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„În acea vreme, în Ardeal, era o 
viaţă foarte zbuciumată; erau adică 
luptele pe care le duceam, luptele 
politice de afirmare naţională, împo-
triva apăsării ungureşti; pe la anul ’90, 

s-a ridicat la apogeu tendinţa de distrucţie a guvernului de la Budapesta, adresată 
poporului român din Transilvania. Ideea imperialismului unguresc, care s-a profesat, 
pe la sfârşitul veacului al XIX-lea, de către guvernele de la Budapesta, a produs o 
formidabilă reacţiune moleculară în sufletul românismului din Ardeal, la care, în mod 
natural, participam. (...) M-am născut într-o vreme când principiul naţional domina 
toate fluctuaţiunile sufletului românesc. (...) Veacul al XIX-lea, e veacul principiului 
de naţionalitate. În veacul al XIX-lea, s-a lansat ideea identificării graniţelor etnice 
cu graniţele politice; în veacul al XIX-lea s-a elaborat unitatea popoarelor. (...) M-am 
născut deci într-o vreme când protestele de rasă erau pe buzele tuturor şi când acest 
sentiment era atât de puternic, încât umbrea pe toate celelalte. Era atmosfera celei 
mai sălbatice persecuţii a românilor din Transilvania; era o opresiune, pe care o 
ştim cu toţii; ramificându-se până în cele mai mici îndeletniciri ale vieţii de la ţară. 
Desigur că ea trezea protestarea şi eu m-am născut în această protestare; m-am 
născut cu pumnii strânşi...1.

(Octavian Goga) 

O incursiune în atmosfera unei epoci de maximă efervescentă culturală şi 
mentalitară, de ample prefaceri în plan socio-politic, şi de schimbări ireversibile la 
nivelul percepţiilor şi reprezentărilor identitare, cum a fost şi răstimpul de cumpănă 
dintre secolele XIX şi XX, oricât de tendenţioasă în urmărirea veridicităţii sau oricât 
detaşat s-ar raporta la respectiva perioadă, nu se poate dezbăra total de stereotipiile 

1 Octavian Goga, Ideea naţională. Discursuri, cuvântări, articole, Casa de Editură Sedan, 
Cluj-Napoca, 1997, p. 17.
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şi prejudecăţile inerente unei astfel de analize a celor mai profunde, dar în acelaşi 
timp subtile, trăiri cu care, într-o măsură mai mică sau mai mare, istoricul se poate 
identifica.

Aceasta este raţiunea pentru care am ales să introducem subiectul propriu-zis al 
studiului cu un amplu fragment desprins dintr-o mărturie contemporană, poate nu 
cea mai fericit aleasă dată fiind personalitatea controversată a poetului, dar în orice 
caz ilustrativă pentru scopul propus. Citatul de mai sus are meritul de a fi surprins 
cu acurateţe de detalii tabloul vivant în care „actorii” acestui episod de istorie locală 
au dat curs unor aprinse polemici de factură naţionalistă într-un context istoric şi 
geografic precis delimitat: introducerea corpusului de legi matrimoniale XXX-XXXII 
din anul 1894 în partea ungară a Imperiului Habsburgic.

Radiografia unui sentiment: naţionalismul românilor transilvăneni

În Transilvania ideea naţională a avut o evoluţie sinuoasă, fiecare zvâcnire de 
naţionalism românesc fiind în relaţie de interdependenţă cu un anumit eveniment, 
o nouă măsură legislativă sau o încălcare a drepturilor, acte împotriva cărora opinia 
publică a reacţionat. Dată fiind atitudinea de resemnare, pasivitatea şi indiferenţa ce 
caracterizează poporul român în general2, geneza naţionalismul este strâns legată în 
primul rând de spiritul epocii şi apoi de anumite situaţii conjuncturale care au fost 
percepute la nivelul mentalului colectiv ca provocări. Astfel, o primă manifestare 
de naţionalism romantic, la românii transilvăneni se datorează activităţii Şcolii 
Ardelene. Ideologia naţionalistă s-a dezvoltat ulterior sub forma unui naţionalism 
patriotic în focul luptelor de la ’48, dar şi-a definitivat profilul abia spre sfârşitul 
secolului al XIX-lea în contextul mişcării memorandistice şi a luptei împotriva 
introducerii căsătoriei civile; în preajma izbucnirii primului război mondial, 
asistam la un ultra-naţionalism ce se îndepărtează treptat de înţelesul originar, 
degenerând spre xenofobie, antisemitism şi şovinism. În funcţie de poziţia de pe 
care ne raportăm la această problemă, partizană sau nu, naţionalismul românilor 
transilvăneni din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX 
se aseamănă în caracteristicile sale esenţiale cu fenomenul similar trăit de toate 
naţiunile minoritare aflate sub stăpânire străină, naţiuni a căror năzuinţe fireşti de 
rezistenţă şi autoconservare a propriei identităţi s-au izbit de un alt tip de naţionalism 
„patriotic” promovat de naţiunea majoritară. Accentele xenofobe sau chiar rasiste 
nu au lipsit de nici o parte a baricadei, iar a rezuma problematica naţionalismului 
numai la aceste aspecte este o soluţie comodă şi simplistă deoarece realitatea a fost 
mult mai complexă.

Ca atitudine socială, naţionalismul român este unul al „neliniştii şi angoasei” 
născut într-un „climat de alienare şi ameninţare”, dar şi „un naţionalism al revoltei 

2 Vezi D. Drăghicescu, Din psihologia poporului român, 1907; Constantin Rădulescu-Motru, 
Sufletul neamului nostru. Calităţi şi defecte, 1910, passim; Constantin Şchifirneţ, Geneza 
modernă a ideii naţionale. Psihologie etică şi identitate românească, Editura Albatros, 
Bucureşti, 2001, p. 11; Daniel Barbu, Firea românilor, Editura Nemira, Bucureşti, 2000, p. 71.
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şi refuzului” formelor prezente ale puterii dar cu respectarea ordinii şi ierarhiilor 
prestabilite3. În imperiile din Europa Centrală şi de Est politica identităţii naţionale s-a 
articulat în complexa reţea de relaţii de dominare şi subordonare, iar etnocentrismele 
au izbucnit împotriva absolutismelor centralizate4. Tensiunea principală a acestor 
politici identitare rezultă tocmai din contradicţia dintre convingerea că „identitatea 
naţională” trebuie să se regăsească într-o „adevărată esenţă” ultimă, şi experienţa de 
a nu fi ajuns până acum la ea din cauza „inamicilor naţionali”5. Şi în cazul românilor 
transilvăneni, conştiinţa naţională s-a format înaintea conştiinţei statului naţiune şi 
s-a definit în strânsă legătură cu puterea statală6. Astfel s-a născut spiritul naţional în 
sânul tuturor popoarelor ce se simţeau oprimate, frustrarea acestora luând mai ales 
forma insurecţiei7. Este ceea ce Edward Said numea „naţionalism defensiv”8, de unde 
verva pasională şi violenţa discursivă ce au acapart oraţiile din presa vremii. Lupta 
în acest caz se desfăşoară în vederea acaparării discursului, iar conflictul esenţial 
provine din faptul că unitatea politică a românilor transilvăneni nu se suprapune 
cu cea naţională la finele secolului al XIX-lea9. Conştiinţa de a fi în pericol şi lupta 
permanentă împotriva „inamicilor străini” au constituit condiţiile subconştiente 
ce au stimulat dialogul de factură naţionalistă prin intermediul organelor de presă. 

Presa vremii şi misiunea sa de „apostolat”

Evoluţia ideii naţionale în presa românească se confundă uneori cu însăşi istoricul 
acestei prese a cărei geneză se situează la o distanţă considerabilă faţă de restul 
Europei Centrale10. Încă de la apariţia sa, presa a făcut din dezbaterile contemporane 
un instrument de luptă, devenind un bun aliat al românilor din imperiul Austro-
Ungar în efortul acestora de afirmare naţională, realitate ce l-a inspirat pe poetul 
Octavian Goga atunci când a aşternut pe hârtie următoarea observaţie: la noi ca 
şi în alte părţi, presa din vremuri vechi a fost o tribună consacrată de îndrumare a 
opiniei publice. În gazetele noastre s-a pulverizat zilnic tot ce am crezut, tot ce am 
nădăjduit în ziua de mâine. Ziarele reprezintă nervii impresionabili ai unui popor 
în fluctuaţiunea lui cotidiană  şi un organ de publicitate e o bucătură de toate zilele 
care se serveşte societăţii (...) gazetele sunt plămânii neamului11. Incontestabil rămâne 

3 Alexandru Zub, “Prefaţă” la Raoul Girardet,  Naţionalism şi naţiune, Editura Institutului 
European, Bucureşti, 2003, p. 39.

4 Simona Nicoară, Naţiunea modernă. Mituri, simboluri, ideologii, Editura Accent, Cluj-
Napoca, 2002, p. 83; Vezi şi Constantin Şchifirneţ, op. cit., p. 12.

5 Enikö Magyari-Vincze, Analiza antropologică a naţionalismelor est-europene, Cluj-Napoca, 
1997, p. 141.

6 Raoul Girardet, Naţionalism şi naţiune, Editura Institutului European, Bucureşti, 2003, p. 68.

7 Simona Nicoară, op. cit., p. 96.

8 Enikö Magyari-Vincze, op. cit., p. 141.

9 Ibidem, p. 132.

10 Nicolae Davidescu, Naţionalismul în presă. Vremea 1928-1938, p. 5.

11 Octavian Goga, op. cit., p. 37.
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faptul că gazetarii români din acea perioadă istorică erau personalităţi implicate 
în viaţa publică, ceea ce a făcut ca verbul lor să reverbereze în structurile sociale 
cele mai diverse12.

În Transilvania tonul l-au dat George Bariţ şi Timotei Cipariu prin lansarea 
«Foii pentru minte, inimă şi literatură» în 1838, revistă în care „aveau să se închege 
în forme relativ complete” multe din coordonatele principiale ale ideii naţionale 
româneşti. După avântul generaţiei paşoptiste, „presa îşi rezervă un rol numai critic 
şi deloc constructiv”, pentru ca după 1867 să revină verva şi patosul naţional în foile 
transilvănene. Ideea naţionalismului românesc, deşi s-a născut în afara presei, va 
căpăta „dreptul de cetăţenie” în scrisul românesc periodic şi cotidian spre sfârşitul 
secolului al XIX-lea13. Presa a constituit pe scala evoluţiei istorice a poporului român 
laboratorul de analize din care avea să iasă apoi sinteza naţionalistă; acest lucru 
a fost stimulat însă prin libertatea spirituală a redactorilor şi prin forţa propulsivă 
a evenimentelor14. Prin urmare, dezbaterile din gazetele româneşti ale sfârşitului 
de secol XIX şi început de secol XX au avut meritul de a da un accent tonic luptei 
naţionale denunţând indiferentismul tinerei generaţii („nici un mare ideal nu-i 
călăuzeşte”) şi lacunele ideilor acestora15. Din acest punct de vedere jurnalistica 
românească din Transilvania a îndeplinit o funcţie poate chiar mai importantă 
decât în Vechiul Regat, unde au existat posibilităţi şi mijloace mai numeroase şi mai 
variate de afirmare ale diferitelor sectoare ale vieţii culturale şi politice a românilor16. 

Un astfel de eveniment major, care a captat atenţia tuturor ziarelor şi revistelor 
transilvănene din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea a fost introducerea căsătoriei 
civile prin legislaţia politico-bisericească a guvernului liberal din anul 1894. Impactul 
său asupra opiniei publice transilvănene a fost cu atât mai puternic cu cât această 
măsură modernizatoare se impunea într-un context mai larg caracterizat de: lupta 
pentru gestionarea chestiunilor matrimoniale dintre Stat şi Biserică, secularizarea, 
politica de maghiarizare, acutizarea problemei naţionale la a popoarelor lipsite 
de drepturi politice. În presa transilvăneană a vremii s-au cristalizat în principal 
două curente de opinie distincte promovate, pe de o parte de ziarele de orientare 
confesională ce marşau pe ideea pericolului moral pe care îl generau legile civile, iar 
pe de altă parte, direcţia ziarelor conduse de intelectualitatea laică care accentuau 
latura naţională a luptei dusă împotriva introducerii căsătoriei civile. La acesta s-au 

12 Constantin Şchifirneţ, op. cit, p. 14.

13 N. Davidescu, op. cit., p. 13.

14 Ibidem, p. 94.

15 Istoricul Nicolae Iorga lăuda aviditatea publicului cititor român pentru presă, indicator că 
aceasta devenise o „lectură relativ curentă a vremii” iar elita laică a ştiut cum să formuleze 
valorile ideale în funcţie de necesităţile momentului astfel încât prin lectura presei s-a 
încurajat formarea unei culturi româneşti de masă mai ales în mediile urbane (n.n.).

16 Gheorghe Marica, Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din secolul al 
XIX-lea, vol II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977, p. 7.
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afiliat cu uşoare nuanţe şi celelalte publicaţii periodice din epocă17. Existenţa unei 
varietăţi de publicaţii cu caracter periodic sau chiar cotidian în peisajul livresc al 
Transilvaniei secolului al XIX-lea reprezintă expresia diferenţierii societăţii româneşti 
ardelene. În secolul al XIX-lea agentul cultural din Transilvania, intelectualul, a 
avut un pregnant rol militant; fiecare revistă, fiecare redactor şi colaborator era în 
acelaşi timp un luptător politic, un combatant pe marele front al unităţii culturale18.

Miza naţională a introducerii căsătoriei; ipostaze discursive

Mizele dezbaterilor din presa vremii pe marginea proiectelor legislative 
matrimoniale au fost din cele mai variate: de la cele de ordin moral şi confesional 
ce vedeau în căsătoria civilă o sursă a relaxării moravurilor, a creşterii procentajului 
concubinajelor şi ilegitimităţii, la cele politico-naţionale care urmăreau conservare 
şi afirmarea propriei identităţi naţionale prin contestarea liberalismului şi a politicii 
sale „şoviniste” de maghiarizare19. Reperul acestei analize de discurs este însuşi 
sloganul luptei naţionale a românilor din imperiul austro-ungar – „Pentru Dumnezeu, 
Patrie şi Tron!”20 ori „Dumnezeu, Biserica şi Naţiunea!”21 – deviză ce conservă în sine 
trăsăturile fundamentale ale naţionalismului transilvănean: religia, naţionalitatea, şi 
fidelitatea dinastică. Această „Sfânta treime” a românilor22, a monopolizat paginile 
gazetelor româneşti din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea stârnind în acelaşi 
timp reacţii şi atitudinii din cele mai diverse în rândul foilor maghiare şi străine.

Ataşamentul românilor faţă de biserică se confundă uneori cu sentimentul 
naţional din moment ce acesta din urmă se găseşte, încă de la originea sa, strâns legat 
de expresia unei credinţe religioase: lupta pentru independenţă se confundă cu lupta 
pentru libertate religioasă, religia devenind în această situaţie un important factor de 
diferenţiere23. Unii istorici consideră religia „element definitoriu al firii româneşti”, 
observând că la baza fiecărui tip de naţionalism acţionează un „model dumnezeiesc 
etern”, pe care acea naţiune vrea să-l realizeze şi în sine cât mai deplin24. Înainte 

17 Mureşan Monica, „Căsătoria civilă ca aspect al modernizării societăţii transilvănene la 
sfârşitul secolului al XIX-lea. Discurs oficial şi receptare socială reflectate în presa vremii”, 
in Hermeneutica Bibliothecaria. Antologie Philobiblon IV, Presa Universitară Clujeană, 
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, 2009, p. 357.

18 Mircea Popa, Valentin Traşcu, Istoria presei literare româneşti din Transilvania de la 
începuturi pînă în 1918, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1980, p. 9.

19 Monica Mureşan, „Impactul introducerii căsătoriei civile în Transilvania reflectat în 
disputa de idei de la sfârşitul secolului al XIX-lea”, in Anuarul Şcolii Doctorale ”Istorie. 
Cultură.Civilizaţie”, III, 2007, p. 237.

20 „Căsătoria civilă”, in Unirea, nr. 46 din 18 noiembrie 1893, p. 370.

21 „Anu vechiu şi anu nou”, in Unirea, nr. 2 din 12 ianuarie 1893, p. 3.

22 G.D. Iscru, Naţiune, naţionalism, românism, Casa de editură şi librărie Nicolae Bălcescu, 
Bucureşti, 1997, p. 15.

23 Alexandru Zub, op. cit, p. 40.

24 G.D. Iscru, op. cit., p. 152.
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de constituirea şi consolidarea statului modern, ortodoxia a fost o comunitatea 
politică, nu una religioasă; ea s-a manifestat, alături de limbă, ca cea de-a doua 
formă de „a fi împreună” a românilor25. Memorabilă în acest sens a rămas declaraţia 
făcută de deputatul român Nicolae Şerban în şedinţa dietei din 10 martie 1894, 
prin reafirmarea unor adevăruri perene: la români naţionalitatea şi religia sunt 
contopite; celu ce atacă una, atacă şi pe cealaltă (...) liberalismul e numai o farsă ce 
se foloseşte pentru a seduce Europa26. Ca şi comunitatea religioasă, naţionalitatea 
devine un cadru de referinţă în definirea identităţii. Iată de ce introducerea căsătoriei 
civile în Transilvania – cea mai nouă campanie îndreptată contra bisericii noastre 
naţionale, scutul românismului nostru27 – a fost resimţită la nivelul comunităţilor 
tradiţionale româneşti ca o tendinţă de anihilare a identităţii religioase în primul rând. 
Primordialitatea credinţei în faţa celorlalte caracteristici ale discursului identitar 
românesc (neamul, limba şi istoria) nu este întâmplătoare fiindcă poporul român a 
stat neclătinat ca zidul lângă sfânta maică biserica, lângă neamul seu, lângă limba 
sa română28. Această triadă exemplară a fost sudată printr-o îndelungată tradiţie 
şi istorie comună, unitatea fiind sudată printr-un sistem de reprezentare comun29. 

În cazul românilor transilvăneni, se pare că procesul de identificare cu religia 
a început încă cu reprezentanţii Şcolii Ardeleane30 şi s-a aprofundat cu generaţia 
paşoptistă. Ortodoxia a devenit treptat o „instanţă de reproducere a legăturilor 
comunitare” şi o „componentă majoră a identităţii etnice şi culturale a românilor”, 
în condiţiile în care religia devine un „mijloc de afirmare a singularităţii naţionale”31. 
Orice „ameninţare” la adresa bisericii a fost percepută prin urmare ca o punere în cauză 
a identităţii naţionale, din moment ce legislaţia matrimonială de la finele secolului 
al XIX-lea a trezit în sânul reprezentanţilor bisericilor româneşti o reacţie firească de 
apărare a vechilor tradiţii: Noi românii să ne aducem aminte pururea că proiectele 
politico-bisericeşti atentează nu numai la credinţa noastră ci şi la naţionalitatea noastră, 
şi că aperându-ne credinţa ne aperăm şi neamul nostru de perire32! Avertismentul 
lansat de revista «Unirea» la 1894 a fost deci cât se poate de avizat reiterând un 

25 Daniel Barbu, op. cit., p. 106.

26 „Din camera magnaţilor”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 94 din 29 aprilie / 11 mai 1894, p. 3. 

27 „Veto”, in Dreptatea, nr. 75 din 3 / 15 aprilie 1894, p. 1.

28 „Românii contra legilor bisericeşti ale guvernului din Budapesta”, in Dreptatea, nr. 25 
din 1/ 13 februarie 1894, p. 2.

29 Enikö Magyari-Vincze, op. cit., p. 137; 

30 Peter F. Sugar consideră că primul „naţionalist român” a fost vice-episcopul unit Ioan 
Inocenţiu Micu (1692-1768) pentru că acesta afirmase pentru prima dată ideea latinităţii 
românilor, iar exemplul său a fost urmat şi de alţi reprezentanţi ai clerului greco-catolic 
şi ortodox, iar mai târziu chiar şi de intelectualitatea laică instruită în şcolile administrate 
de biserică (n.n.). 

31 Simona Nicoară, op. cit., p. 32; 236.

32 „Biserica şi şcoala”, in Dreptatea, nr. 7 din 11 / 23 ianuarie 1894, p. 3.
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adevăr esenţial, şi anume acela că românii nu se despartu de biserica loru, pentru 
că biserica loru este şi scutul limbei şi a naţionalităţii loru33. Paralela biserică-scut 
naţional reprezintă un adevărat leit-motiv al articolelor din presa vremii ce insistau 
permanent pe ideea potrivit căreia „biserica naţională” i-a ocrotit pe români de 
„valurile deznaţionalizării”34. În acele momente de restrişte românii din Transilvania 
nu vedeau altă soluţie pentru conservarea individualităţii naţionale decât replierea în 
jurul credinţei: ne vom alipi de biserica şi limba noastră românească, ne vom prinde 
la legea Dumnezeului nostru celui mare şi tare, care ne-a dat inimă şi credinţă, şi ne-a 
dat neamului nostru limba românească, dulce şi legănată, şi numele nostru de pe 
vremea împăratului Traian35. Ca orice altă „naţiune subjugată”, românii transilvăneni 
au văzut în apărarea credinţei o practică de ocrotire a culturii tradiţionale36, un 
factor de continuitate şi de legătură cu tradiţia37. 

În lipsa unor cadre politice, a unor notabili instruiţi, care să fie purtători de 
cuvânt ai naţiunii, clericii au fost singura elită cultivată38. Sprijinul clerului, ca 
„persoane cu mare autoritate şi cu poziţie în societatea noastră”, este esenţial în 
insuflarea spiritului naţional39. Astfel, biserica ca singura instituţie stabilă şi cu 
prestanţă în faţa poporului român, i-a asigurat acestuia cadrul de dezvoltare şi 
emancipare naţională, după cum bine observau ziariştii de la «Dreptatea», atunci 
când afirmau că deşi proiectele de legi aşa-numite politico-bisericeşti ating şi pre 
celelalte biserici din patrie, totuşi pentru nici una dintre acele biserici nu pot fi atât de 
îngrijitore şi dureroase, ca pentru bisericile româneşti, pentru că pre când credinţele 
celorlalte biserici din patrie au mai avut şi mai au şi alte mijloace de desvolatere, 
pre atunci credincioşii bisericilor româneşti, din nefericire nu au avut şi nu au decât 
singurul teren bisericesc pentru desvoltarea lor40. Statutul minoritar al românilor din 
imperiul multinaţional şi pluriconfesional s-a răsfrânt negativ şi asupra confesiunilor 
acestora vădit defavorizate în raport cu confesiunile naţiunii maghiare de exemplu. 
Pentru bisericile bogate, bine organizate şi cosmopolite, adecă ne-naţionale, precum 
e bunăoară cea romano-catolică, pericolul ce derivă din această politică şi din legea 
de sub întrebare, nu e aşa de simţitoriu, uscătoriu şi grav. A noastră biserică înse este 
atacată în vitalitatea ei, pentru că ea este biserica via, ca atare ea în corpul seu viu 
trăieşte, şi când acesta se perde, se împuţinează seau pere, atunci perde sau pere şi 
însăşi biserica41.

33 „Temeiulu naţiunii unitare”, in Unirea, nr. 8 din 24 februarie 1894, p. 57-58.

34 „La lucru”, in Unirea, nr. 8 din 25 februarie 1893, p. 62.

35 „Adunări poporale”, in Foaia poporului, nr. 13 din 28 martie / 9 aprilie 1893, p. 110.

36 Enikö Magyari-Vincze, op. cit., p. 140.

37 Simona Nicoară, op. cit., p. 36.

38 René Rémond, Religie şi societate în Europa, Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 154.

39 „Acţiunea catolicilor”, in Dreptatea, nr. 5 din 8/ 20 ianuarie 1894, p. 1.

40 „Căsătoria civilă”, in Dreptatea, nr. 97 din 30 aprilie / 12 mai 1894, p. 4.

41 „Căsătoria civilă şi sinoadele noastre eparhiale”, in Dreptatea, nr. 84 din 14 / 26 aprilie 
1894, p. 1.
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Ca element de ruptură, faţă de vechile tradiţii religioase, preconizatele proiecte 
matrimoniale reprezentau în conştiinţa şi opinia publică românească o „moarte 
sigură pentru biserica naţională”, cu alte cuvinte, „lovitura de morte ce se va 
da sentimentului religios al poporului nostru”42. Dialectica discursului specific 
reprezentanţilor românilor indică poziţia privilegiată a religiei pe scala valorilor 
naţionale din moment ce aceştia combat proiectele de legi matrimoniale mai întâi 
„ca creştini”, şi abia apoi „ca români”, altfel spus numai „aperându-ne credinţa 
ne aperămu şi neamulu”43. Spre deosebire de discursul clerical, idealul suprem al 
intelectualităţii române militante dinaintea primului război mondial a fost „neamul”, 
în sprijinul căruia au antrenat „biserica”44; În cazul românilor transilvăneni, 
apartenenţa etnică şi cea religioasă sunt oarecum inseparabile45. Pentru ei era în 
joc „sfânta moştenire”, obţinută prin mari sacrificii, recurs la trecut ce se dovedeşte 
în momentele de criză ca acela un rezervor de resurse nebănuite: folosind exemplul 
trecutului fericiţilor noştri străbuni întrucât biserica noastră totdeauna a avut de 
întâmpinat lupte grele în desvolatrea ei46.

Dacă creştinismul poate fi folosit la nevoie ca un „soi de morală naţională”, 
principiile de bază ale credinţei românilor sunt „naţionalitatea” şi „familia”47. Lupta 
pentru conservarea purităţii etnice a familiilor a fost unul dintre argumentele cele mai 
uzitate de către presa românească ce s-a opus introducerii căsătoriei civile, căci din 
punctu de vedere românescu, trebuie să combatem căsătoria civilă, pentru că aceasta 
voieşte să sustragă celu mai importantu şi durabilu actu familiaru de sub înrâurinţa 
factorilor româneşti, şi să-l pună sub înrâurinţa şi puterea unor factori de statu, cari la 
noi nu sunt românii ci maghiarii, şi care şi această instituţiune o voru exploata numai 
spre întărirea aşa-numitei idei de statu maghiar, sub care se ascunde maghiarizarea 
tuturor nemaghiarilor48. Din acest moment, tendinţa de laicizare şi secularizare a 
statului devine tot mai evidentă, anihilarea bisericilor naţionale însemnând primul 
pas al programului unităţii naţionale. Prin acapararea stării civile, şi a registrelor 
matricole statul urmărea să preia în mâna sa firele religionare-confesionale prin 
cari popoarele nemaghiare erau legate oarecum într-un unic mănunchi şi formau 
câte un corp de sine stătătoriu conlegat de bisericile lor naţionale49. În plan imediat 

42 „La proiectele politico-bisericesci”, in Telegraful Român, nr. 3 din 8 / 20 ianuarie 1894, p. 9.

43 „Vocea Episcopatului”, in Unirea, nr. 3 din 20 ianuarie 1894, p. 17.

44 Scrierile lui Constantin Rădulescu-Motru dezavuează exacerbarea elementului religios 
în clădirea unui stat, apartenenţa la religie fiind identică cu cea etnică, motiv pentru care 
gânditorul pledează pentru un naţionalism moderat, tolerant şi flexibil (n.n.).

45 Daniel Barbu, op. cit, p. 39.

46 Protocol despre Şedinţele Sinodului Eparhial din Dieceza română greco-orientală a Aradului, 
Tiparul tipografiei diecesane, Arad, 1894, Şedinţa din 24 aprilie / 6 mai 1894, p. 5.

47 Daniel Barbu, op. cit., p. 108.

48 „Anu vechiu şi anu nou”, in Unirea, nr. 2 din 12 ianuarie 1893, p. 3.

49 „Căsătoria civilă şi sinoadele noastre eparhiale”, in Dreptatea, nr. 84 din 14 / 26 aprilie 
1894, p. 1.



117

laicizarea societăţii prin introducerea legislaţiei matrimoniale civile s-a tradus prin 
nevoia statului de subminare a autorităţii bisericeşti – să facă din statu o putere 
nemărginită, unu felu de divinitate păgânească50– dar pe termen lung secularizarea 
a avut importante consecinţe mentale, politicul asumându-şi prin transfer de 
sacralitate, imensa putere a legăturilor religioase51.

Credinţa în „bunul împărat”, devine din acest moment ultima speranţă de salvare 
a popoarelor nemaghiare din imperiul. Atitudinea rezervată a monarhului, care nu 
vorbeşte cu nimene despre proiectele bisericeşti politice, nu voieşte se dică nimic 
nici pro nici contră52, a încurajat naţionalităţile să persevereze în atitudinea lor faţă 
de proiectele guvernului liberal. Din tergiversarea sancţionării acestor proiecte de 
către „unsul lui Dumnezeu” românii înţeleg că Măiestatea Sa şi-a aretat hotărâta 
Sa neplăcere faţă cu nouele planuri prin aceea, că un an deplin a tot amânat, a tot 
tărăgănat a-şi da Înalta învoire53,  astfel încât nefiindu angajată Coroana în afacerea 
aceasta, combaterea loru nu poate să aibă nici coloritulu unei ireverenţe ori a unei 
iloialităţi faţă de Coroană54. Loialitatea dinastică necondiţionată a românilor a fost 
exprimată cu ocazia fiecărei adunări de protest împotriva proiectelor legislative ale 
guvernului, în „Rezoluţiunea” adunării de la Sibiu din 1893 propunându-se chiar 
trimiterea unei telegrame prin care poporul român să-şi depună „omagiul supunerii 
neclintite” în faţa tronului55. Revendicările românilor la acea dată nu intrau în 
contradicţie cu loialitatea dinastică, ei pretindeau pur şi simplu ca poporul român 
din ţerile de sub coroana Sfântului Ştefan, care de veacuri de-a rândul şi-a dat şi este 
gata în tot momentul a-şi da avutul şi sângele seu pentru Tron şi patrie, pretinde a fi 
respectat ca şi individualitate naţională egal îndreptăţită, cu tradiţiunile, obiceiurile 
şi aşezămintele sale religioase56. 

Speranţelor supuşilor români din monarhie au fost şi mai mult însufleţite de 
audienţa pe care regele i-a acordat-o mitropolitului ortodox Miron Romanul cu 
ocazia vizitei lui Franz Iosef la Budapesta pentru soluţionare crizei ministeriale. 
Importanţa acestei întrevederi a fost supraestimată în presa românească care relata 
cu entuziasm că din vremea lui Şaguna nici un prelat român n’a mai fost consultat 
asupra situaţiunii politice57! O revistă de peste Carpaţi s-a „îmbătat” şi ea cu izbânda 
fraţilor transilvăneni, detaliind episodul întâlnirii mitropolitului cu Franz Iosef astfel: 

50 „Căsătoria civilă”, in Unirea, nr. 6 din 11 februarie 1893, p. 41.

51 Simona Nicoară, op. cit., p. 24.

52 „Cronica politică”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 92 din 27 aprilie / 9 mai 1894, p. 1.

53 „Să ne adunăm şi să protestăm din nou”, în Foaia Poporului, nr. 10 din 20 martie / 1 aprilie 
1894, p. 105.

54 „Căsătoria civilă”, in Unirea, nr. 46 din 18 noiembrie 1893, p. 369.

55 „Adunarea de protestare din Sibiu”, in Foaia Poporului, nr. 9 din 28 februarie / 12 martie 
1893, p. 68.

56 „Meetingul de la Arad”, in Dreptatea, nr. 90 din 23 aprilie / 9 mai 1984, p. 1.

57 „Ce e nou”, in Familia, nr. 51 din 18 / 30 decembrie 1894, p. 610.
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întrebat asupra situaţiunei, Excelenţa sa ar fi răspuns: «Starea nostră, a Românilor 
n’a fost de la 1867 încoace nici odată atât de critică ca în momentul de faţă»58; 
în privinţa proiectelor matrimoniale, mitropolitul le socotea ca fiind „irealiste” în 
condiţiile unui stat neomogen din punct de vedere etnic şi confesional ceea ce face 
moraliceşte imposibilă introducea căsătoriei civile59.

Cu toate acestea atitudinea monarhului faţă de delicata problemă a naţionalităţilor 
a fost una diplomată şi moderată îndemnând poporul român la supunere faţă 
de legi: fiecare naţionalitate are datorinţa a susţine buna înţelegere cu celelalte 
naţionalităţi şi a stima legile şi constituţiunea ţerii, deoarece numai astfel pote se 
ajungă în posiţiunea de a-şi asigura şi desvolta interesele şi bunăstarea60. Nici măcar 
după sancţionarea proiectelor de legi matrimoniale naţionalităţile nu şi-au pierdut 
încrederea în Monarhul lor crezând până în ultima clipă ca acesta fusese „silit” să-şi 
dea consimţământul prin diversele „tertipuri politice” folosite de premierul liberal 
Alexander Wekerle. Adunările de susţinere a proiectelor de legi, reprezentând „ţeara 
falsificată”, au fost instrumentate la comanda guvernului în dorinţa de a „ameţi 
ţeara, Monarchul şi lumea” 61. Prin această tactică guvernul întâiu seduce pre rege, 
apoi seduce poporul şi terorizează pe rege cu voinţa poporului, apoi terorizează 
poporul cu voinţa regelui. Astfel, în lupta murdară de interese au fost trase cele mai 
curate principii: constituţionalismul şi Coroana maiestatică62, pentru ca în final să 
se sondeze cu o criză ministerială63.

În faţa acestor manevre neloiale, prima atitudine a românilor a fost cea de 
autovictimizare, presa recapitulând episoadele „luptelor” duse cu deosebire de la 
regimul lui Tisza Kálmán încoace de când reul creşte fără întrerupere64, introducerea 
căsătoriei civile fiind pusă aşadar tot„în slujba şovinismului”65. Noi Românii 
d’intru început am vedut că proiectele bisericeşti pornesc dintr’o tendinţă veche 
antibisericească şi şovinistă; am vedut că ele sunt îndreptate contra religiunii şi 
neamului nostru. Motivele ce se dau din partea lor sunt pretecste, adevăratele motive 
sunt curentul anticreştinesc şi scopul maghiarizarea, scopul tuturor legilor mai noue66. 
Prin recursul la istorie, starea jalnică a românilor ca entitate naţională „persecutată”, 
iese şi mai tare în evidenţă: duşmanii de veacuri ai neamului românescu dintre 

58 „Criza din Ungaria”, in Timpul, nr. 278 din 20 decembrie / 1 ianuarie 1894, p. 2

59 „Din camera magnaţilor”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 95 din 30 aprilie / 12 mai 1894, p. 3.

60 Protocol despre Şedinţele Sinodului Eparhial din Dieceza română greco-orientală a Aradului, 
Tiparul tipografiei diecesane, Arad, 1894, Şedinţa din 30 aprilie / 12 mai 1894, p. 86.

61 „O violentare nouă”, in Dreptatea, nr. 37 din 16 / 28 februarie 1894, p. 1.

62 „Învingerea presiunei”, in Dreptatea, nr. 127 din 11 / 23 iunie 1894, p. 1.

63 „Crisa”, in Dreptatea, nr. 114 din 24 mai / 5 iunie 1894, p. 1.

64 „Demisiunea lui Wekerle”, in Dreptatea, nr. 271 din 13 / 23 decembrie 1894, p. 1.

65 „Căsătoria civilă şi sinoadele noastre eparhiale”, in Dreptatea, nr. 84 din 14 / 26 aprilie 
1894, p. 1.

66 „Acţiunea catolicilor”, in Dreptatea, nr. 5 din 8/ 20 ianuarie 1894, p. 1.
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Tisa şi Carpaţi şi-au împlentatu securea în marele stejaru al naţiunii nostre, pe care 
voru se-l răstorne la pământ67. Deşi temerile românilor erau într-o oarecare măsură 
îndreptăţite de situaţiile precedente în care naţionalismul maghiar s-a afirmat cu 
fervoare dar în contratimp cu propriul naţionalism, scepticismul lor cu privire la 
proiectele matrimoniale rămâne justificat numai în parte, iar răbufnirile patetice 
de genul pentru noi românii n’are să iasă nici unu bine până când lucrurile voru 
merge totu pe calapodul politic unguresc de contopire şi unificare68 nu-şi au nici 
un rost. Ecoul acestor lamentaţii s-a făcut simţit în timp, ca în cazul cuvântării lui 
A.D.Xenopol din 14 decembrie 1897, când „persecuţiile” naţiunilor din Ardeal şi 
„măsurile antiromâneşti” erau considerate mai periculoase ca niciodată datorită 
tensiunilor create între naţionalităţi69. Până şi opera „Istoria românilor”, a fost scrisă 
se pare ca un răspuns la nedreptăţile suferite de români, impuls justificat de istoric 
prin convingerea sa că întrucât timp vom sta pasivi privind cum ne batjocoresc şi ne 
calomniază din toate părţile, nu vom putea decât perde din ce în ce în ochii lumii, 
astfel că nimeni nu va mai lua nici un interes pentru noi, ce e mai mult, din nepăsare 
se va naşte dispreţ şi din acesta ură70.

Astfel, între 1870-1914 exacerbarea sentimentului naţional a încurajat intoleranţa 
naţională71. Xenofobia milenaristă este ascunsă în expresii de genul: „tendinţele 
de cotropire a vechiului regim”, de „strangulare a unui popor”, venite dinspre 
„metropola duşmănoasă” Budapesta, au dus la o „luptă inegală şi neostenită din 
partea opresorului” – „furnicarul ungaro-semitic”72. Se cuvine remarcat faptul că 
eticheta de „şovinism” a fost pusă în general alterităţilor etnice sau confesionale, 
fiind deci un termen ce acţiona în dublă direcţie, în funcţie de poziţia la care se 
raporta discursul victimizator.

Din moment ce devine evident faptul că aceste legi nu-i prea părtinesc pe 
români73, presa deviază discuţia de fond de la adevărata problemă la identificarea 
principalilor beneficiari ai respectivelor legi din dorinţa de a învinui pe cineva de 
soarta „nedreaptă” a românilor. Retorica este foarte simplă: Cui trebuie dar proiectele 
guvernului? Dacă nu confesiunilor, atunci Jidanilor: lor le trebue posibilitatea de 
a se vârî între cetăţenii creştini ca egalii şi totuşi rămânând jidovi. Posibilitatea 
aceasta le-o dă guvernul prin proiectele sale74. Damnarea alterităţilor naţionale şi 
confesionale apărea la acea dată ca soluţia cea mai adecvată la problema naţională. 

67 „În ajunul noilor lupte”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 90 din 23 aprilie / 5 mai 1894, p. 1. 

68 „Svârcolirile partidelor maghiare”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 28 din 6 / 18 februarie 
1894, p. 1. 

69 Constantin Şchifirneţ, op. cit., p. 221. 

70 Ibidem, p. 216. 

71 Simona Nicoară, op. cit., p. 102. 

72 Octavian Goga, op. cit, p. 32. 

73 „Legile”, in Foaia poporului, nr. 1 din 3/ 15 ianuarie 1893, p. 5. 

74 „Împerăţia întunerecului”, in Unirea, nr. 5 din 3 februarie 1894, p. 33. 
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În acea epocă de „invazie a evreilor”75 din toate părţile vecinătăţii noastre (Austria, 
Polonia, Rusia), istoricul Ştefan Zeletin explica naşterea unei uri fireşti la poporul 
român majoritar agricol împotriva elementului etnic evreiesc capitalist, acei „agenţi 
specializaţi pe cale ereditară în această meserie”. Spre sfârşitul secolului la XIX-lea 
se înmulţeşte numărul articolelor din ziarele transilvănene care fac ample rechizitorii 
la adresa poporului evreu, popor care părea să susţină politica guvernului numai din 
scrupule economice: Avem atâţia notari, jumătate Unguri, jumătate Jidovi. Poporul 
va fi silit se meargă se’l «cunune» notarul ungur ori jidov, cu băiatul ca se-l înscrie 
în protocol va merge la notarul jidov, după carte de botez va merge la notarul jidov. 
Domnul notar ungur sau jidov ungurit va vorbi cu omul aşa cum are el obiceiu, şi 
cum lui îi place ca la unul ce nu mult îi pasă de acela cu care stă în faţă; şi poruncă 
şi îndrumare de aşa avend de sus dela cârmă, va apăsa şi chinui şi mai mult pe 
poporul nemaghiar, atât de urgisit aici în ţeară la noi.(...) Şi nici la noi nu vor trebui 
să treacă prea mulţi ani după aducerea acestei nenorocite legi, ca şi în alte ţeri, 
unde adusă a fost, vom ajunge să vedem bisericile goale aproape cu desăvârşire, 
oamenii înstrăinaţi de ele, şi cârcimele Jidovilor, ale acelora care mai tare se sbat şi 
luptă ca se ajute guvernului întru aducerea acestei legi, cârcimele lor le vom vede 
pline, îndesate76. Altfel spus, proiectul căsătoriei civile a fost propus şi votat din 
„motive şovinisto-ovreie”77. „Patriotismul” evreilor faţă de ţara adoptivă nu a fost un 
simplu mit, guvernul maghiar găsind un sprijin sigur în rândul acestei etnii pentru 
contracararea presiunii celorlalte naţiuni din imperiu, adică pentru a le ţine veşnic 
lipite şi veşnic în discordie, are nevoie de un element internaţional, fără patrie proprie, 
fără naţionalitate, fără limbă78. Naţiunile nemaghiare au perceput falsul „patriotism 
jidovesc” ca  fiind propagarea spiritului de intoleranţă faţă cu cei ce nu fac parte din 
seminţia Levi-arpadiană79. Deşi par exagerate, atitudinile antisemite ale gazetarilor 
români au fost probate prin explozia de bucurie cu care evreii au primit vestea 
sancţionării proiectelor de legi matrimoniale80. O altă cauză a antisemitismului putea 

75 În 1900, când a apărut cartea lui Vasile Conta, atitudinea antisemită se explică prin frica 
faţă de elementul străin, neasimilabil în structurile naţionale: „Jidanii alcătuiesc o naţiune 
distinctă de toate celelalte naţiuni, şi duşmană acestora. Mai mult decât atâta: putem zice 
că jidanii sunt naţiunea cea mai bine constituită, şi cea mai distinctă din toate naţiunile 
care sunt pe lume ... singura rasă care s-a păstrat totdeauna pură ... ei nu se vor asimila 
cu noi şi vor respecta legile noastre, ci va trebui ca noi să ne asimilăm lor şi să noi să 
respectăm legile lor.” (n.n.), vezi N. Davidescu, op. cit., p. 66. 

76 „Căsătoria civilă”, in Foaia Poporului, nr. 4 din 6 / 18 februarie 1894, p. 37. 

77 „Proiectele bisericeşti din Dietă”, in Telegraful Român, nr. 15 din 8 / 20 februarie 1894, p. 57. 

78 N. Davidescu, op. cit., p. 50. 

79 „Catolicii contra catolicilor”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 13 din 19 / 31 ianuarie 1894, p. 1

80 Vezi articolele: „Sancţiunea fapt împlinit”, in Dreptatea, nr. 261 din 30 noiembrie / 12 
decembrie 1894, p. 1; „Stăpânire păgână”, in Foaia Poporului, nr. 16 din 18 / 30 aprilie 1893, 
p. 145; „La proiectele politico-bisericesci”, in Telegraful Român, nr. 3 din 8 / 20 ianuarie 
1894, p. 9; „Situaţiunea guvernului ungurescu”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 19 din 26 
ianuarie / 7 februarie 1894, p. 1; „Triumfulu”, in Unirea, nr. 27 din 23 iunie 1894, p. 201
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fi şi acapararea presei maghiare de către evrei, din moment ce ei conduc răsboiul în 
jurnalistică contra catolicilor ... deci singuri sunt causa luptelor religioase din diua 
de adi81. Până şi statisticile maghiare indicau clar faptul că presa maghiară este cu 
desăvârşire în mâni jidoveşti, cari facu cu ea ce voiescu; şi aceştia formează azi opinia 
publică în Ungaria82! Istoria nu poate fi înţeleasă dacă nu se iau în băgare de seamă 
elementele psihologice aduse dezvoltării prin împrejurările vieţii83. iar pasiunea 
religioasă a naţionalismului fiind intolerantă, exaltantă, devastatoare, generează 
comportamente şi atitudini în registre paşnice sau violente84.

Politica de maghiarizare forţată85 a naţiunilor nemaghiare din imperiu prin 
acapararea stării civile de către stat a fost percepută ca o manevră iscusită de 
„deznaţionalizare” prin transformarea Ungariei poliglote într-un stat naţional 
maghiar86. Obiectivul obţinerii „unităţii naţionale şi de stat” a fost urmărit cu 
consecvenţă de-a lungul anilor printr-o serie de legi succesive dintre care amintim 
în 1891 legea folosirii limbii maghiare în grădiniţele de copii, pentru denumirile 
străzilor, localităţilor şi denumirilor geografice, apoi impunerea limbii maghiare 
în ţinerea slujbei religioase, legea XXX a căsătoriei civile obligatorii, legea XXXII a 
registrelor matricole de stat şi legea naţionalităţilor din 1902 prin care se urmărea 
introducerea limbii maghiare în întreaga viaţă publică. Privind retrospectiv la toată 
această suită de măsuri legislative, «Gazeta Transilvaniei» observa cum dela 1866 
încoce, Ungurii trăescu cu ideea, că de la reformele ce le pregătescu ei pe terenulu 
bisericescu şi administrativu aternă resolvarea visului celui mare „statu naţionalu 
maghiaru unitaru”87; cu altă ocazie se afirma că pentru stăpânirea maghiară aceste 
reforme ar fi de lipsă în interesulu „unităţii naţionale maghiare ... pentru care se 
lucrează de la 1852 încoace, pentru care s-a făcut şi unirea Transilvaniei cu Ungaria88. 
Prin adoptarea unei noi legislaţii matrimoniale gazetării români credeau că se 
oferă puterii de statu unu nou mijlocu de a combate desvolatrea naţionalităţiloru în 
interesulu maghiarizării89.

În acest punct tendinţa de afirmare a naţionalismului maghiar s-a manifestat în 
detrimentul aspiraţiilor similare ale naţionalităţilor nemaghiare, astfel încât devine 

81 „Revista politică”, in Telegraful Român, nr. 1 din 1 / 13 ianuarie 1894, p. 2. 

82 „Scirile dilei”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 104 din 11 / 23 mai 1894, p. 4.

83 Constantin Şchifirneţ, op. cit., p. 28. 

84 Simona Nicoară, op. cit., p. 346. 

85 „Revista politica”, in Telegraful Român, nr. 12 din 29 ianuarie / 10 februarie 1894, p. 45. 

86 Zenovie Pâclişanu, Politica minoritară a guvernelor ungureşti (1867-1914), Bucureşti, 
1943, p. 6. 

87 „Figurile guvernanţiloru”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 20 din 27 ianuarie / 8 februarie 
1894, p. 1. 

88 „Svârcolirile partideloru maghiare”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 28 din 6 / 18 februarie 
1894, p. 1.

89 „Pro şi contra”, in Gazeta Transilvanie, nr. 13 din 19 / 31 ianuarie 1894, p. 1. 
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tot mai vădit faptul că obţinerea unităţii statale centralizate nu se putea realiza fără 
frânarea procesului de emancipare naţională a popoarelor dominate. Situaţia iscată 
prin adoptarea proiectelor de legi matrimoniale din anul 1894, cu toată rezistenţa 
popoarelor nemaghiare, a fost percepută de clasa politică transilvăneană ca fiind fără 
ieşire: pacea nu va fi cu putinţă până atunci, până când partidele politice maghiare 
şi societatea maghiară e condusă de actualul ideal naţional şi fanatisată de actuala 
idee de stat. «Idea de stat maghiar» este un complecs de tendenţe şi aspiraţiuni 
politice cari sunt diametral opuse tendenţelor şi aspiraţiunilor naţionale, cuprinse 
în programul nostru naţional. Aceasta tinde la contopirea tuturor popoarelor, atât 
pe cale firească, cât şi cu forţa şi sila, noi earăşi voim să ne păstrăm individualitatea 
noastră naţională. Prin urmare, acest antagonism dintre idealurile guvernului 
maghiar şi voinţa popoarelor din monarhie reprezintă „absolutismul de rasă în cea 
mai crassă formă”90, din moment ce legile votate poartă în sânul lor „germenele 
revoluţiunei mascate”91. Alături de repezentanţii românilor şi serbii sau slovacii din 
imperiu şi-au arătat îngrijorarea faţă de scopul ascuns urmărit prin introducerea 
legislaţiei matrimoniale civile, şi anume acela de a scoate popoarele, mai ales pe 
cele nemaghiare, de sub înrâurirea preoţilor lor, şi a le trage, a le pleca, a le încovoia 
înaintea slujbaşilor civili, Unguri şi Jidovi ungurizaţi, că doară-doară mai cu uşor 
va isbuti se le unguriseze! Toate pentru acest vis nebun şi peste putinţă! De dragul 
acestei închipuiri bolnave că adecă ţeara asta va ajunge totuşi odată ca în ea necum 
oamenii se mai vorbească, dar neci paserile nu vor se mai cânte decât ungureşte...92.

Publicaţiile periodice româneşti din Transilvania au denunţat ori de câte ori 
a avut ocazia pericolul asimilării etnice pe care îl incuba în sine noua legislaţie 
în virtutea următorului raţionament: de vreme ce naţionalităţile se tem de noua 
lege, trebue că e de foarte mare folos pentru maghiarism93. Din această perspectivă, 
trecerea registrelor matricole de sub conducerea autorităţilor ecleziastice sub cea 
a oficialităţilor civile reprezenta un pericol chiar mai mare decât căsătoria civilă 
fiindcă deodată cu căsătoria civilă trebuie să se introducă şi matricula civilă care 
va maghiariza ori cel puţinu va schimonosi numele cinstite ale familiilor nostre94, 
accelerându-se pe această cale “procesul de deznaţionalizare”. Teologul gherlean 
Victor Vatnari, estima de asemenea că prin introducerea registrelor matricole de stat 
şi a căsătoriei civile „nisuinţa pseudo liberalilor şovinişti” consta în maghiarizarea 
populaţiei româneşti din Transilvania: ...după ce au început maghiarizarea instituţiei 
administraţiei ba infectând chiar şi învăţăturile naţiunilor nemaghiare s’au încercat 
a magiarisa numele comunelor, regiunilor, munţilor, er acum vin cu matriculele 
să magiariseză sau cel puţin să încerce a magiarisa connumele şi numele propriu 

90 „Simptome de pace”, in Dreptatea, nr. 74 din 2 / 14 aprilie 1894, p. 1. 

91 „Revista politica”, in Telegraful Român, nr. 10 din 25 ianuarie / 6 februarie 1894, p. 38. 

92 „Căsătoria civilă”, in Foaia Poporului, nr. 4 din 6 / 18 februarie 1894, p. 38. 

93 „Mare tămbălău”, Foaia poporului, 1894, nr. 7, p. 74. 

94 „Căsătoria civilă”, Unirea, 1893, nr. 6, din 11 februarie 1893, p. 42. 
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a personelor ceea ce ca mai uşor să o potă face să folosesc singur numai de limba 
statului, precum o numesc şi apoi o întorc şi sucesc numele după cum le place.
(...) Noi însă să ne ţinem de numele pre cari ni l’au dat şi ni’l vor da părinţii noştri 
prin preoţi şi cari sunt şi să vor înscrie în matriculele parochiali. Să păstrăm în totă 
credinţa limba şi datinele strămoşilor noştri95. În vederea atingerii scopului suprem 
guvernul liberal a adoptat printre altele tactica „divide et impera” susţinând „în 
mod măiestrit neînţelegerile dintre popoarele patriei”96 printr-o politică confesională 
diferenţială şi arbitrară.

De altfel, autorităţile maghiare n-au negat nici o clipă intenţia lor de formare a 
unui stat naţional, ca premiză a obţinerii independenţei naţionale şi efect indirect al 
uniformizării dreptului matrimonial. Dezbaterea pe marginea introducerii căsătoriei 
civile din dieta ungară a fost prilej de reafirmare a doleanţelor naţionaliste ale 
deputaţilor guvernamentali. Dintre aceşti, deputatul Wlassich considera că legea 
căsătoriei civile va fi „temeiul pe care se va ridica unitatea naţională ungară”97, în 
aceiaşi linie discursivă cu ministrul de justiţie Szilagyi care acuza „lipsa unei puteri 
unificatoare a instituţiilor de dreptu unitaru”98. Nu lipsită de importanţă a fost 
polemica întreţinută pe această temă între periodicele maghiare din Budapesta şi 
cele româneşti din Transilvania. Astfel, în timp ce «Pesti Hiralp» denunţa caracterul 
confesional al căsătoriei ca fiind o piedecă statornică de căsătorie, adecă a desvoltării 
unităţii naţionale! Spre a ajunge însă spre scopul nostru de unitate naţională şi de 
stat, ni-ar trebui ca între Maghiari, Români, Serbi, Slovaci, etc. se se întemple cât 
mai multe căsătorii mixte, adecă legătură de sânge din care se naşte contopirea sau 
... daco-românul sau panslavul, alegându-şi a fi căsătorit în biserică, prin aceasta 
demonstrează în contra ideii de stat maghiar99, jurnaliştii români ripostau referitor 
la articolului de mai sus cu argumentul conform căruia auotrităţile vor cu orice 
preţ desbrăcarea noastră de haina românismului, de limba şi credinţa noastră, şi 
topirea nostră în cazanul ungurizării100!; şi că ideea fundamentală a sistemului 
general politic, este unificarea sau amalgamisarea naţională a tuturor popoarelor 
nemaghiare din Ungaria, topind din ele un unic popor maghiar101. Pentru naţionaliştii 
maghiari adoptarea căsătoriei civile şi a registrelor matricole de stat demonstrează în 
ultimă instanţă „puterea naţiunii maghiare”, de unde importanta miză naţionalistă 

95 Victor Vatnari, „Despre matricule şi cele ce sunt a se observa faţă de legile nouă”, in 
Steaua Marei. Foia literaria Basericească, Gherla, nr. 12 / 23 ianuarie 1896, p. 96. 

96 „Meetingul din Alba-Iulia”, in Dreptatea, nr. 66 din 23 martie / 4 aprilie 1894, p. 2. 

97 „Temeiulu naţiunii unitare”, in Unirea, nr. 8 din 24 februarie 1894, p. 57. 

98 „Din camera magnaţilor”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 93 din 28 aprilie / 10 mai 1894, p. 3.

99 „Pesti Hirlap”, in Foia Poporului, nr. 8 din 6/18 martie 1894, p. 82

100 „Iartă-le lor Părinte!”, Foaia poporului, 1894,  nr. 8, p. 82. 

101 „Căsătoria civilă şi sinoadele noastre eparhiale”, in Dreptatea, nr. 84 din 14 / 26 aprilie 
1894, p. 1. 
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pe care aceste proiecte de legi au încorporat-o102. În consecinţă, gazetele maghiare 
au răspândit „ură şi dispreţ” faţă de popoarele conlocuitoare din monarhie dar care 
au protestat împotriva introducerii căsătoriei civile103.

Naţiunile nemaghiare din imperiu, prin impunerea forţată a legislaţiei civile 
matrimoniale, s-au simţit excluse din prerogativele statutului de cetăţean104, statut 
monopolizat de naţiunea maghiară dominantă. În urma publicării raportului Toleszy 
ce anunţa că singurul mijloc de a regula unitatea statului e dreptul la căsătorie105, 
pentru popoarele din imperiu devine tot mai evident faptul că legea nu va avea în 
vedere indivizi de confesiuni deosebite, ci numai cetăţeni ai statului ungaru106. Opinia 
generală oscilează în jurul ideii conform căreia proiectele politico-bisericeşti din 1894 
sunt puse exclusiv „în slujba interesului maghiarismului”, şi prin urmare „jignesc 
interesele naţionalităţilor”107. Introducerea căsătoriei civile devine o problemă cu atât 
mai acută cu cât structura politică a imperiului şi-a dovedit pe deplin şubrezenia 
la capitolul naţionalităţi: alte state ca Anglia, Franţa, Germania, Belgia, România, 
unde există căsătorie civilă, pericolul nu se observă pentru că acestea sunt state 
naţionale în care cetăţenii nu cunosc diferenţe de interese naţionale în sânul lor ci 
toţi cetăţenii aparţin la una şi aceeaşi naţiune108. Pentru românii ardeleni acest statut 
defavorizant s-a dovedit a fi totuşi benefic pe termen lung catalizând procesul de 
emergenţă a naţionalismului ca răspuns la imobilismul sistemului imperial, după 
cum bine a punctat şi Aurel C. Popovici atunci când spunea că în Transilvania 
şi Banat, după constituirea dualismului austro-ungar, s-a accelerat procesul de 
conştientizare a autonomiei şi identităţii etnice.(...) Marile imperii, conglomerate de 
popoare obligate să convieţuiască sub dominaţia unei naţiuni, au opus direcţiilor 
novatoare din sociologia şi etnologia despre naţiune, concepţii favorabile conservării 
structurilor şi avantajelor imperiale109. 

Cu toată ardoarea depusă de guvernele maghiare, presiunea naţionalismelor din 
imperiu a fost mai puternică, astfel încât până şi uni istorici unguri au recunoscut 
că politica de maghiarizare a guvernului liberal s-a sondat cu un eşec total, în 
parte datorită dezavantajului numeric, dar şi a înapoierii economice sau corupţiei 
sistemului legislativ. Tibor Frank vine să confirme observaţia de mai sus prin 
următoarea reflecţie: asimilarea forţată declanşează o luptă pentru o existenţă 
culturală minimă, iar în această bătălie împotriva asupritorului ea elimină toate 

102 „Proiectele de legi in Dietă”, in Telegraful Român, nr. 20 din 19 februarie / 3 martie 1894, p. 77. 

103 „Inamicii Ungariei”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 84 din 14 / 26 aprilie 1894, p. 1. 

104 Vezi Enikö Magyari-Vincze, op. cit., p. 154. 

105 „Dieta din Budapesta”, in Dreptatea, nr. 31 din 9/ 21 februarie 1894, p. 5. 

106 „Codificarea dreptului matrimonialu”, in Unirea, nr. 18 din 30 aprilie 1892, p. 139. 

107 „Să ne salvăm patria!”, in Dreptatea, nr. 41 din 20 februarie / 4 martie 1894, p. 1. 

108 „Căsătoria civilă şi sinoadele noastre eparhiale”, in Dreptatea, nr. 84 din 14 / 26 aprilie 
1894, p. 1. 

109 Constantin Şchifirneţ, op. cit., p. 96. 
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diferenţele, fie ele ideologice, religioase sau de clasă... Aceiaşi luptă este motivul 
pentru care naţiunea care se bate este mai bigotă, mai bisericoasă şi mai înapoiată. O 
asemenea naţiune judecă totul din unghiul problemei naţionalităţii şi îşi află protecţia 
în organizaţii care există demult şi sunt animate de un puternic sentiment religios... 
Naţiunea oprimată este aproape incapabilă să vadă şi alte probleme în afara luptei 
pe care o duce110. Până şi deputatul kossutist Ugron a ţinut să precizeze că dacă 
nu se lasă naţionalităţilor viaţă autonomă, socială şi religioasă, dacă ele în această 
viaţă nu-şi vor afla libertatea şi mişcarea trebuincioasă, nimicu nu le va mai pute se 
le lege de ţeră şi astfeliu cestiunea naţionalităţiloru aru ave o influinţă stricăcioasă 
asupra desvoltării vieţii statului.111 De asemenea, un alt document maghiar semnat 
de Oszkár Jászi în 1912 vorbea în termeni foarte detaşaţi despre maghiarizarea 
forţată ca fiind din start o politică sortită eşecului prin faptul că se „opunea mişcării 
naţiunilor oprimate”112, ceea ce demonstrează că valul naţionalismului nu i-a luat 
pe toţi gânditorii vremii.

Toate avertismentele au rămas mute in faţa voinţei de neclintit a guvernului 
liberal, deşi unii dintre deputaţii maghiari au demonstrat cu această ocazie o viziune 
de-a dreptul profetică asupra consecinţelor nefaste ale introducerii căsătoriei civile. 
Deputatul maghiar Todor Ioszef de exemplu, profesa „ura naţională” ce avea să se 
dezlănţuie prin depărtarea statului de către biserică113. Acelaşi deputat considera că 
prin adoptarea proiectului de lege s-ar „deştepta fanatismul religios şi naţional” ca 
rezultat direct al „separării statului de biserică”114. Şi deputatul Nagy considera că 
aceste planuri vor hrăni „aţâţările naţionale” iar deputatul Bartha Miklos susţinea 
chiar că „ura naţională este hrănită de aceste legi”115.

Opinia publică – factor revigorant al luptei naţionale

Vocabularul violent şi agresiv al articolelor se înscrie într-o conjunctură în care 
spiritele naţionale erau puternic inflamate iar guvernul  trata cu superficialitate 
această problemă decisivă. Pe toată durata dezbaterii proiectelor de legi matrimoniale 
atât dieta cât şi ţara întreagă a avut înfăţişarea unui „câmp de resboiu” dar nu cu 
puşti, nu cu gloanţe, ci cu altfel de arme: morale. Doue tabere mari s’au format, atât 
în capitala Budapesta cât şi în toate oraşele din întreg cuprinsul ţerii, şi acele adunări 

110 Tibor Frank, „Naţiunea, minorităţile naţionale şi naţionalismul în Ungaria secolului XX”, 
in Peter F. Sugar, Naţionalismul est-european în secolul al XX-lea, Editura Curtea Veche, 
Bucureşti, 2002, p. 169. 

111 „Societatea unitară naţională”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 47 din 1 / 13 martie 1894, p. 1. 

112 Tibor Frank, op. cit., p. 168.

113 „Căsătoria civilă în Dieta din Budapesta”, in Foaia Poporului, nr. 7 din 27 februarie / 11 
martie 1894, p. 71.

114 „Proiectele de legi in Dietă”, in Telegraful Român, nr. 20 din 19 februarie / 3 martie 1894, p. 77.

115 „Căsătoria civilă în Dieta din Budapesta”, in Foaia Poporului, nr. 10 din 20 martie / 1 
aprilie 1894, p. 107-108.
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aduc hotărâri, cu care ca şi cu nişte bombe de tun, lovesc în guvern şi în planurile lui, 
altele earăşi îl sprijină116. Clubul liberal format în jurul partidului de guvernământ 
a fost în curând restrâns prin retragerea unui însemnat număr de dezidenţi. Ecoul 
acestei „zbateri” răzbătu până în paginile revistei literare «Minerva» de la Bistriţa care 
relata că soartea proiecteloru bisericesci ale guvernului începe a deveni fatală, căci 
până acum peste douăzeci de deputaţi au eşitu din partidulu liberalu sub cuventu, că 
guvernul nu doreşte o ţinută vrednică şi că se lasă influinţatu de clica tisaistă, pre care 
multi dintre liberali nu o potu suferi117. Accentele dramatice nu au lipsit din aceste 
descrieri – ţi se pare ca când s’ar fi deschis deodată toate porţile iadului pentru ca 
se înghită şi se prăpădească neamul românesc din această împărăţie şi de pre faţa 
pământului118,– negura politică fiind cu atât mai greu de pătruns cu cât societatea 
civilă a devenit un actor activ (stradele din jurul dietei bâjbăe de mulţimea însetată 
de scandal119) pe scena amplelor prefaceri de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În 
aceste circumstanţe opinia publică românească devine din ce în ce mai implicată, 
dovadă că sosise momentul să dămu expresiune nemulţumiriloru noastre pentru 
proiectele numite pe toate căile: în presă, în întruniri de protestu şi mai alesu în 
adunări comitantense120.

Încă din anul 1893, când proiectul legii matrimoniale fusese în stadiul de 
propunere, presa românească din Transilvania a iniţiat o aprigă campanie de 
conştientizare a opiniei publice interne şi internaţionale asupra pericolului iminent 
ce ameninţa „fiinţa naţională” prin punerea în aplicare a respectivei legislaţii. 
Reprezentanţii politici şi religioşi ai românilor devin tot mai convinşi de faptul 
că organizarea unor astfel de adunări de protest servesc în ultimă instanţă cauzei 
naţionale, scopul acestor adunări de protest fiind se deştepte în poporul român simţul 
naţional şi se facă cunoscut acestuia situaţiunea politică actuală121. Solidarizarea 
românilor din monarhia habsburgică depăşeşte în acest moment graniţele rigide ale 
confesiunii întrucât, când vorba este de neam, una suntem cu toţii. Dacă primejduită 
vedem naţiunea noastră românească, uniţii şi neuniţii, împreună sărim cu toţii se 
ne aperăm limba, legea şi moşia122. În cele peste cincizeci de adunări de protest 
organizate în toate localităţile importante din Transilvania şi în cele cinci sinoade 
ecumenice, românii au reafirmat „solidaritatea naţională”123. Efectul stimulator este 

116 „Să ne adunăm şi să protestăm din nou”, in Foaia Poporului, nr. 10 din 20 martie / 1 
aprilie 1894, p. 105.

117 „Diverse”, in Minerva, nr. 2 din 15 / 27 ianuarie 1894, p. 19.

118 „Căsătoria civilă în camera magnaţilor”, in Foaia de Duminecă a diarului Dreptatea, nr. 
18 / 1894, p. 2.

119 „Lupta’n parlamentul maghiar”, in Dreptatea, nr. 33 din 11 / 23 februarie 1894, p. 1.

120 „La lucru”, in Unirea, nr. nr. 8 din 25 februarie 1893, p. 62.

121 „Mai nou”, in Dreptatea, nr. 69 din 27 martie / 8 aprilie 1894, p. 5.

122 „Una suntem!”, in Foaia Poporului, nr. 8 din 21 februarie / 5 martie 1893, p. 58.

123 „Anul 1893”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 2 din 2 / 14 ianuarie 1894, p. 2.
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imediat – Întreită este pentru noi astădi importanţa acestor meetinguri. Fiecare meeting 
înseamnă întărirea conştiinţii naţionale în poporul nostru. Sentimentul comunităţii de 
sânge, limbă, moşia şi aspiraţiuni, ideea solidarităţii în acţiune, credinţa în idealul 
naţional, toate atributele tendenţelor de libertate naţională, a căror rezultantă este 
conştiinţa naţională, prin adunările publice numeroase se cultivă. Aici se întâlneşte 
român cu român şi jelindu-şi necazurile şi versându-şi dorul inimii, prin atingerea 
frăţească se întăreşte în recunoaşterea forţelor lor. Astfel creşte puterea naţiunii.(...) 
Meetingurile noastre sunt acţiuni, care ni le impune patriotismul. Timpurile sunt prea 
agitate, evenimentele se petrec cu o repediciune, di de di urmează surprinderi, aşa 
încât nu putem sta reci şi nepăsători la o parte124 – iar acţiunile românilor nu rămân 
fără efect, antrenând în scurt timp mişcări similare şi la celelalte naţiuni nemaghire. 

Până la sfârşitul anului 1894 tote poporele, cari locuescu în Transilvania şi 
Ungaria şi-au ridicat glasulu loru de protestare legitimă, şi mai alesu popoarele 
nemaghiare au protestatu de repetite ori împotriva politicii bisericeşti a guvernului, 
politică ce le ameninţă chiar existenţa loru naţională125. Dar, încă din anul precedent 
se observaseră unele „lucruri neobişnuite” prin ajungerea la un numitor comun a 
tuturor mişcărilor naţionale ale popoarelor nemaghiare din monarhie: Căsătoria 
civilă pe care guvernul are de gând s’o introducă, apus în mişcare nu numai pe 
Români şi Slovaci, dar chiar şi pe o mare parte dintre Unguri, adecă pe aceia, care nu 
sunt încă subjugaţi, ademeniţi de Jidovi. Aceştia sfătuiţi fiind de episcopii şi preoţii lor, 
s’au ridicat împotriva guvernului, care are gânduri atât de primejdioase126. Adunările 
sârbilor şi slovacilor din monarhie vorbesc de la sine despre „acţiunea solidară a 
naţionalităţilor” care „luptă pentru sfânta causă a bisericii lor”127, acţionând deci 
dintr-un impuls de solidaritate transnaţională pretinsă de împrejurări şi de mult 
dorită de toată suflarea nemaghiară de pe acest păment128. Manifestările de protest 
organizate în rândul tuturor popoarelor nemaghiare din monarhie la îndemnul 
autorităţilor bisericeşti, au format un cor cu puternica rezonanţă între şi peste 
graniţele imperiului. 

Asistăm la o impresionată şi instantanee mişcare de solidaritate între gazetele 
româneşti din Transilvania, fapt mărturisit fără ocolişuri la un moment dat: „foile 
ce avem, luptă împreună”129, deşi majoritatea clasei politice româneşti insuficient 
sudată şi maturizată s-a complăcut în pasivism şi pe mai departe de pe o poziţie 
„contemplativă şi observătoare”130. Cu toate acestea, reprezentanţii Partidului 

124 „Meetingurile noastre”, in Dreptatea, nr. 64 din 20 martie / 1 aprilie 1894, p. 1.

125 „Politică nebună”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 15 din 21 ianuarie / 2 februarie 1894, p. 1.

126 „De-ale politicei”, in Foaia poporului, nr. 7 din 14 / 26 februarie 1893, p. 51.

127 „Meetingul de la Arad”, in Dreptatea, nr. 90 din 23 aprilie / 9 mai 1984, p. 1.

128 „Solidaritatea naţiunilor”, in Dreptatea, nr. 81 din 10 / 22 februarie 1894, p. 2.

129 „Una suntem!”, in Foaia Poporului, nr. 8 din 21 februarie / 5 martie 1893, p. 58.

130 „La încheiarea sesiunii parlamentului maghiar”, in Dreptatea, nr. 22 din 28 ianuarie / 9 
februarie 1894, p. 1.
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Naţional Român au adresat în repetate rânduri apeluri pentru „unitatea” întregului 
popor român, căci, dacă tot poporul este una... nu-i putere care se iee biruinţă asupra 
poporului131. Cu toate pulsiunile, divagaţiile şi exagerările inutile transmise prin 
intermediul presei cu prilejul dezbaterii proiectelor matrimoniale în dieta ungară, 
această campanie de presă a avut meritul de apropia în primul rând popoarele 
nemaghiare din imperiu, apoi de a asigura sprijinul organelor de presă româneşti 
de peste Carpaţi, şi nu în ultimul rând de a câştiga simpatia opiniei publice 
internaţionale pentru cauza românilor transilvăneni. Prin sgomotul ce s’a provocat şi 
s’a lăţit în toate păturile populaţiei prin aceste colindări şi prin călătorii la Budapesta, 
cestiunea înseşi a căsătoriei civile a ajuns la cea mai estinsă cunoştinţă a tuturor 
straturilor populare132.

În ajutorul cauzei naţionalităţii române din Transilvania au venit mai întâi 
ziariştii români de peste Carpaţi, care erau permanent ţinuţi la curent cu problemele 
confraţilor lor prin intermediul presei133. Atât ziarul conservator «Timpul», cât şi 
cel liberal «Românul», din Bucureşti, pe toată perioada dezbaterii în dieta ungară a 
împricinatelor proiecte legislative, au avut rubrici dedicate „telegramelor”, ştirilor 
„de la sate” sau „de la românii de peste hotare”134. La 1900 ardeleanul Aurel C. 
Popovici va reuşi să editeze la Bucureşti ziarul «România Jună», care va face din 
lupta naţională a românilor din Ardeal o problemă la ordinea zilei: Naţionalităţile, 
şi în special cea românească, va fi de-a pururea sabia lui Damocles pe grumazul 
statului Unguresc135. Despre intensa circulaţie a ştirilor între gazetarii ardeleni şi cei 
munteni stă mărturie un schimb intens de experienţe locale filtrate printr-o gândire 
coordonată într-o fraternitate românească de tip spiritual. La efortul de mediatizare 
a problemei depus de presa munteană s-a adăugat şi zelul unor scriitori militanţi 
cum a fost cazul poetului Mihai Eminescu care scria încă în anul 1870 într-un articol 
din «Federaţiunea» următoarele rânduri: Cele şasesprezece milioane de unguri, cu 
care înşeală Europa, sunt o minciună. Şi cine nu-şi aduce aminte cum au schimbat 
numele indivizilor din districte întregi, încât bieţii locuitori nemţeşti nu mai ştiau 
în urmă cum îi cheamă. Astfel, cu aparenţa, cu numele maghiar, ei vor să mintă 
fiinţa germană ori română. Din fericire, încercarea pe lângă aceea că e perfidă, e şi 
eminamente vană. Aceşti oameni, ei înşişi cu Statul lor, cu ministerul lor, nu sunt 
decât o minciună, o ficţiune136. Pline de patos sunt şi scrierile lui Bogdan Petriceicu 
Haşdeu, autor recunoscut pentru preocupările sale legate de soarta românilor din 
imperiul austro-ungar. Într-o conferinţă ţinută în 1892, Haşdeu declara: Vecina 

131 „Adunările poporale”, in Foaia Poporului,  nr. 10 din 7-19 martie 1893, p. 73.

132 „Efectele cioroborului”, in Dreptatea, nr. 54 din 9 / 20 martie 1894, p. 1.

133 „Corespondenţa Română”, in Dreptatea, nr. 51 din 4 / 16 februarie 1894, p. 1.

134 „D’ale dilei”, in Românul, nr. 67 din 14-15 martie / 26-27 martie 1894, p. 1.

135 N. Davidescu, op. cit., p. 64.

136 Ibidem, p. 49.
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noastră, Austria, e în poziţie. În pântecele ei se svârcolesc o mulţime de embrioni 
gemeni, între care embrionul unguresc, deşi cel mai mititel şi cel mai slut, un plod în 
care nu deosebeşti încă bine dacă e om, dacă e câine, dacă e peşte; stă la mijloc şi 
dă ghionturi la stânga şi la dreapta, bătându-şi joc de ceilalţi, ca şi când el ar fi cel 
mai mare şi cel mai mândru. Zăpăcită de turbatele mişcări ale embrionului unguresc 
şi amăgindu-se crede că turbarea e un semn de putere, Austria şi-a dat numele de 
Austro-Ungaria, că doară-doară mica pocitură să se mai liniştească137.

Presa română din Transilvania semnalează ori de câte ori are ocazia iniţiativele 
de sprijin detectate în presa străină. Astfel, la începutul anului 1894, «Journal de 
Debats», „cea mai veche şi mai mare foaie franceză”, scrie un lung şi cald articol 
în cauza noastră, osândind pe Unguri138. În articolul cu pricina era vorba despre 
opoziţiunea ce o facu naţionalităţile nemaghiare din Ungaria proiecteloru bisericeşti 
ale guvernului ... dacă aceste popoare diferite au fostu, printr-o mulţime de proceduri 
tiranice, lipsite de a ave măcaru unu singuru representantu în Dieta din Budapesta, ele 
n’au întârdiatu inse de a protesta prin presă şi adunări poporale împotriva proiecteloru 
guvernului, condamnându-le din punctul de vedere religiosu şi naţionalu. Românii, 
Slovacii, Serbii, etc. vedu în aceste proiecte un atentatu gravu contra dogmeloru lor 
religioase şi un nou mijloc de maghiarizare. Ei dicu, cu multă dreptate, că îndată ce 
matricolele civile vor fi încredinţate funcţionarilor maghiari, aceştia voru maghiariza 
numele tuturor nemaghiarilor din ţară139. Aceiaşi publicaţie franceză a făcut la un 
moment dat o interesantă paralelă între soarta nedreaptă a românilor şi irlandezilor, 
ambele popoare aflându-se sub stăpânire străină140.

Următoarea ţară care a empatizat cu cauza românilor transilvăneni a fost Marea 
Britanie, din moment ce încăldite de principiul libertăţii, cercurile universitare din 
Anglia au ridicat glasul contra şovinismului maghiar care sub titlul de „liberalism” 
caută să distrugă tot ce este om, şi nu vrea să fie maghiar141. Este vorba aici de 
răsunătoarea mişcare de protest organizată la Oxford în data de 5 martie 1894 cu 
scopul conştientizării opiniei publice internaţionale asupra încălcării drepturilor şi 
libertăţilor popoarele nemaghiare din monarhia Austro-Ungară. Efectul manifestărilor 
externe de solidaritate împotriva „volniciilor medievale, care se comit în Ungaria 
sub titlul fals al liberalismului” nu s-a lăsat prea mult aşteptat în presa românească, 
îmbărbătată până la efuziune de acest „vot de simpatie pentru Românii asupriţi”142. 
Ziarul «L’Independence Belge» scria şi el despre mitingul organizat de profesorii 
britanici, atenţie foarte bine primită în mediul publicistic românesc: Faptul că causa 
noastră începe a fi îmbrăţişată şi de marea naţiune englesă, ne dă curagiu în aperarea 

137 Ibidem, p. 49.

138 „Cronică”, in Foaia Poporului, nr. 9 din 13/ 25 martie 1894, p. 98.

139 „Cronica politică”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 26 din 4 / 16 februarie 1894, p. 2.

140 „Românii din Ungaria şi maghiarii”, in Dreptatea, nr. 41 din 20 februarie / 4 martie 1894, p. 3.

141 „Doue adunări”, in Dreptatea, nr. 43 din 23 februarie / 7 martie 1894, p. 1.

142 „Meetingul din Oxford”, in Dreptatea, nr. 46 din 26 februarie / 10 martie 1894, p. 1.
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şi încredere în isbenda ei; şi ne cuprinde inimile simţulu de bucuria şi de gratitudine 
faţă cu iluştrii organizatori ai mitingului143.

Acest context favorabil întreţinut prin opinia publică internaţională faţă de 
cauza românilor transilvăneni, a adus un suflu nou plin de vitalism şi încredere 
în percepţia de sine a acestora, şi a influenţat pozitiv credinţa în şansa de izbândă 
a cauzei lor naţionale. O ştim, şi ne convingem pe di ce merge, că causa noastră se 
bucură în străinătate tot mai mult de o atenţiune binevoitoare, dar tot atât de bine 
o ştim, că acest interes viu, ce-l găsim în presa europeană şi în cercurile politice 
normative ale Europei, nu avem să le mulţămim unor „legături” mari ale bărbaţilor 
noştri conducători, ci simplu numai împrejurării, că cercurile politice ale statelor 
europene, audind vaetele popoarelor ce gem sub politica actuală a statului ungar, au 
început a urmări cu atenţie stările acestei ţeri şi au recunoscut de o parte însemnătatea 
elementului nostru în Orient, ear de altă parte, situaţiunea deplorabilă în care ne 
aflăm pe acest pământ144. Entuziasmul românilor transilvăneni devine din acest 
moment direct proporţional cu încrederea în destinul lor: Românul nici când n’a 
fost aşa mare şi minunat ca în timpuri mari şi în ispite grele145. Unii se grăbesc chiar 
să anunţe apoteotic că Lupta continuă!146

Până şi presa maghiară s-a alarmat în faţa valului de simpatie spontană pentru 
cauza naţionalităţilor din imperiu venit dinspre Occident. Ziarul «Hazánk» din 
Budapesta punea faptul de necontestat că „naţionalităţile Ungariei se bucură astăzi în 
Europa de un sprijin binevoitor” pe seama legăturilor avute de „agitatorii naţionalişti” 
cu presa internaţională147. Foaia maghiară «Ellenzék», în numărul din 23 martie 1893,  
formula un amplu rechizitoriu la adresa poporului român sub titlul „Valahii contra 
căsătoriei civile”, ovaţionând măsurile luate de autorităţile locale maghiare pentru 
împrăştierea „adunărilor zdrenţoşilor”148. În consecinţă, încercarea presei maghiare 
de a-i pe prezenta pe români ca „adversari ai statului” sau „anarhişti”149 a stârnit 
reacţii din cele mai diverse în presa internaţională. De pildă, ziarul ceh «Politik» 
reclama modul înjositor al gazetarilor maghiari de a taxa drept „inamici” ai politicii 
bisericeşti a guvernului până şi pe reprezentanţii casei regale, cu referire exactă la 
arhiducesa Maria Terezia, mama arhiducelui Franz Ferdinand. Conform aceluiaşi 
ziar, ziarele «Pesti Lloyd» şi «Magyar Hirlap» în râvna lor scrupuloasă insultă pe 
preoţi şi pe magnaţi şi nu cruţă nici uniforma150. Existau totuşi şi gazete maghiare, 

143 „Causa noastră şi Engleşii”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 50 din 4 / 16 martie 1894, p. 1.

144 „Oameni de potcă”, in Dreptatea, nr. 28 din 5 / 17 februarie 1894, p. 1.

145 „Lupta poporului românesc”, in Foaia de Duminecă a diarului Dreptatea, nr. 18 / 1894, p. 3.

146 „Sancţionarea”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 263 din 1 / 13 decembrie 1894, p. 1.

147 „Oameni de potcă”, in Dreptatea, nr. 28 din 5 / 17 februarie 1894, p. 1.

148 „Cronică”, in Foaia Poporului, nr. 12 din 21 martie / 2 aprilie 1893, p. 102.

149 „Minciuni neruşinate”, in Foaia Poporului, nr. 5 din 13/ 25 februarie 1894, p. 50.

150 „Presa cehă despre stările din Ungaria”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 103 din 10 / 22 mai 
1894, p. 2-3.
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precum ziarul independent «Pesti Hirlap» şi ziarul catolic «Magyar Allam», care 
criticau măsurile injuste luate de guvern, de genul interzicerii adunărilor populare, 
măsură percepută ca o adevărată „ruşine” şi o încălcare flagrantă a constituţiei151. 
Nu în ultimul rând, organul de presă al ministerului austriac, «Presse», considera 
pripită iniţiativa legislativa a guvernului liberal înclinat să „bruscheze tradiţiile şi 
convingerile religioase a diferitelor confesiuni”152.

Efectul benefic pe plan internaţional al manifestărilor naţionale locale este sesizat 
încă din epocă: Se vadă străinătatea, se vadă lumea, că la noi în Ungaria, stăpânirea 
face ce face nu pentru că aşa ar fi dorit popoarele ţerii, ci cum o tae pe ea capul, nu 
pentru că aşa ar fi cerând binele popoarelor, ci că aşa îi vine ei la socoteală, avend 
în vedere scopul seu cel mare şi nebun: ungurisarea!... Se vadă lumea întreagă 
că această ţeară e cârmuită de o stăpânire mai mult ca vitregă, care nesocoteşte 
dorinţele popoarelor pe care le cârmuieşte şi care o plătesc153! Contestarea unanimă 
a guvernului şi politicii sale de către naţionalităţi a pus în discuţie întregul sistem 
dualist atrăgând atenţia opiniei publice internaţionale faţă de nedreptăţile suferite 
de naţionalităţile nemaghiare. 

Zvonistica şi mentalitatea insecuritară 

Pe lângă ştirile oficiale, în organele de presă româneşti şi maghiare s-au strecurat 
şi o serie de informaţii bazate pe simple zvonuri, insuficient probate, cu un accentuat 
caracter alarmist, specific perioadelor de criză. Zvonurile, rumorile, categorie de 
natură specială a imaginarului, reprezintă o realitate difuză şi confuză care dă 
culoare şi specificitate fiecărui timp şi moment istoric, şi care sunt decelabile mai 
ales în momentele tensionate ce prevestesc sau anticipă marile bulversări la scală 
istorică154. Pornind de la această definiţie, observăm cum momentul introducerii 
legislaţiei matrimoniale civile din anul 1894 a fost puternic instrumentat atât de sus 
în jos, dinspre guvern înspre populaţie, cât şi de jos în sus, dinspre opinia publică 
înspre autorităţi, fiecare pol încercând prin această tactică să acapareze un plus de 
credibilitate năzuinţelor naţionaliste proprii. Astfel, dacă populaţiile nemaghiare din 
imperiul Austro-Ungar se amăgeau cu sprijinul tacit al casei regale, din moment ce 
Monarchulu nu pre consimte la introducerea căsătoriei civile obligatorii155, guvernul se 
consola cu acţiuni instrumentate în rândul naţionalităţilor de susţinere a proiectelor 
sale, cum a fost de exemplul cazul unei adunări fictive în ţinutul Năsăudului, mult 

151 „Stăpânire păgână”, in Foaia Poporului, nr. 16 din 18 / 30 aprilie 1893, p. 145.

152 „Salahorii reacţiunei”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 31 din 10 / 22 februarie 1894, p. 2.

153 „Să ne adunăm şi să protestă Gazeta Transilvaniei, nr. 28 m din nou”, în Foaia Poporului, 
nr. 10 din 20 martie / 1 aprilie 1894, p. 105.

154 Toader Nicoară, Clio în orizontul mileniului trei. Explorări în istoriografia contemporană, 
Editura Accent, Cluj-Napoca, 2002, p. 239.

155 „Noue legi, noue nevoi”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 34 din 13 / 25 februarie 1894, p. 1.
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trâmbiţată prin ziarul «Magyaroszag»156. Zvonuri mincinoase au fost răspândite 
atât de presa maghiară cât şi de presa română din Transilvania, fiecare dezminţind 
informaţiile furnizate de cealaltă. În acest caz, zvonurile, adică acele ştiri „fabricate” 
în scopul expres de a servi unei anumite cauze naţionale, au avut o putere de 
convingere şi influenţă extrem de puternică157. O astfel de ştire amplu dezbătută 
atât în presa românească cât şi în cea maghiară a scos la iveală aşa-zisele „reverse 
secrete” prin care unii deputaţi îşi câştigaseră mandatele cu preţul votului lor în 
favoarea legislaţiei matrimoniale; demascarea acestei mârşăvii a guvernului, deşi 
nu a fost niciodată dovedită de «Pesti Hirlap», a declanşat o criză ministerială158.

Dacă pentru presa românească instrumentalizarea zvonurilor traduce cel mai bine 
prezenţa unui imaginar insecuritar specific „comunităţilor agresate şi opresate de 
istorie”,159 pentru organele de presă ale autorităţilor maghiare zvonurile au constituit 
o punct de sprijin al acţiunilor de ripostă împotriva aşa-ziselor acţiuni „subversive” 
ale naţionalităţilor. Aşa se explică şi desele referiri trădare sau nepatriotism care 
puneau în pericol ideea de „naţiune ungară unitară”, din moment ce foile şoviniste 
strigă mereu că preoţii noştri tineri în seminarele noastre sunt crescuţi în spirit 
antipatriotic160. Gazeta maghiară «Pesti Napló» din data de 18 februarie semnala nişte 
ştiri alarmiste, conform căreia în sânul poporului român ar exista nişte „venzetori de 
patrie”, trădători ai statului ungar care i-ar fi instruit pe preoţii din ţinutul Haţegului 
să adopte o atitudine pasivă în privinţa proiectului de lege al căsătoriei civile, iar în 
caz de adoptare, să refuze aplicare ei în practică, urmând pe mai departe datinile 
străbune. Dovada denaturării adevărului în această ştire este dată de pasajul care 
vorbea despre acoperirea pedepselor în bani, pentru preoţii recalcitranţi, „dintru-un 
fond secret” şi despre „premiul” prin care respectivul preot va fi răsplătit161. S-a 
mers până într-acolo încât unele ziare maghiare vorbeau despre „valahizarea” 
maghiarimei din Sătmar, episcopoia din Gherla fiind considerată drept „cauza 
acestei prăpădenii a naţiei maghiare”162. Alte exagerări de acest gen răspândite de 

156 „Românii pentru politica bisericească a guvernului?”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 35 din 
15 / 27 februarie 1894, p. 2. 

157 Deosebit de puternice au fost la un moment dat speculaţiile marelui istoric Nicoale 
Iorga cu privire la „lojile masonice” înfiinţate în Ardeal în scopul popularizării 
ideilor Revoluţiei franceze şi a încurajării „tendinţele luptătorilor naţionali”; Vezi N. 
Davidescu, op. cit., p. 10. 

158 „Crisa în partida guvernului”, in Gazeta Transilvaniei, nr. 4 din 6 / 18 ianuarie 1894, p. 1. 

159 Toader Nicoară, op. cit., p. 239, apud Yves-Marie Bercé, „Rumeurs des siècles modernes”, 
in Jean-Pierre Rioux, Jean-François Sirinelli, Pour une histoire culturelle, Seuil, 1997, 
p. 183. 

160 „La proiectul de căsătorie civilă”, in Telegraful Român, nr. 10 din 25 ianuarie / 6 februarie 
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161 „Minciuni neruşinate”, in Foaia Poporului, nr. 5 din 13/ 25 februarie 1894, p. 49. 

162 „Mai nou”, in Dreptatea, nr. 46 din 26 februarie / 10 martie 1894, p. 3. 
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foile din Budapesta constau în diverse adunări secrete ale românilor din Blaj sau 
folosirea studenţilor români de la gimnaziul greco-oriental din Braşov în scopul 
popularizării îndemnurilor în rândul sătenilor, minciuni spuse pentru ca ... se ne 
arete pe noi pe Români, în faţa cetitorilor unguri şi în a străinătăţii chiar, ca nişte 
oameni primejdioşi, ne-buni de altceva decât de apăsat şi chinuit ca nişte reutăcioşi ce 
am fi163. Mitul conspiraţiei a funcţionat cu succes în tabăra susţinătorilor guvernului, 
care prin intermediul revistei «Pesti Napló» atenţiona publicul cititor asupra „noii 
propagande” a Românilor ce ar putea fi fatală pentru ideea de stat maghiar: străini 
călători colindeză pe la preoţii români, sat de sat şi dau îndrumări secrete referitoare 
la ţinuta Românilor faţă de proiectele bisericeşti şi îndeosebi faţă de căsătoria civilă164. 
În această atmosferă generală de neîncredere ajung sa fie suspectate de complot 
până şi întrunirile sociabile sau diversele sindrofii caritabile la care participau 
reprezentanţii românilor. Este cazul ştirii redate de «Dèlmagyaroszági Lapok» cu 
privire la „adunarea română secretă” ce urma să aibă loc la un bal din Timişoara ca 
„pretext pentru elita românilor din părţile sudice de a ţine o conferinţă secretă”165.

În loc de concluzii

Problematica căsătoriei civile obligatorie a focalizat şi canalizat disputa de idei din 
diverse medii – cu intensităţi şi tonalităţi diferite – timp de peste un deceniu, clişeele 
pe care le-a pus în discuţie fiind reluate ulterior ori de câte ori interesele naţiunii 
dominante intrau în contradicţie cu cele ale naţiunilor nemaghiare166. Dincolo de 
tonul deosebit de incisiv al unor articole din foile transilvănene sau budapestene ce 
făceau exces de acuze şi jigniri reciproce, acuzaţiile de „huliganism”, „şovinism” şi 
„antisemitism” aduse jurnaliştilor acelor vremuri sunt improprii, dar exagerările nu 
au lipsit nici în rândul celor care preaslăveau în schimb misiunea de „antreprenoriat 
şi apostolat” a presei167. O observaţie pertinentă şi echidistantă a poetului Victor 
Zlăşteanu poate lămuri această atitudine fluctuantă: Se pierde din vedere, cam de 
prea multe ori, că discuţiile publice îşi au şi ele normele lor. Între acestea, cea mai 
elementară este aceea că: ideile se discută principial şi ţinând totdeauna cont şi de felul 
de a vedea al altora, care au şi ei motivele lor întemeiate. Numai aşa ne completăm 
unii pe alţii şi se potenţează puterea probatoare a unui principiu, corespunzător în 
final intereselor generale ale societăţii168. Privind retrospectiv amploarea pe care au 
luat-o dezbaterile în jurul introducerii proiectelor legislative matrimoniale de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea în Transilvania, nu putem minimaliza rolul covârşitor 
pe care presa l-a jucat în formarea opiniei publice, erijându-se într-un eficient 

163 „Minciuni neruşinate”, in Foaia Poporului, nr. 5 din 13/ 25 februarie 1894, p. 50. 

164 „Îndrumări secrete valachilor”, in Dreptatea, nr. 30 din 8 / 20 februarie 1894, p. 2. 

165 „Delirium patrioticu”, in Dreptatea, nr. 38 din 17 februarie / 1 martie 1894, p. 2.

166 Mureşan Monica, „Impactul...., p. 255.

167 Octavian Goga, op. cit., p. 39.

168 Victor Ungur Zlăşteanu, Naţionalism luminist. Reforma teologică. Comori poetice, Cenaclul 
„Gândirea Românească”, Bucureşti, 1994, p. 40.
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instrument de modelare a conştiinţei. Principalul merit al dezbaterilor publice a 
fost acela de a fi trasat principalele probleme ce au generat rezistenţa societăţii: 
cadre nepregătite, antisemitism şi maghiarizare, tipuri antagonice de naţionalism. 
Presa reprezintă aşadar, unul din acele domenii unde opinia publică – partizană 
sau nu – a unui popor ori segment de populaţie se manifestă în mod plenar şi oferă 
istoricului posibilitatea introspecţiei „la cald” a unui eveniment169. 

Campania de presă pe marginea introducerii legislaţiei matrimoniale a reuşit 
un fapt fără precedent, şi anume solidarizarea tuturor ziarelor româneşti din 
Transilvania, indiferent de afiliaţia lor politică, în susţinerea cauzei naţionale, ca 
o condiţie sine-qua-non a existenţei poporului român. Aceste dezbateri au avut 
marele merit de a demonstra  existenţa unei „comunităţi de cetăţeni”, dacă ar fi să 
o parafrazăm pe Dominique Schnapper, ce au dobândit astfel posibilitatea de a-şi 
dezbate împreună destinul170. Cu toată tavatura ce s-a făcut în jurul mizei naţionale 
a căsătorie civile şi a registrelor matricole de stat, politizarea etniei în acest caz nu 
a vizat neapărat formarea unui stat ci a reprezentat, cum bine a observat istoricul 
britanic Anthony D. Smith, o „tactică de supravieţuire”171. Totuşi, această luptă 
ce s-a desfăşurat în vederea acaparării discursului, a fost ultima „bătălie” dintre 
naţionalismul dominant şi naţionalismele secesioniste purtată pe teren discursiv 
înainte de înlocuirea „sistemului Imperiilor” cu „sistemul Naţiunilor” datorită 
aspiraţiilor de libertate şi afirmarea unei identităţi de tip naţional.

169 Monica Mureşan, „Căsătoria civilă…,  p. 358.

170 Raoul Girardet, op. cit., p. 74.

171 Enikö Magyari-Vincze, op. cit., p. 149.


