capabil de a 

cuprinde ideea dreptăţii; pentru el e drept ceea ce pare potrivit cu conservarea lui naţională şi 

nedreptate orişice concesiune făcută în favorul dezvoltării altora. 

 Astfel egalitatea îi pare lui o nedreptate, căci prin egalitate el e lipsit de privilegiile pe 

care le avea în trecut. Şi maghiarii nu se prefac când îşi manifestă indignaţiunea faţă cu 

stăruinţele noastre naţionale: sunt atât de preocupaţi de ei înşişi încât nu înţeleg cum ar fi cu 

putinţă ca noi să nu fim mulţumiţi cu situaţiunea în care ne aflăm, cum s-ar putea ca şi cererile 

noastre să fie drepte, de unde şi până unde noi ne socotim şi noi stăpâni în ţara noastră. De aceea 

drepturile pe care le-am câştigat după revoluţiunea de la 1848 lor li se par nişte abuzuri prin care 



îi spoliem pe dânşii de drepturile ce avuseseră odinioară şi adeseori, fiind vorba de drepturile 

noastre, ei le numesc privilegii şi stăruiesc pentru desfiinţarea lor. 

 Ei lucrează dar cu bună credinţă a omului orbit de patimă şi n-au conştiinţă de 

nedreptatea ce-o fac, când ne jignesc în dezvoltare. Nu simte maghiarul că este o călcare a celor 

mai esenţiale drepturi când ne impune limba maghiară în comună, în jurisdicţiune şi în 

instrucţiune până chiar şi în şcoala primară, nu are câtuşi de puţin conştiinţa nedreptăţii ce-o face 

unui întreg popor, când stăruie pentru maghiarizare, nu poate să înţeleagă natura criminală a 

faptei pe care o săvârşeşte, când din banii munciţi de noi creează aşezăminte menite a ne jigni în 

dezvoltare. 

 Această conştiinţă de dreptate ne lipseşte până la un grad oarecare şi nouă societăţii culte 

române. 

 Nu îi lipseşte însă poporului. 

 Românul e înainte de toate tolerant şi nota caracteristică e dispreţul pe care-l are faţă cu 

aceia care se leapădă de naţionalitatea ori de legea lor. Pe când maghiarul are o slăbiciune 

deosebită pentru străinii ce se pretind maghiari, românul se apropie cu neîncredere de cei ce se 

declară români fără ca în adevăr să fie şi abia în a treia ori în a patra generaţiune străinul 

românizat e socotit drept român între români. Pe când maghiarii înfiinţează societăţi pentru 

maghiarizarea numelor celor ce nu sunt, dar se pretind maghiari, în România opinia publică 

stăruie să se pună stavilă românizării numelor familiilor neromâne. Şi ori de câte ori s-ar încerca 

cineva să impună celor neromâni naţionalitatea română, el întâmpină reprobarea maselor 

poporului: românul, care ţine cu atâta îndărătnicie la legea şi la neamul său, simte nedreptatea 

faptei săvârşite prin jignirea cuiva în ceea ce-i priveşte legea şi naţionalitatea. 

 Urmează oare din acestea că maghiarii asimilează mai multe elemente străine decât 

românii?  

 Câtuşi de puţin. 

 Românii sunt ştiuţi ca popor cu deosebită putere de asimilare. 

 Şi ceea ce le dă această putere e tocmai toleranţa lor, superioritatea lor etică şi 

simţământul de mândrie cu care resping pe cei ce stăruie înainte de vreme. Nu îi este românului 

destul să zici că eşti român pentru ca să te primească: trebuie să te faci mai înainte în adevăr 

român, să gândeşti, să simţi ca el, să iei ideile lui, într-un cuvânt să te asimilezi, să te faci seamăn 

al lui. 

 Din contră maghiarii nu asimilează, ei primesc în mijlocul lor elementele străine 

neasimilate, încât acestea, luând parte la viaţa lor etică, le falsifică încetul cu încetul spiritul 

naţional. Astfel ei au şi ajuns a nu mai avea o viaţă naţională proprie, căci întreaga lor viaţă, 

întrucât ea are o oarecare valoare, e făcută mai ales de străinii ce se pretind maghiari: tot ceea ce 

e original e rău şi tot ceea ce e bun e german. 

 Dar nu acesta e răul ce rezultă din lipsa sentimentului de dreptate. 

 Sentimentul de dreptate e ceea ce-l face pe un popor capabil de dezvoltare politică. 



 Puterea fizică poate să întemeieze statele, însă numai iubirea dreptăţii poate să le 

conserve şi să le ducă spre dezvoltare. 

 Căci ce va să zică dreptate? 

 Îndată ce se ivesc doi oameni în lume, ei trebuie neapărat să intre în conflict, să se 

jignească unul pe altul, să-şi mărginească reciproc libertatea, şi cel mai tare îi va impune 

totdeauna celui mai slab voinţa sa. Astfel cel mai tare se va dezvolta cu mai multă lesnire, în 

condiţiuni mai favorabile, iar cel mai slab va tânji, fiind silit a-şi consuma cele mai bune puteri în 

folosul altuia. 

 Interesul comun e însă ca tot omul să se dezvolte potrivit cu capacitatea sa de dezvoltare: 

dreptatea e garanţia acestei dezvoltări generale. Ea mărgineşte stăpânirea celor mai tari, pentru ca 

şi cei mai slabi să se poată dezvolta. 

 Important e dar în viaţa statului totdeauna dreptul celui slab, căci cel tare are puterea şi 

poate totdeauna să impună respectul dreptului său. 

 A abuza de această putere, va să zică nedreptate. 

 Şi această nedreptate o fac maghiarii în fieştecare zi şi o fac fără ca să aibă măcar 

conştiinţa faptei lor, crezând că fac dreptate. Căci pentru dânşii drept este ceea ce le pare 

folositor rasei lor. 

 Tocmai de aceea ei sunt o rasă, nu însă un element de ordine, capabil de a conduce 

destinele acestei ţări, din care ei nu fac decât abia a treia parte. 

 În timp de 18 ani, de când sunt stăpâni ai situaţiunii, jignind pe celelalte popoare în 

dezvoltare, au slăbit încetul cu încetul simţământul de unitate politică, şi astăzi am ajuns aşa de 

departe încât în jumătate cel puţin din cetăţenii Ungariei a străbătut convingerea că trebuie să se 

desfiinţeze Ungaria de astăzi pentru ca dezvoltarea şi paşnica vieţuire împreună să fie cu putinţă. 

Nimeni nu mărturiseşte această convingere, dar tocmai aceasta dovedeşte că ea a străbătut adânc 

şi în cele mai largi cercuri se ştie că aşa este, o simt şi maghiarii înşişi. 

 Abuzul de putere trebuie neapărat să ducă la o catastrofă, căci viaţa de stat n-are altă 

menire decât împiedecarea abuzului de putere. 

 Înclinarea spre abuz, dacă ea s-ar ivi, să o combatem mai ales în noi înşine ca pe un rău 

contractat sub înrâurirea maghiară şi să nu scăpăm niciodată din vedere că Roma a pierit când şi-

a pierdut sentimentul de dreptate. 

 Şi oricât de nedrepţi ar fi maghiarii faţă cu noi, noi înşine să ne păzim, când ni se dă 

ocaziune, dreptatea faţă cu dânşii, căci astfel şi numai astfel vom învinge, ba vom produce chiar 

şi în ei sentimentul superiorităţii noastre etnice. 

(„Tribuna”, I, 1884, nr. 74, Sâmbătă 14/26 Iulie, p. 293) 

 

 



[Replică la „Nemzet”] 

 

 Acum câteva zile am exprimat părerea noastră de rău că rapoartele pe care le dă biroul de 

presă despre ziarele române nu sunt întotdeauna exacte şi că îndeosebi şi articolele noastre 

adeseori sunt rău interpretate în aceste raporturi. 

 „Nemzet”, comunicând în traducere un extras din cele zise de noi, ne adresează 

următoarele cuvinte: 

 „«Tribuna» poate vedea că am luat acum cunoştinţă şi despre recriminaţiunile ei mai 

domoale întocmai ca mai înainte despre izbucnirile şi ameninţările ei. Organele presei maghiare 

toate – departe de a căuta în presa naţionalităţilor ceea ce e jignitor – apucă cu adevărată 

mulţumire patriotică orişice manifestaţiune care accentuează din această parte credinţa către 

patrie şi către ideea de stat maghiar. Cu toate că aceasta n-ar fi un merit, ci numai o împlinire de 

datorie, şi în acest sens se ivesc puţine exemple. Din acest articol constatăm că «Tribuna» 

accentuează, ce-i drept, buna înţelegere între români şi maghiari, dar dacă i-am înţeles bine 

cuvintele socotesc pasivitatea drept cea mai corectă cale pentru aceasta. Nu punem la îndoială 

buna credinţă a acestui punct de mânecare; constatăm însă că acest drum e cel puţin cam cu 

înconjur.” 

 Ne simţim datori a mărturisi că „Nemzet” ne-a înţeles bine, dar că ne temem totodată ca 

nu cumva să se tragă din zisele noastre concluzii la care noi înşine nu voim să ajungem. 

 Înainte de toate stăruim asupra liniei de conduită ce ne-am ales ca organ de publicitate. 

 Cea mai de căpetenie preocupare a noastră este de a-i îndemna pe români la unire şi la 

lucrare întinsă şi de a înrâuri literariceşte. Cât pentru politică, ne mărginim a spune adevărul 

asupra sentimentelor poporului român: nu propagăm idei, nu cultivăm tendinţe, ci formulăm 

numai ideile care sunt predominante şi marcăm tendinţele care există la români, nu voim să fim 

conducătorii opiniei publice române, ci ne vom simţi fericiţi dacă vom putea să fim un interpret 

fidel al ei. 

 Ideile pe care le formulăm, pe care le indicăm, nu sunt dar ale noastre, ci ideile şi 

tendinţele care după cea mai intimă convingere a noastră determină linia de conduită a 

românilor.  

 Astfel voim să fim înţeleşi. 

 Vorbim de sincera apropiere între români şi maghiari pentru că partea cea mai bună şi cu 

desăvârşire mare a poporului român o doreşte; vorbim despre credinţa către patrie, pentru că îi 

ştim pe români credincioşi cetăţeni ai statului în care se află: nu putem însă vorbi despre aderarea 

noastră la ideea de stat maghiar, fiindcă am spune un neadevăr, pentru care am fi huliţi de toată 

suflarea românească. 

 Câtă vreme maghiarii se opintesc a face din ţările supuse coroanei sfântului Ştefan un stat 

naţional maghiar, românii le sunt duşmani şi gata a se uni la timp de grea cumpănă cu orişice alt 

duşman al lor: în zadar am zice noi că nu este aşa, aşa este şi tot aşa rămâne.  



 O sinceră apropiere între români şi maghiari nu este cu putinţă decât fiind recunoscută 

natura poliglotă a patriei noastre. Despre un stat maghiar noi românii nu voim să ştim nimic: nu 

ne iartă firea noastră românească să-l admitem şi numai printr-o organizare aşezată pe principii 

poliglote credem cu putinţă consolidarea statului ungar. 

 Împinşi cu o putere covârşitoare spre dezvoltare, noi nu putem să scăpăm de soarta 

noastră: ori îi vom impune în unire cu elementele mai moderate Ungariei organizaţiunea 

poliglotă, ori vom zgudui statul din temelii, ori vom pieri. Alt curs istoria noastră nu poate să 

aibă. După ce-am trăit veacuri şi iar veacuri de-a rândul pe acest pământ, nu putem să ne stingem 

fără de a fi zguduit societatea în care ne aflăm. 

 N-o voim această zguduire, dar suntem mânaţi spre ea, pas cu pas, răsuflare cu răsuflare. 

 Cerem dar pacea, cerem tihna lucrării roditoare, voim să ne apropiem de aceia care au 

întocmai ca şi noi interesul ca la timp de grea cumpănă să nu fie singuri într-o lume plină de 

duşmani. 

 Ştim prea bine că cea mai potrivită cale de apropiere nu este pasivitatea; dar pasivitatea 

aceasta nu este o linie de conduită aleasă de bună voie, ci o necesitate neîndurată. Nu mergem în 

dieta din Budapesta, pentru că ni s-au închis drumurile şi pentru că nu avem încredere în aceia cu 

care ar trebui să stăm acolo de vorbă. După cele petrecute în curgerea celor din urmă zece ani, 

noi numai în autonomia Transilvaniei mai găsim pe din destul garantată libertatea noastră de 

dezvoltare: cine ştie să ne găsească altă garanţie, acela să ne-o spună. 

 Încrederea dar, care lipseşte, să şi-o câştige cercurile hotărâtoare ale naţiunii maghiare, şi 

dimpreună cu noi se vor retrage toţi aceia pe care azi opinia publică maghiară îi socoteşte drept 

nişte agitatori de meserie. 

 Nu se câştigă însă încrederea când chiar în fruntea numărului în care constată domolirea 

noastră, „Nemzet” publică un articol menit a dovedi cu cifre că legea electorală, cu censul ei 

excepţional pentru Transilvania şi cu voturile acordate foştilor nobili „per capita”, este un favor 

acordat românilor. Aceasta n-o crede nimeni; aceasta este o teză, care nu mai cere să fie 

combătută, este o satiră ce ni se adresează nouă. 

 Începutul înclinării spre bună înţelegere e recunoaşterea adevărului, inima deschisă. 

 Această inimă deschisă n-o găsim încă la maghiari, şi de aceea din zi în zi depărtarea 

creşte. 

 Nu dorim nimic mai fierbinte decât pacea, încetarea luptei sterile, în care ne risipim cel 

mai preţios timp şi cele mai alese puteri; însă de renunţare nu suntem capabili, a capitula nu 

putem, chiar nici dac-am voi. 

 Trecuţi prin cele mai grele încercări, românii nu se lasă nici să fie amăgiţi prin vorbe 

adunate pe ales, nici să fie mistificaţi prin interpretări sofiste şi cu atât mai puţin să fie intimidaţi 

prin ameninţările unui ministru încrezut în atotputernicia sa: aceasta e convingerea noastră, şi cel 

ce vrea să ne combată, nu are decât să dovedească că suntem în rătăcire. 



 „Nemzet” vorbeşte de „izbucniri şi ameninţări” şi le pune alăturarea cu tonul „mai 

domol” pe care îl constată în urmă la noi. 

 Am dori acum ca oamenii mai luminaţi ai maghiarilor să-şi dea silinţa de a se convinge 

dacă opiniunea publică română aprobă tonul „mai domol” ori ceea ce „Nemzet” ia drept 

„izbucniri şi ameninţări”. 

 În timp de câteva luni de zile „Tribuna” a devenit ziar răspândit şi mult citit între români: 

aceasta dovedeşte că ea a ştiut să răspundă la o trebuinţă general simţită. 

 Provocaţi pe fieştecare zi de presa maghiară, de autorităţile publice maghiare, de 

societatea maghiară, românii, oricât de domoli din fire şi doritori de pace s-au cuprins încetul cu 

încetul de o agitaţiune supărătoare şi vor ca această agitaţiune să se manifesteze în mod genuin: 

noi nu izbucnim, ci întâmpinăm izbucnirile în faţa cărora ne aflăm, nu ameninţăm, ci răspundem 

la ameninţările ce ni se fac: voim să se ştie că ne simţim la noi acasă şi nu suferim să fim trataţi 

drept nişte străini pe pământul nostru strămoşesc. 

 În „ton domol” nu putem să ne adresăm decât la aceia care ni se prezintă şi ei domoli. 

 Şi dacă românii ar suporta cu indiferenţă toate batjocurile, toate jignirile, toate 

ameninţările ce li se fac, n-am mai voi să fim interpreţi ai sentimentului lor public, ne-am sfii a 

mărturisi că suntem şi noi români şi, simţindu-ne izolaţi, am renunţa de a mai susţine o cauză 

pierdută. 

 Exprimăm sentimentul public al românilor, care se simt destoinici a-şi asigura cu orice 

preţ libertatea de dezvoltare în patria lor, şi aceştia sunt majoritatea covârşitoare, sunt totalitatea 

românilor din ţările supuse coroanei Sfântului Ştefan. 

 E cu putinţă că aceia care îi provoacă pe români vor dinadins să-i împingă la izbucniri 

nesocotite: vom stărui cu tot dinadinsul contra unor asemenea izbucniri dar, dacă stările de 

lucruri nu se schimbă, nu luăm răspunderea că vom putea izbuti. 

(„Tribuna”, I, 1884, nr. 114, Marţi 4/16 Septembrie, p. 453) 

 

Către publicul român 

 Sunt abia nouă luni de zile de când am intrat cu „Tribuna” în publicitate. Ne aflam atunci 

în faţa unui public care nu ne cunoştea, ba cel puţin în parte era chiar prevenit contra noastră. 

Speram, cu toate acestea, că încordând cele mai bune puteri ale noastre vom putea să ne câştigăm 

încrederea publicului şi în virtutea ei un sprijin destul de sigur, pentru ca cu începerea anului 

1885 să mărim formatul ziarului nostru potrivit cu cererile timpului în care trăim. 

 Această speranţă nu s-a realizat. „Tribuna” va apărea şi pentru anul viitor tot în 

condiţiunile de până acum; nu putem să remitem pe viitor decât ceea ce puterile ne-au iertat să 

dăm până acum. 

 Ne vom mărgini şi pe viitor a reprezenta curentele populare şi a forma dorinţele comune, 

a face ca „Tribuna” să fie un organ prin care românii se afirmă, lăsând altora sarcina poate mai 



frumoasă de a propaga noi idei şi noi aspiraţiuni; dar o vom face aceasta, ca în trecut, în toată 

sinceritatea, după cea mai bună convingere a noastră, fără de rezervă şi cu hotărârea omului 

pătruns de convingerea că serveşte cauza societăţii în mijlocul căreia se află. 

 Una dintre cele mai de căpetenie preocupaţiuni ale noastre a fost şi va fi şi pe viitor a 

contribui pe cât ne iartă puterile la întărirea vieţii noastre literare, intrate în timpul din urmă într-

un stadiu de întristătoare stagnaţiune. Vom stărui dar şi mai departe să facem încetul cu încetul 

din „Tribuna” un centru de lucrare literară, în care se întâlnesc talentele de la noi, lucrează 

împreună, se încurajează unele pe altele şi stabilesc prin lucrarea lor punctul de plecare al 

dezvoltării noastre literare, care nu poate să fie decât în poezia noastră populară. 

 Cerem pentru lucrarea noastră astfel concepută şi urmate cu aceste intenţiuni sprijinul 

public, singurul reazem la care voim a aspira.  

   Redacţiunea  

(„Tribuna”, I, 1884, nr. 201, Vineri 21 Decembrie 1884/2 Ianuarie 1885, p. 801) 

(reluată în nr. 203, Duminică 23 Decembrie 1884/4 Ianuarie 1885, p. 809)   

 

24 Ianuarie în Bucureşti 

(Raport special al „Tribunei”) 

Bucureşti, 26 Ianuarie 

 

 Nu aveam de gând a vă trimite un raport mai detaliat asupra serbării uneia din cele mai 

strălucite zile înscrise cu litere de aur pe paginile istoriei române contemporane. Nu, pentru că pe 

de o parte nu-mi credeam condeiul destul de abil şi de viguros ca să poată descrie fidel şi 

conştiincios vorbele măreţe şi inspirate de cel mai pur sentiment românesc sădit în inimile 

fragede ale iluştrilor conferenţiari Gr. Tocilescu şi V. A. Urechilă, iar pe de altă parte mă temeam 

că, dându-i drumul, aşa cum e, condeiului meu, fiind numai câtuşi de puţin credincios 

entuziasmului din seara de 24 Ianuarie, ar fi dat poate iarăşi de lucru haitei procurorilor maghiari. 

 Şi dacă totuşi m-am hotărât a vă raporta voiesc numai a vă împărtăşi impresiunea 

momentană şi sinceră a căldurii unanime care a cuprins sufletul acelora care simt în adevăr 

româneşte cu ocazia serbării Unirii principatelor, o zi care coincide cu inaugurarea şi aniversarea 

de un an a Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor, întruparea legitimă a dorinţelor şi 

aspiraţiunilor românismului. 

 Liga, care reprezintă principiul unităţii culturale, a fost cea dintâi datoare să dea 

expresiune, printr-o manifestaţiune publică, sentimentelor ce trebuie să înflăcăreze toată suflarea 

românească în aducerea aminte a realizării uneia din aspiraţiunile noastre seculare. Căci, 

bineînţeles, Unirea principatelor române şi unitatea culturală a tuturor românilor sunt atât de 

strâns legate una de alta, încât în mod natural formează şi vor forma idealul şi izvorul de 

inspiraţiuni şi de fapte al fiecărui român verde. 



 A decis să ţină o întrunire, şi membrii societăţii Ateneului, splendidul locaş al Muzelor 

din capitala României, au arătat cea mai mare bunăvoinţă, deschizându-i, la cererea comitetului 

central al Ligii, sala măreaţă a Ateneului român. 

 Dl. Gr. Tocilescu, eminentul profesor de istorie al facultăţii de litere şi unul din cei mai 

entuziaşti patrioţi, s-a însărcinat ca să ţină o conferinţă, al cărei subiect a fost: Carpaţii şi 

Balcanii. 

 Tot ce e distins în capitală, tineretul cel mai ales din institutele culturale superioare ale 

capitalei, o societate care în Ardeal se botează cu numele de fruntea inteligenţei, fără a lipsi, se 

înţelege, sexul frumos, care face podoabă şi dă cel mai sărbătoresc aspect în asemenea ocazii 

fericite, alerga cu grămada, se îmbulzea şi ocupa în scurt timp sala cea mai vastă a Ateneului, ca 

să-şi încălzească inimile şi să-şi lărgească orizontul spiritului ascultând cuvântarea înflăcărată a 

eruditului profesor. 

 Şi într-adevăr ce subiect ispititor! Carpaţii şi Balcanii! Ce nu poate inventa fantezia 

liberă a fiecărui om pronunţând numai aceste două cuvinte. 

 La 8 şi jumătate seara şedinţa se deschide şi dl Tocilescu îşi începe conferinţa. 

 Fiecare cuvânt, fiecare frază a ilustrului conferenţiar stârni o furtună de aplauze şi 

aclamări. 

 Vederea largă, vorbirea caldă şi mişcătoare, sinceritatea sentimentelor şi ideilor 

exprimate în tot decursul cuvântării au însufleţit, au răpit, au cucerit, au transportat în supremul 

grad al entuziasmului pe întreg auditorul. 

 Şi cum să nu mişte, cum să nu bată inima oricărui român, când aude vorbindu-i-se despre 

suferinţele, asupririle, despre virtuţile, faptele, vitejia şi nobleţea conaţionalilor săi, despre acei 

fraţi care aspiră şi ei la o soartă mai bună, la lumina şi cultura trainică naţională, cu un cuvânt, la 

ţinuta întregului românism. 

 Şi ne-a vorbit învăpăiatul profesor despre toată suflarea românească. Ne-a plimbat în 

cetatea Carpaţilor, la poalele Balcanilor, apoi în Galiţia, unde se rătăcise un grup de români, care 

ajunseseră a fi în secolii trecuţi respectaţi de înşişi regii Poloniei, la hotarele Tesaliei, în marea 

Valahie a Bizantinilor şi din Moravia şi Istria până la Marea Egeică şi Marea Neagră. 

 Ardeleni, bănăţeni, macedoneni, bucovineni, basarabeni, istrieni, megleno-români etc. au 

fost trataţi cu toată simpatia, cu tot focul şi văpaia ascunsă ce trebuie să o hrănească o inimă 

nobilă de român, ai cărui ochi nu se mărginesc a vedea decât orizonturi largi, lanurile întregului 

românism, întreaga progenitură a Romei pusă aici ca o divină santinelă a progresului şi a luminii. 

 „Românie, ridică-te, înalţă-te, căci menirea-ţi este sfântă şi mare, întinde-ţi aripile şi 

îngrijeşte de fii tăi din hotarele străine, adu-ţi aminte de leagănul tău care-ţi cere scut”, acestea 

sunt sublimele cuvinte cu care ilustrul profesor şi-a închis conferinţa şi care i-au adus cele mai 

însufleţite, frenetice şi prelungite aplauze şi aclamări. 

 Acum îi vine rândul bătrânului şi stimatului erudit V. A. Urechilă, care la însărcinarea 

onor. rector universitar Al. Orescu, preşedintele Ligii, a ţinut un admirabil, aş putea zice clasic 



cuvânt de închidere. Dar dl Urechilă nu voieşte să închidă şedinţa, ci cu un ton adevărat oratoric, 

demn şi rugător, imploră deschiderea băierilor minţii vecinilor noştri, cere rugător deschiderea 

pungilor româneşti, apoi pretinde deschiderea inimii fiecărui român şi augmentarea ei cu toate 

acele sentimente nobile româneşti, care singure ne pot scoate la limanul dorit. Iar când vrednicul 

profesor istoric voieşte să închidă imploră totodată şi închiderea tuturor inimilor române 

dinaintea umanitarismului machiavelic care ţinteşte la vederi mai largi, cu alte cuvinte mai 

umflate, mai goale, şi care năzuieşte la abaterea fiecărui spirit ce vrea să se îndrume pe cale 

progresului; imploră peste tot închiderea tuturor inimilor înaintea furtunilor de intrigi, gânduri şi 

idei meschine. 

 Tunete de aplauze şi aclamări acoperă fiecare deschidere şi închidere din cuvântarea dlui 

Urechie. 

 A mai spune că cetirea numeroaselor telegrame din ţară şi străinătate, sosite din 

incidentul acestei serbări duble, a fost întreruptă de zgomotoase aplauze, cred că e de prisos. 

(„Tribuna”, IX, 1892, nr. 23, Miercuri 29 Ianuarie/10 Februarie, p. 90) 

 

 

Succesul în politică 

 

 Cine a urmărit cu atenţie istoria politică a neamurilor, a putut să înveţe cu deosebire un 

lucru: numai după strădanii îndelungate, după un lung şir de lupte şi suferinţe, popoarele şi-au 

ajuns fericirea. Pe nici un alt teren succesul nu se câştigă atât de greu ca în politică. Unii au căzut 

în luptă fără a realiza idealul naţional, s-au stins fără a şti ce e succesul politic. Alţii, covârşiţi de 

greutatea luptei politice, stăteau să-şi dea sufletul. Multe popoare s-au născut moarte, nici ca 

ideal n-au ştiut ce este succesul politic. Ferice au devenit numai acele neamuri cărora nu le-au 

lipsit în nici o împrejurare tăria necesară pentru luptă, care au crezut în dreptatea cauzei lor şi au 

avut cu atât mai mare speranţă în succes, cu atât mai ales erau năpăstuite. Ori că atunci când 

descurajarea se ivea în rândurile lor, se ivea şi câte un luptător entuziast – un visător politic – 

care vărsa noua viaţă într-însele, care mâna la lupta victorioasă o oaste slăbită. 

 Noi românii n-am avut încă privilegiul să cunoaştem decât foarte puţin din tainele 

luptelor politice, nici emoţiile acestor lupte. Cu atât mai puţin putea fi vorba de succese politice. 

Trăind politiceşte abia de câteva decenii, n-am avut timp să ne oţelim îndestul. Iar succesul 

politic se arăta cu atât mai greu cu cât pentru a-l ajunge trebuia şi trebuie să învingem obstacole 

contra cărora chiar şi popoarele politiceşte mai bătrâne oboseau în luptă. De aici nerăbdarea, 

puţina perseverenţă şi adeseori descurajarea nu numai în caracterul luptătorilor noştri naţionali, 

restrânşi la număr, dar chiar în întreaga masă care duce greul vieţii. Abia că am început o acţiune 

şi ne pare că n-o să fim în stare să o ducem la bun sfârşit. Abia că am intrat în toiul luptei 

politice, ne pierdem curajul. Cei care trebuie ori să învingă, ori să cadă, se retrag adeseori 

nerăniţi chiar şi fără a fi asigurat izbânda. Iar cât stăm deoparte şi medităm dacă e bine să mai 

reîncepem lupta, vremea trece, condiţiile pentru atingerea succesului politic se sporesc, se 

îngreunează. 

 Aici e marea pierdere a noastră, în privinţa aceasta luptătorii noştri au greşit de la început. 



 Nu au observat şi nu au aplicat principiul că numai prin lupta continuă un popor devine 

bărbat. Pe cuvânt că vremile-s grele şi condiţiile de luptă inegale, chiar în atitudinea noastră de 

rezistenţă pasivă nu s-a dezvoltat cuvenita acţiune. Ne-au surprins astfel o mulţime de lucruri ce 

puteam să le preîntâmpinăm dacă eram puţin mai „politici”. S-a omis în primul rând o datorie. Şi 

aceasta, din partea unora din generaţia mai veche: să predea patrimoniul luptei politice generaţiei 

tinere. 

 O parte dintre elementele conducătoare politice aflându-se în faţa unor probleme ce 

numai cu ajutorul generaţiei tinere le-ar fi putut dezlega, în loc de a chema şi tinerimea la muncă, 

a proclamat principiul oportunităţii, ba s-a propovăduit preceptul: capul plecat nu-l taie sabia! – 

dezminţindu-se astfel de la luptă o generaţie care, în loc de a sângera şi a se sacrifica numai 

cauzei sfinte a mult încercatului popor românesc, şi-a căutat de existenţă, s-a pus, întrucât s-a 

putut, pe trai tihnit. 

 Am ajuns în chipul acesta ca unii bătrâni să facă politică în felul lor şi numai puţini să 

facă legătură cu tinerimea, iar mulţi din generaţia tânără să se ţină departe de luptă, conform 

preceptelor ce li s-a impus şi mai ales sub pretext că politica mare nu este de seama lor. Am 

ajuns ca unii dintre maeştrii politici în loc să îndemne la sacrificiu, să demonstreze lipsa de efect 

a luptei politice – în loc de a încălzi la luptă pe cei cu inimă şi a vărsa credinţă chiar şi în cei 

pesimişti, să spună că orice acţiune politică s-ar face din partea românilor, succes n-are să aibă. 

Ca şi când aşa s-ar câştiga succes, iar nu prin luptă necontenită, niciodată ezitare, totdeauna 

stăruinţă şi jertfă!  

 Fără a ne provoca în privinţa greutăţilor ce trebuie să suporte luptătorii politici la cazuri 

din istoria universală, vom aminti numai ce ungurii ei înşişi au jertfit în timpurile recente, pentru 

ca să ajungă unde sunt azi. 

Astfel, ştim cu toţii că după 1849 erau consideraţi ca sfârşiţi, cel puţin politiceşte. 

Încurcaseră în războiul civil monarhia întreagă, pentru un ideal a cărui realizare a început cu 

dezastru pentru ei. Luptătorii lor nu s-au descurajat însă. Şi pe când sute dintre ei gemeau în 

închisorile umede şi întunecoase ale Kufsteinului, cei care au scăpat de temniţă au lucrat, în ţară 

şi în străinătate, ca poporul lor să fie gata de o nouă acţiune. N-au cruţat averi, nu osteneală, nu s-

au gândit la tihna vieţii, decenii întregi nu s-au gândit la altceva decât: realizarea planurilor 

politice. Şi noi simţim mai mult poate cu câtă încăpăţânare merg înainte pe acest drum, nu bun 

ori rău, nu se discută aici; vorba e că dânşii îl cred bun, iar noi îl luăm ca pildă – e bine să 

învăţăm şi de la potrivnici – numai pentru ca să arătăm cu câtă stăruinţă, şi nu cu câtă 

înţelepciune şi dreptate ei luptă.  

Dar fraţii noştri italieni cât au luptat, cât au jertfit până să-şi ajungă idealul naţional? Până 

ce dintr-un colţ de pământ îmbucătăţit, copleşit de duşmani, să facă o ţară liberă, un stat unitar, 

un popor unul şi nedespărţit... 

Şi ce a făcut generaţia căreia regatul român îi poate mulţumi existenţa sa?!... A suferit 

întemniţare, exil, confiscarea averilor. Bălcescu a murit departe de patrie în zbuciumul şi lupta 

pentru popor. Goleştii şi Brătienii şi-au cheltuit averile părinteşti stând ani mulţi în exil şi luptând 

pe cale politică pentru ţară. Rosetti şi-a prefăcut averea părintească într-o tipografie, ca să aibă 

cum răspândi sublimele principii ale naţionalismului şi adevăratului patriotism. Rămas apoi 

sărac, gonit din ţară şi ajuns în mizerie, el nu s-a descurajat nici în străinătate ci, tare în credinţă, 



nutrea speranţe, care erau considerate utopiste, nebune de oameni, ce cuminţi erau consideraţi... 

Şi speranţele s-au realizat. 

Oare de nu aveau aceşti patrioţi virtuţi atât de mari, România putea deveni ce este astăzi? 

Pe când muscalii înăbuşiseră orice avânt naţional şi se făcuseră stăpâni pe ţară, pe când Europa 

era preocupată de un război mare, dacă bunii patrioţi şi entuziaştii luptători români izgoniţi din 

ţară nu lucrau în străinătate pentru eliberarea, fericirea naţiunii lor, se mai auzea oare voce 

românească în marele stat european? 

Nu lupta continuă, stăruinţa şi jertfa au făcut dintr-o naţiune zdrobită un popor liber, 

dintr-o ţară stăpânită, un stat suveran? 

Ba da! 

Aceste exemple să fie şi pentru noi românii din statul Sfântului Ştefan norma în luptele 

politice. La jertfele multe ale tuturor popoarelor să se gândească deci aceia dintre noi care 

propagă oportunitatea, care par a găsi plăcerea să constate la fiecare pas că nu s-a ajuns la 

rezultat politic. Şi aceasta pe când au vorbit şi lucrat, pe ascuns şi pe faţă, mai ales pe ascuns, în 

contra acţiunii de la care se aşteaptă succes. 

Cine cunoaşte istoria politică a neamurilor, cine îşi iubeşte naţiunea, va adera deci la 

politica de continuă luptă, niciodată ezitare, totdeauna stăruinţă şi jertfă. 

Cine crede în vitalitatea neamului nostru românesc, în chemarea sa aici între Carpaţi şi 

Dunăre, nu se va descuraja după nici un insucces politic, ci cu atât mai vârtos va da înainte. Când 

furtunile vor fi mai înteţite, va fi mai senin în suflet, când zgomotul luptei va fi mai amuţitor, îşi 

va mări mai ales glasul. 

Nerăbdarea caracterizează pe copii şi noi vrem să fim bărbaţi! Pesimismul caracterizează 

popoarele fără viaţă, iar noi suntem plini de viitor. Oportunitatea e însuşire a inimilor 

şovăielnice, iar noi avem un ideal naţional. 

Nu vom propovădui deci: capul plecat sabia nu-l taie!, ci: Totul prin luptă fără răgaz se 

ajunge. 

 

(„Tribuna”, IX, 1892, nr. 103, Miercuri 6/18 Mai, p. 409)  

  

 

 

 

 

 



BANCHETUL 

dat în onoarea dlui Dr. I. Raţiu 

Sibiu, 20 iunie n. 

 

 Noi îl iubim şi ei, maghiarii, îl insultă. Vandalii de la Turda îi dărâmă casa, iar noi 

răspundem printr-un banchet de care nimeni nu scrie să se mai fi dat în Ardeal... Foile maghiare 

continuă a-l batjocori, iar presa adevărat românească va vesti lumii că românul ştie să-şi stimeze 

pe binevoitorii şi anteluptătorii săi naţionali. Şi pe când concetăţenii noştri maghiari o să caute a 

ne huli şi de astă dată, noi, întărindu-ne în sentimentele noastre patriotice şi în iubirea de neam, 

înscriem în istoria luptelor noastre naţionale ziua de ieri ca o zi frumoasă, înălţătoare, veşnic 

neuitată. 

 Aceasta este însemnătatea şi efectul banchetului dat de cetăţenii alegători din Sibiu şi din 

jur în onoarea dlui Dr. I. Raţiu, preşedintele comitetului partidului naţional român. 

 Peste cinci sute de ţărani, meseriaşi şi inteligenţă au participat ieri seară la acest banchet. 

Pavilionul de la grădina „Herman” s-a dovedit de astă dată prea strâmt. Foarte mulţi, veniţi după 

ora nouă, nemaiavând loc, au trebuit să se întoarcă îndărăt. 

 Entuziasm şi animaţie manifestându-se, rar ni s-a dat să vedem, ca şi atunci când dl Dr. 

Raţiu însoţit de venerabilul octogenar Bariţiu şi de dl Eugen Brote, precum şi de fiicele d-sale, 

doamna Tillea şi d-şoara Dorina, au intrat în sală. Ovaţiuni, ce păreau a nu se mai sfârşi, răsunau 

în vasta sală. Iar muzica intona marşul lui Mihai şi bucuria indescriptibilă de pe feţele tuturor. 

 În mijlocul acestui entuziasm se ridică octogenarul George Bariţiu, care fu primit cu 

salve de aplauze şi zgomotoase strigături de „să trăiască!”. Odată aclamaţiunile încetând, dl. 

Bariţiu începu într-un ton dulce simpatic să facă o privire retrospectivă pe două sute de ani 

îndărăt, arătând suferinţele seculare ce au îndurat românii. Cu vii culori descrie începutul luptei 

naţionale a noastră. Aduce elogii luptătorilor noştri, insistă asupra marilor cuceriri de la 1848 şi 

1861/63, când ni s-au dat drepturi cel puţin individuale şi apoi politice. Spune că sub împăratul şi 

rege apostolic Francisc Iosif I ni s-au dat întâia dată drepturi. Invită pe comeseni să ridice 

paharul în sănătatea M. S. Monarhului (furtunoase aplauze). Mulţime de inşi se grăbesc a-l 

felicita pe veneratul octogenar. Muzica a intonat imnul imperial, care s-a ascultat de toţi stând în 

picioare. 

 Dl Eugen Brote zice că serbăm azi întru onoarea dlui Raţiu, curajosul şi înţeleptul 

conducător al partidului naţional şi izbânda naţională ce s-a ajuns sub conducerea dlui Dr. Raţiu. 

Vorbitorul spune apoi că lupta noastră este dreaptă, nu voim să luăm dreptul nimănui, dar nici nu 

vom lăsa să ni se ia ce ne cuvine. Arată însemnătatea politică a mergerii la Viena şi primirea 

simpatică ce li s-a făcut acolo delegaţiei de români. Insistă asupra marelui merit ce dl Raţiu şi l-a 

câştigat şi cu această ocazie, conducând delegaţia cu atâta bărbăţie, pricepere, energie şi 

abnegaţie. Crede a fi interpretul tuturor românilor, nu numai a celor adunaţi la banchet, dar şi a 

celorlalţi, care sunt departe, simt însă româneşte, aducând mulţumiri călduroase şi exprimând 

neclintită dragoste iubitului conducător al partidului naţional care – termină dl Brote – mulşi ani 

să trăiască. 



 În decursul vorbirii sale, dl Brote a fost frenetic aplaudat. Iar, la sfârşit, ovaţiunile au ţinut 

mai multe minute. Toţi alergau să ciocnească cu vorbitorul şi sărbătoritul zilei. 

 Se ridică apoi Dl Dr. Ioan Raţiu. Ovaţiunile reîncep. Domnia-sa este mai mult timp ţinut 

pe loc de nesfârşitele aclamaţiuni. Emoţionat apoi, dar cu o voce puternică, sorbită cu drag de cei 

de faţă, dl Raţiu mulţumeşte pentru manifestaţia de dragoste ce i se aduce. Spune că nu şi-a făcut 

decât datoria! După ce face mai pe scurt istoricul „aşternerii memorandului”, hotărâre adusă în 

conferinţa din ianuarie, zice: Mă voi simţi fericit toată viaţa mea că am condus la Viena delegaţia 

română. Rezultatul pasului întreprins de noi este în viitor. Putem însă afirma că manifestaţia 

noastră de la Viena rămâne act etern (lungi aprobări şi aplauze), pentru că de această dată 

chestiunea română s-a pus pe un teren şi într-o lumină cum n-a mai fost. (Aşa e, aşa e! Aplauze.) 

Arată apoi luptele nesfârşite ce românii trebuie să suporte mai ales de 40 de ani încoace, cum la 

1863/64 ne-am putut bucura de unele drepturi, pe care însă dieta feudală  din 1865 ni le-a luat. 

Le vom dobândi însă iarăşi, urmează dl Raţiu într-un elan cald, numai să nu slăbim, să stăm la 

înălţimea misiunii. Arată cum legile aduse, dar care nu se execută, siliţi vor fi, cei ce azi le calcă, 

să le respecte, iar românilor trebui-va să li se dea în viaţa de stat locul la care are drept şi ca 

număr şi ca inteligenţă, şi mai ales ca un popor cu inimă. 

 Dl Raţiu termină clasica sa cuvântare într-un avânt ce răpeşte întreg auditoriul, aşa că 

vocea sa puternică se pierde în uralele ce izbucnesc din toate piepturile, urale ce au durat timp 

îndelungat. Ba s-au repetat şi după ce dl Raţiu s-a aşezat, încât din nou a trebuit să se scoale şi să 

se arate comesenilor, care îl priveau cu nespusă iubire. 

 Dl Dordea, ţăran, într-o frumoasă şi emoţionantă cuvântare, după ce face paralela între ce 

am fost în trecut şi ce suntem azi, aduce călduroase mulţumiri conducătorilor actuali ai poporului 

român, celor care au dus plângerile poporului român la Viena, celor care prin mintea şi inima lor 

ne-au ridicat, ne-au înălţat. D-nii Raţiu şi Brote, membri în comitet, învăţătorul nostru veteran, 

Bariţiu, părintele Zaharia Boiu şi S. Albini, secretarul zelos al comitetului, mulţi ani să trăiască – 

termină între aplauze zgomotoase dl Dordea. 

 Dl Zaharia Boiu, după ce arată importanţa aşternerii la Tron a Memorandului cu 

plângerile drepte ale românilor, insistă asupra importanţei că tocmai pe când se trâmbiţa de 

duşmanii noştri că chestiunea română este numai invenţia câtorva agitatori, un număr însemnat al 

inteligenţei române din toate părţile şi un număr mare de ţărani din toate unghiurile locuite de 

români au însoţit acum, ca niciodată, pe conducătorii partidului naţional român la Viena. Rar a 

văzut Viena o aşa delegaţie ca cea română, măreţ a fost acel act al delegaţilor, care n-au cruţat 

osteneală, nici jertfe ca să dea tărie acestei măreţe şi frumoase acţiuni, întreprinse pentru noi toţi 

(lungi aplauze). 

 Dl Boiu, ascultat cu sfinţenie, a terminat printr-o frumoasă citare  a nemuritorului 

Alecsandri: 

Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frate, 

                                                          În noi doi un suflet bate!   

făcând apel la înfrăţirea tuturor românilor de inimă şi ridicând paharul pentru inteligenţa şi 

ţărănimea română, a cărei comună lucrare face tăria naţiunii. 



 Călduroase aplauze au răsplătit frumoasele cuvinte ale d-lui Boiu. 

 Dl Comşa, într-o cuvântare electrizantă primită cu adevărată furtună de aplauze, a arătat 

greutatea zilelor ce străbatem şi cum în toiul acestor lupte a intrat generaţia tânără, care are o 

mare parte din meritul succeselor câştigate, deoarece a luptat ca o puternică falangă pentru cauza 

naţională. Condamnă apoi aspru atitudinea românilor care în aceste zile grele au făcut jocul 

duşmanilor noştri (Strigăte: Ruşine lor!). Ridică paharul pentru tinerimea naţională bravă şi 

curajoasă. (Lungi aplauze). 

 Dl I. Russu Şirianul, după ce, în numele amicilor săi de principii din tânăra generaţie 

mulţumeşte dlui profesor Comşa pentru frumoasele cuvinte ce le-a adresat, zice:  

 Nu este sentiment mai nobil, mai senin şi mai înălţător ca acela izvorât din cunoştinţa că 

am pus în serviciul cauzei naţionale toată căldura inimii noastre. 

 Nobil şi senin, pentru că se arată numai în omul  cu lepădare de sine, şi înălţător pentru 

că, manifestându-se puternic, el nu stăpâneşte numai întreaga noastră fiinţă, dar ducând înainte 

cauza naţională, ridică poporul întreg. Stăpânit de acest sentiment, tânărul îşi uită plăcerile 

tinereţii, bărbatul-tată de familie se devotează familiei celei mari, cauzei naţionale, iar bătrânii 

luaţi în frunte luptă cu puteri tineri viguroase. 

 Fericit este poporul în fiii căruia acest sentiment se manifestă. 

 Fericiţi, peste măsură de fericiţi, trebuie să fie mai ales bătrânii din generaţia care a luptat 

pentru redeşteptarea poporului român  împilat de veacuri. Nu mai puţin fericiţi ne simţim însă şi 

noi, tinerii, cărora ni s-a dat prilejul să intrăm în lupta naţională conduşi de veneraţii luptători cu 

acela în onoarea căruia sărbătorim azi. 

 Ţin să exprim această bucurie şi fericire mai ales azi, când – credem noi – nu ne-am 

adunat numai să aducem prinosul de dragoste şi stimă celui ce a suferit deja pentru naţiune, ci 

ne-am adunat mai ales ca din măreţia acestei serbări să ne oţelim pentru lupta ce ne aşteaptă în 

viitor. 

 Da, căci suntem în ajunul unor lupte care nu ştim cum se vor sfârşi. 

 În numele amicilor mei care îşi iau botezul luptei sub conducerea actualului comitet 

naţional, făgăduiesc însă că, oricât vor fi de grele luptele ce ne aşteaptă, ne vom face datoria până 

la capăt. 

 Termină cerând pentru tineri binevoinţa şi lumina conducătorilor actuali, iar de la 

ţărănime, acelaşi cald sprijin dat până acum. Ziua dreptăţii nu va întârzia astfel. (Lungi aplauze.) 

 Dl Dr. D. Barcianu arată rolul măreţ ce femeile, la toate popoarele şi în toate vremurile, 

l-au jucat întru dezvoltarea sentimentului naţional, a înălţării poporului. Aduce exemple din 

istoria românilor, între care mamele şi soţiile au făcut minuni de patriotism pe calea educativă. 

Ridică toastul său pentru mamele, soţiile şi surorile noastre (Salve de aplauze). 

 Dl. D. Cunţan, prin însufleţite cuvinte arată silinţa încoronată de succes ce românii şi-au 

dat-o pentru a realiza unitatea culturală. Rezultat al acestei silinţe nobile e Academia  Română, 



este apoi întruparea idealului unităţii culturale a noastre, mai ales „Liga culturală” din România. 

Salută pe cei doi membri ai ligii din Craiova care participă şi ei la această serbare a noastră. 

 Cuvântarea dlui Cunţan a fost întreruptă în dese rânduri de lungi aplauze.  

 Dl. E. Brote, după ce arată simpatia cu care dnii Dr. Lueger, Schneider şi Bianchini au 

primit delegaţia română la Viena şi zelul cu care aceşti merituoşi bărbaţi politici lucrează pentru 

noi, ridică toast în onoarea lor. (Ovaţiuni îndelungate.) 

 Dl. T. Simtion salută pe părinţii şi conducătorii poporului român, pe actualii membri ai 

comitetului naţional în numele meseriaşilor români, care şi ei au mult a mulţumi anteluptătorilor 

naţionali. (Aplauze.) 

 Dl. I. Russu Şirianul ridică pahar pentru una din distinsele soţii şi mamă şi straşnică 

naţionalistă: d-na Emilia Raţiu, una din femeile române, al cărei nume cu drag va fi amintit în 

istoria luptelor noastre naţionale. (Lungi aplauze.) 

 Dl. E. Brote, în mijlocul unor furtunoase ovaţiuni, aminteşte în numele celui mai cu 

inimă luptător naţional: domnul George Pop de Băseşti şi a entuziastului apostol al 

românismului, dl Dr. Vasile Lucaciu, al cărui nume este cunoscut azi de toţi românii. Spune apoi 

cum dl Pop de Băseşti, pentru a repara ceea ce maghiarii au stricat, pentru ca să arate cu nouă 

faptă că e român cu inimă, a trimis 100 fl. pentru ridicarea casei domnului Raţiu, demolată de 

sălbaticii din Turda. Să-l luăm de exemplu pe vrednicul luptător, să continuăm colecta naţională 

– termină dl Brote în mijlocul aprobărilor comesenilor. 

 Dl. Lăpădat (Sălişte) ţine un spiritual toast, ridiculizând pe maghiari în mijlocul unei 

ilarităţi dintre cele mai mari. Goleşte paharul pentru tinerimea română din Viena şi Budapesta. 

(Aplauze nesfârşite.) 

 Domnul Bobeş, preot în Boiţa, prezintă cu o scurtă şi călduroasă alocuţiune dlui Raţiu o 

sticlă de vin adus de pe pământul României, de la Drăgăşani.  

 La ora 12 noaptea toţi comesenii cântă, stând în picioare şi acompaniaţi de muzică, 

„Deşteaptă-te, Române!”, după care sărbătoritul, însoţit de strigăte entuziaste de „Să trăiască!”, 

părăseşte sala. Toţi îl însoţesc până la poartă, spre stradă.  

 Cei rămaşi au mai stat încă până când începeau să se arate zorile.  

 Şi toţi s-au depărtat cu suvenirul unei zile de care puţine vor fi fost şi vor fi în istoria 

luptelor noastre naţionale. 

 

(„Tribuna”, IX,  1892, nr. 129, marţi 9/21 iunie, p. 513-514) 

 

 

 

 

 



Un succes pozitiv 

 

 Primim din România de la un viguros luptător al cauzei naţionale următoarele rânduri: 

 Chestiunea transilvăneană a luat în timpul din urmă o formă atât de acută încât popoarele 

bătrânei Europe, doritoare de pace, trebuie cu drept cuvânt să se îngrijească. 

 Raporturile dintre elementul autohton român şi între maghiarii din Ardeal sunt aşa de 

încordate încât Europa nu mai poate rămâne nepăsătoare. Faptele de o extremă violenţă săvârşite 

de unguri contra conducătorilor poporului român sunt demne de alte timpuri, de timpurile 

primitive ale vieţii popoarelor. 

 Aceste violări ale drepturilor unui popor mare şi conştient de chemarea sa cum este 

poporul nostru, aceste başibozucii demne de vremurile tătarilor au produs atâta mişcare şi atâta 

emoţie aici în România liberă, încât strigătul de protest şi mai ales de indignare s-a întins ca 

malurile mării înfuriate şi ca o vijelie din Moldova-de-sus şi a cuprins toată ţara. 

 România întreagă a răsunat de protestele unanime ale românilor de aici şi aceste ţipete de 

durere şi indignare au făcut ocol în întreaga Europă cultă.  

 La Bucureşti a fost o manifestaţie cum numai în zilele glorioase ale anului 1848 şi în 

timpul Unirii Principatelor s-a mai putut vedea: la Iaşi, la Galaţi, la Focşani şi la Brăila, în 

Câmpulung şi la Buzău, la Slatina şi la Ploieşti întrunirile au fost măreţe, impunătoare, demne. 

La poalele Carpaţilor, ca şi pe malurile bătrânului Danubiu, aceeaşi căldură sinceră pentru fraţii 

de un sânge din Transilvania, acelaşi entuziasm sfânt, aceleaşi simţăminte vii şi puternice, peste 

tot locul aceleaşi dorinţe, aspiraţii şi aceleaşi vederi. 

 Mişcarea aceasta măreaţă de dă curaj şi putere, dar mai ales trebuie să întărească pe 

românii care gem de durere sub greutatea lanţurilor sclaviei. Şi acum aruncând o privire 

retrospectivă asupra evenimentelor din săptămâna aceasta, nu putem să nu constatăm 

următoarele. 

 Piroteala, care pare să cuprindă adesea pe români din toate părţile, a dispărut. Faptele 

nesăbuite, săvârşite de unguri la Turda, la Şimleul Silvaniei, Arad şi în alte locuri au avut drept 

nemijlocită urmare trezirea simţământului naţional, care părea amorţit până la un punct oarecare 

la români. Şi din acest punct de vedere nu putem decât să fim recunoscători maghiarilor. Într-

adevăr prea dormeam somnul nepăsării, ungurii însă s-au însărcinat a ne scoate din piroteală. 

Kisdevovurile lor au dat naştere Ligii culturale de aici şi devastările de la Turda şi din celelalte 

locuri au avut drept răsunet mişcarea din urmă a românilor din România liberă, mişcare începută 

de studenţi, dar secondată de toată suflarea românească.  

 E prea adevărat că nu putem încă constata o îmbunătăţire materială a stării poporului 

nostru din Transilvania, mişcarea din urmă atât a românilor de acolo, cât şi a celor de aici n-a dat 

roade care să poată fi pipăite, dar pentru aceea nu e mai puţin adevărat că ea avut urmările cele 

mai salutare pentru cel ce vede ceva mai departe. 

 Strigătul de indignare şi de protestare al milioanelor de români din toate părţile este proba 

cea mai puternică că conştiinţa naţională e vie la întreg poporul nostru. Era mare entuziasmul şi 



fără margini, conştiinţa naţională era trezită, când s-a făcut Unirea Principatelor şi când 

Alecsandri cânta „Hai să dăm mână cu mână”. Neasemănat de mare este însă astăzi puterea 

simţământului naţional. 

 Rezultatele practice ale purtării unui popor se pot măsura cu metrul, kilogramul, cu 

slujbele căpătate; cu ce vom putea noi însă măsura rezultatele morale izvorâte din ţinuta din 

urmă a poporului nostru? Cu ce vom putea cumpăni această conştiinţă vie a poporului nostru, 

manifestată în timpul din urmă, şi ce echivalent putem da solidarităţii stabilite între toate 

elementele naţiunii române din toate locurile? Să ne spună „Telegraful” poreclit „român” câte 

slujbe preţuieşte această solidaritate, sau cu ce sume în bani este egală conştiinţa naţională astfel 

manifestată? 

 Mare şi puternic este poporul care are conştiinţa naţionalităţii şi a chemării sale în lume şi 

din acest punct de privire putem zice că viitorul este al nostru, al poporului român, pentru că 

acest popor şi prin râvna de a-şi asimila cultura popoarelor mai pricepute şi prin purtarea sa 

demnă şi conştientă dă vădite dovezi că ştie ce vrea, că-şi cunoaşte menirea şi forţele de a o 

îndeplini. Pentru cei ce nu sunt cu totul pesimişti şi pentru cei ce nu sunt vânduţi acestea nu pot 

să fie decât îmbucurătoare, sau mai ales dătătoare de puteri noi, de curaj nou şi dublă energie în 

lupta încinsă între rasa latină din Orient şi cea mongolă. – Cât pentru pesimişti şi cei născuţi 

vitregi, pentru cei secaţi de puterea de luptă şi pentru cei vânduţi sau chiar rătăciţi, 

„Telegrafului” şi lui Coriolan le vom striga un puternic: „În lături!”. 

 Românilor de bine le vom zice: înainte pe calea apucată, căci rezultatele obţinute până 

acum sunt o puternică garanţie că acesta-i drumul cel adevărat; nevoiaşilor şi prostituaţilor le 

vom striga: „Afară din tabăra neamului românesc, afară cu neghiobii şi pigmeii, în lături cu 

căzăturile şi pierduţii!”. 

Cineva 

(„Tribuna”, IX, 1892, nr. 142, 24 iunie/6 iulie, p. 565-566) 

 

 

Din pragul temniţei 

Către stimaţii cititori! 

 

 Înainte de a pleca să ne luăm osânda în temniţele Seghedinului, ne este o plăcută şi sfântă 

datorinţă să adresăm valorosului public al „Tribunei” următoarele cuvinte: 

 Lucrarea ziarului nostru este lucrarea marelui public românesc. Toţi aceia care au urmărit 

zilnic cele publicate în coloanele „Tribunei” ştiu tot atât de bine ca şi noi că forţa „Tribunei” nu 

este atât în condeiul redactorilor ei, cât mai vârtos în zelul cu care aceştia au ţinut să fie înainte 

de toate servitorii credincioşi ai opiniei publice româneşti. Nu prin scrieri măiestrite, plăsmuite la 

masa redacţională, ci prin ecoul ce s-a făcut sentimentelor şi durerilor ce zbuciumă pe români a 

ajuns „Tribuna” astăzi cel mai acreditat organ românesc de publicitate, de care şi adversarii cei 

mai înverşunaţi siliţi sunt să ţină seama. Ştiut este, de întreg publicul românesc, şi aceea că nici 



articolul, pentru care suntem acum osândiţi să ne pierdem destul de îndelungată vreme din cea 

mai preţioasă vârstă, în care dat îi este bărbatului să lupte şi să muncească, n-a fost opera 

condeiului nostru, ci pur şi simplu un răsunet din mulţimea agitată de nemulţumire a poporului 

românesc. Credincioşi devizei noastre de a fi servitori fideli ai opiniunii publice româneşti, n-am 

ezitat să publicăm acel răsunet şi să-i purtăm fără şovăire consecinţele, al căror fir numai după 

zarul temniţei s-a sfârşit. 

Dar tocmai aceasta este forţa şi mângâierea noastră. Plecăm veseli la temniţă, căci plecăm 

liniştiţi în conştiinţa noastră că ne-am împlinit datoria către patrie şi naţiune, şi numai pentru 

aceasta avem să suferim. Şi, oricât de repulsivă este nevoia de a-ţi îngropa zilele tinereţilor în 

întunericul temniţelor ungureşti, noi plecând cu fruntea ridicată, plecăm veseli şi plini de 

încredere, căci dulce este şi mângâietor a suferi pentru o cauză dreaptă şi a suferi pentru datoria 

împlinită! 

Cât pentru noi să fie dar cu desăvârşire liniştiţi numeroşii noştri aderenţi ai „Tribunei”, 

care deja atâtea dovezi ne-au dat că urmăresc cu atenţiune şi dragoste soarta noastră. Pe noi nu ne 

vor speria cu barbaria temniţelor. Vom suferi cu drag osânda ce ni s-a croit şi toate câte ne vor 

mai fi destinate, până când se vor convinge chiar şi cei mai brutal porniţi dintre adversarii noştri 

şi până nu se vor cutremura în convingerea lor că nu este decât o insultă nemernică a presupune 

că un popor întreg, nobil şi viguros ca poporul nostru, se va intimida şi va depune armele de frica 

brutalităţii lor. 

Pătrunşi de acest spirit şi de aceste credinţe le zicem cititorilor noştri rămas bun şi la 

revedere în rândurile luptătorilor naţionali. 

Iar dacă mai e să exprimăm vreo dorinţă înainte de a se închide uşile temniţei după noi, 

aceea este că onoraţii noştri cititori să transplante, în lipsa noastră, asupra urmaşilor simpatiile şi 

încrederea de care ne-au învrednicit pe noi. Să o facă aceasta în convingerea că şi în viitor 

„Tribuna” va fi tot ceea ce-a fost în trecut, va ţine cu scumpătate să fie organul eminamente 

naţional şi ecoul nestrămutat şi neînfricat al sentimentelor româneşti. 

Cu această promisiune, pentru care ne angajăm cu toată viaţa noastră, suntem siguri că 

ziarul nostru se va bucura şi de acum înainte de întreg sprijinul moral şi spiritual de care s-a 

bucurat şi în trecut. Şi astfel plecăm de două ori veseli la temniţă, căci neîmplinit va rămâne şi 

celălalt gând infernal al adversarilor neamului românesc: gândul de a nimici „Tribuna” prin 

întemniţarea întregului ei personal redacţional. 

 

Sibiu, 5 Noiembrie n. 1893 

Septimiu Albini; Ioan Russu-Şirianul; Alexandru Dordea; Alexandru Balteş  

 

(„Tribuna”, X, 1893, nr. 237, Duminică 24 Octombrie/5 Noiembrie, p. 945) 

 

 



Marele meeting din Bucureşti 

 

 Cetim cu o nespusă duioşie amănuntele pe care foile din România liberă aduc despre 

marele meeting din Bucureşti. 

 Zilele istorice se înşiră una câte una. 

 În curând numărul lor va fi atât de mare că noi, generaţia actuală, vom fi fericţi să scriem: 

 Am trăit o epocă plină de mari evenimente... Am suferit o viaţă de martir, dar în schimb 

am simţit bucurii dumnezeieşti: când românimea din patru unghiuri ca un singur suflet în para 

iubirii de neam ardea şi frăţeasca dragoste se manifesta cu atâta putere, că au rămas uimiţi până 

şi duşmanii noştri... 

 „Voinţa naţională”, organ al partidului naţional-liberal, sub titlul „O zi istorică!”, scrie 

despre marele meeting următoarele: 

 „Ziua de ieri nu a trecut şi nu va trece; din ea va rămâne fiorul care a străbătut 

românimea... ziua de ieri este istorică; imaginea ei va rămâne pururea în amintirea tuturora, ca o 

neîntreruptă expresie a iubirii de patrie, a iubirii de neam. 

 „Ieri, un popor întreg era în picioare, măreţ şi conştient, solemn şi impunător, prin 

numărul şi hotărârea reprezentanţilor săi. 

 În marele număr era un suflet mândru, tânăr, cald şi pregătit pentru sforţarea şi avântul 

din urmă al poporului român, în calea grea şi mântuitoare, în lupta care va asigura definitiv locul 

şi rostul nostru, misiunea şi dreptul nostru de a fi cu demnitate şi glorie printre celelalte popoare 

ale Europei. 

 „Ca un fluviu lat şi covârşitor curgea poporul, purtând în valurile sale drapelele 

strălucitoare şi flamurile ce fâlfâiau pe deasupra capetelor inspirate de o supremă iubire de neam. 

Curgea poporul viu, mânând înainte sunetele de aramă, frazele largi şi simbolice ale imnului 

naţional: «Deşteaptă-te Române...». 

 „Şi era deştept poporul ce păşea cu sfinţenie şi entuziasm după tuiurile în vârful cărora se 

clătinau uşor figurile a doi martiri de dincolo: tribunul cu accente dătătoare de viaţă şi bătrânul 

ilustru şi senin, coordonatorul înţelept şi profund al inspiraţiunilor istorice peste Carpaţi. 

 „Pe cale lungă, de doi kilometri, se desfăşurară în rânduri dese, secţiunii Ligei, tinerimea 

universitară, societăţile, poporul capitalei, defilând, armie sublimă, pe Calea Victoriei, 

împodobită cu mii de drapele tricolore. 

 „Părea că nu mai are sfârşit... şi n-a fost punct înalt din care ochiul emoţionat să poată 

străbate de la un capăt până la celălalt al acestei privelişti sublime; şi n-a fost privitor a cărui 

inimă să nu bată puternic, ai cărui ochi să nu umple de lacrimi, a cărui conştiinţă să nu lumineze, 

să nu se inspire din vasta conştiinţă a poporului pus în mişcare ca la datele sale mari de reînviere 

şi de constituire naţională. 



 „Măreţ a fost poporul în defilarea lui, măreţ pe câmpul meetingului de la şosea, măreţ în 

ziua de ieri, care va rămâne pururea ca o zi cardinală a conştiinţei lui de rasă şi de menire. 

 „Ieri poporul român a binecuvântat pe martirii de dincolo şi s-a declarat solidar la zile de 

restrişte şi la zile de triumf cu poporul frate de peste şirul Carpaţilor. 

 „Ieri s-a făcut lumină mare... trăiască românii de pretutindeni!” 

 „Românul”, organ întemeiat de marele democrat C. A. Rosseti, scrie: 

S-au văzut multe manifestaţii, s-au făcut multe protestări, dar pot afirma cu siguranţă, că 

la nici o întrunire nu a luat parte atâta lume şi nici s-a observat atâta ordine ca la cea de ieri. 

„Mă aflam la hotelul Bulevard (pe unde a defilat manifestaţia) lângă mai mulţi 

reprezentanţi ai puterilor străine în capitală şi toţi au fost de acord în a recunoaşte că nu au văzut 

în viaţa lor o manifestare atât de impozantă, unde să domnească mai multă ordine”. 

„Ţeara”, organ conservator, scrie: 

„Pe Calea Victoriei lumea şedea îngrămădită pe trotoare formând un zid de oameni. La 

Teatrul Naţional procesiunea ce fusese bătută cu flori a fost fotografiată. De aci până la şosea din 

toate balcoanele şi ferestrele curgea o ploaie de flori peste manifestanţi, care erau întâmpinaţi cu 

strigăte nesfârşite de «ura»; doamnele şi d-şoarele scoteau florile de la piept şi le aruncau 

entuziasmate, iar bărbaţii părăseau casele pentru a însoţi cortegiul. 

„Când procesiunea ajunse aproape de şosea, numărul manifestanţilor se urcase la peste 40 

mii oameni, care formau cel mai mare cortegiu ce s-a văzut vreodată în capitala Ţării 

Româneşti”. 

Şi mişcarea creşte; creşte atât aici, cât şi dincolo. 

La noi o hrănesc nelegiuirile ce zilnic se săvârşesc; la ei durerea ce cuprinde pe frate când 

împilat şi batjocorit îşi vede fratele. 

A, când sentimentului naţional românii de pretutindeni cu atâta măreţie îi dau expresiune, 

numai cei mici de suflet s-ar putea îndoi că ziua de izbândă se apropie!  

 

(„Tribuna”, XI, 1894, nr. 109, Joi 26 Mai/7 Iunie, p. 433) 

 

 

 

 

 

 



Viaţă şi putere 

 

 Fapte mari, care hotărăsc pe timp mai îndelungat mersul vieţii comune, totdeauna şi 

pretutindenea mai mulţi oameni împreună au săvârşit. Adevărul acesta e atât de învederat încât te 

cuprinde mila când îţi iese în cale câte un biet muritor, care nu e în stare să-l înţeleagă şi-şi 

închipuieşte că poate şi el prin sine să fie factor hotărâtor în viaţa obştească. 

 Nu ni-e dată, fără îndoială, tuturor deopotrivă putinţa de a înţelege mersul vieţii comune 

şi totdeauna sunt între noi oameni care văd departe înainte şi simt azi ei singuri ceea ce mâine 

vom simţi cu toţii, voiesc astăzi ceea ce noi ceilalţi abia mâine ori poate chiar poimâine vom voi. 

Ei pornesc dar înainte, îşi dau silinţa să ne dumerească asupra propriilor noastre porniri şi să ne 

înduplece a merge după dânşii stăruie şi ne îmbărbătează. Nu sunt oameni de rând aceştia şi e 

firesc simţământul de admiraţie ce ne cuprinde în faţa lor după ce am ajuns într-un târziu acolo 

unde ei cu mult mai înainte ne văzuseră: e într-adevăr ceva providenţial în prevederea lor, în tăria 

de convingeri, în hotărârea lor bărbătească, şi ne e ca şi când lucrurile ar fi trebuit să vină cu totul 

altfel, dacă n-ar fi fost şi ei la mijloc. 

 Şi dacă avem noi consimţământul acesta, e lucru potrivit cu firea românească să-l aibă şi 

ei înşişi. Marii propagatori de idei, oameni de stat şi mai ales monarhii care au avut succese mari, 

ar trebui să fie prea sus în scara dezvoltării omeneşti pentru ca să se poată mulţumi cu gândul: 

am avut norocul de a trăi într-o epocă de dezvoltare şi de darul de a înţelege timpul în care 

trăiesc. Dacă e adevărat că nu şi-au dat silinţa de împiedeca desfăşurarea firească a lucrurilor 

suntem îngăduitorii faţă cu dânşii şi le iertăm pretenţiunea, altfel ridicolă, pe care o au când zic: 

eu le-am făcut toate, fără de mine lumea ar fi rămas tot în mizeria de mai înainte şi e destul să 

voiesc eu, pentru ca să fie bine voit! 

 Nu putem însă şi nici că avem să fim îngăduitori când pretenţiunea aceasta o are vreun 

om care în viaţa lui a dat numai dovezi că nu e în stare să înţeleagă desfăşurarea firească a 

societăţii în care trăieşte şi totdeauna piedecă în dezvoltarea comună. 

 Suntem cu toţii pătrunşi de simţământul că ne pregătim pentru o faptă mare, care va 

hotărî pe timp îndelungat mersul vieţii noastre comune. Eram mai înainte o mare mulţime de 

oameni răzleţi, care nu însemnam nimic, fiindcă n-aveam o viaţă comună. 

 Viaţa noastră se începe din ziua în care am început să ne adunăm la un loc, să ne 

înţelegem între noi, să simţim şi să voim la fel, şi cu cât mai mulţi ne vedem adunaţi, cu atât mai 

strânsă e înţelegerea între noi, cu atât mai vie ni-e viaţa şi cu atât mai tari ne simţim noi înşine şi 

mai puternici ne socotesc alţii. Cum izvoarele de prin înfundăturile văilor se scurg unul câte unul 

şi se adună pâraie, vâlcele şi râuleţe, pentru ca să se împreune în cele din urmă toate în râu cu 

albie largă şi adâncă, pe care nimic nu-l mai poate opri în curgerea lui, aşa ne-am adunat noi 

românii mai înainte risipiţi în popor ce merge cu hotărâre înainte, încât lumea, care mai înainte 

nici nu ne ştia, priveşte spre noi uimită, parcă am fi răsărit aşa deodată din pământ, şi cuprinsă de 

simţământul că are să ţină seamă de noi în toate combinaţiunile ei. 

 Cum oare am putea să fim îngăduitori faţă cu oamenii care, neînţelegând rostul închegării 

noastre şi voind să ne abată din calea noastră firească, ne despart şi ne fac să ne mistuim puterile 

frământându-ne între noi!? 



 Acela care ne socoteşte rău porniţi aşa cum suntem, proşti ne socoteşte pe noi şi cuminte 

se socoteşte numai pe sine. E numai urmarea acestei pretenţiuni ridicole dacă-i răspundem; ba 

prost eşti tu, care tot n-ai ajuns să înţelegi ceea ce mii şi mii simt şi ştiu! 

 Mai departe însă n-avem să mergem. 

 Prostia omenească e atoatecovârşitoare şi omul se împacă mai uşor cu mizeriile din 

lumea aceasta dacă primeşte fără de rezervă principiul că orişice mişelie e, în cele din urmă, o 

prostie. Nu însă orişice prostie e totodată şi mişelie, şi prostia aceasta nu e mişelească, nu are 

deci să deştepte în inimile noastre simţămintele de repulsiune. 

 Ce să-i faci omului care nu e în stare să înţeleagă ceea ce lumea toată voieşete. 

 Nu-ţi rămâne decât să-l plângi! 

 Să-i plângem şi noi pe aceia dintre noi care până chiar şi astăzi umblă răzleţi, dar să nu-i 

urâm, ci mai vârtos să-i iubim şi să-i cruţăm. Poate că mâine ori poimâine tot vor ajunge şi ei să 

înţeleagă şi deschis trebuie să le fie în toată clipa drumul spre albia cea mare a curentului 

naţional. 

 Viaţa noastră şi puterea noastră este iubirea, pe care o avem în toate împrejurările unii 

pentru alţii: prin ea ne-am renăscut, prin ea trăim, prin ea ne întărim, prin ea avem să ne ridicăm 

mai presus de cei ce ne apasă: să nu lipsim de ea până nici chiar pe cei ce nu ţin s-o aibă şi se pun 

pe sine în gândul lor ridicul mai presus de obştea românească. 

 Ceea ce noi facem astăzi nu e decât continuarea unei lucrări pornite de oameni luminaţi, 

cărora iubirea de neam le-a dat destoinicia de a împlini o menire providenţială: tari în gândul că 

pe drumul croit de dânşii numai bine putem să mergem, n-avem să ne mai pierdem timpul cu 

nimicuri. 

 

Ioan Slavici 

 

(„Tribuna”, XI, 1895, nr. 276, Duminică 25 Decembrie 1894/6 Ianuarie 1895, p. 1101) 

   

 

 


