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Conferența națională.
(Raportai specialii alfl „Gaz. Trans11)

Sibiiu, 11 (23) Iunie 1893.

Cei ce au oprită conferenția, ce 
era convocată încă pe 4*ua de 9 
Iulie a. c., abia voru fi avută ten- 
denta de a agita și mai multă in- 
teresulă viu ală Româniloră pentru 
causa loră. Acestă interesă l’amă 
văcțută manifestată în modulă celă 
mai strălucită astăcți, când în cele 
din urmă totuși a trebuită se li-se 
concedă delegațiloră alegetoriloră 
româăi din Transilvania, și Bănat Un
garia se țină conferența loră.

La acesta a contribuită mai pe 
susu de orl-ce îndoelă grava situa
ți une, în care se află poporulă nos
tru, și care a ajunsă la consciința 
lui pretutindeni, pănă în celă din 
urmă cătună românescă. Der nu se 
pote contesta, că oprirea conferen- 
ței a contribuită pote și mai multă, 
ca afluența publicului română din 
tote păturile și din tbte unghiurile 
Românimei, se fiă neașteptată de 
mare.

Deja în cursulă cțilei de eri se 
vedeau pe tâte stradele Sibiiului 
grupuri dese de visitatori și delegați 
veniți pentru conferență. Cu tbte 
acestea, nici pe departe nu s’a ve- 
cțută acea imigrațiune colosală din 
Ardealu și România, cu care „Pești 
Naplo“ și alte c|iare de același ca
libru, a crecjutu de cuviință a-și spăria 
și duce în erore pe cetitorii sei. 
Atâtă acestă poveste, câtă și cele
lalte basmuri, cari presa dușmănosă 
noue le-a debitată și le debiteză 
neîncetată din incidentulă conferen- 
ței, suntă și remână scornituri ten- 
dențiăse cu scopă, pbte, de a îm
pinge stăpânirea la măsuri escep- 
ționale în contra nostră.

Intre orele 9—10 era o mare 
mișcare și multă lume concentrată 
înaintea clădirei numite „Gresell- 
schaftshaus“, unde avea se fiă întru-

nirea. Sala, destulă de mare și spa- 
țiosă, era decorată cu multă gustă, 
cu verdeță și stindarde în colori sim
ple, cari purtau inscripțiuni semni
ficative, datorite nobilului simță na
țională ală dameloră române de aici. 
Pe estradă erau postate mesele re- 
servate pentru comitetă, pentru pressa 
română și străină, și pentru repre- 
sentantulă poliției, d-lă căpitană 
Simonis. Câtă pentru pressă, observă, 
că la masa din stânga erau repre- 
sentanții 4’arel°r^ străine, er la cea 
din drepta 4>ari?tii români de din- 
cbce și dincolo, în numără fârte în
semnată.

In sală erau așe4ate la mijlocă, 
de două părți, scaunele pentru dele
gați, sosiți în numără aprâpe com
pletă. Indăretulă loră și de ambele 
părți era ună numără de câteva 
sute de spectatori, între cari marea 
majoritate țărani din jurulă Sibiiului. 
Galeriile erau înțesate de o lume 
frumosă și elegantă de dâmne și 
domnișăre.

Pe la orele 10 și 15 minute, 
ună „urra“ poternic a salutată sosirea 
comitetului în frunte ca președintele, 
Dr. I. Rațiu. înaintea lui mergea ună 
arangioră cu eșarpă roșiă, ai cărui 
soți—mai alesă tineri universitari— 
erau împărțițl prin sală pentru sus
ținerea ordinei. După ce membrii 
comitetului și-au ocupată locurile pe 
estradă, președintele, d-lă Dr. I. Rațiu, 
între aplausele adunării a rostită ur- 
mătorulă:

Discursîi de deschidere.
Domnilor ii!

In numele comitetului oentrala electo
rala, exmisă de cunferența generală ținută 
în anula trecuta, Va 4’°'^ una căldurosB : 
„bine ați venito“, și Vă aduoa cea mai cor
dială mulțămită, că în urma apelului nos
tru, V’fcț.1 întrunită în conferența de astăcjl, 
oa representanțl ai alegătorilora români 
din Ungaria și Transilvania.

Dup-i suferințe și Jupte neobosite de

mai multe veaourl, Românii la anula 1848, 
însuflețiți de spiritula timpului de atunci 
și conscii de drepturile omenesci și oetă- 
țenesci, ce li-se ouvina: s’au proclamata pe 
sine de națiune de sine stătătore și egala 
îndreptățită ou oelelalte două națiuni con- 
loouitore. și au depusa pe Câmpula liber
tății jurămeuta solemna, că nu se vora 
lăpăda nicl-odată de limba și naționalitatea 
română, și vora fi pururea credinoioșl glo
riosului lora domnitorO.

Timpuri grele și furtunbse au urmata 
în acei ani epocali, și Românii au data 
cea mai strălucită dovadă, că se sciu lupta 
cu vitejiă pentru trona și patriă, și pentru 
drepturile de sute de ani reolamate.

Abia 15 ani mai târcfiu, după repețite 
stăruințe ale clerului și poporului nostru, 
în urma evenimentelora dintre anii 1860 
și 1864, legislațiunea țărei, prin articu- 
lula de lege despre egala îndreptățire a 
națiunei române și a confesiunilora ei, și 
prin articulula de lege despre folosirea co
lora trei limbi ale patriei, a ridioata lava- 
lore de lege justa și seculara dorință aRo- 
mânilora.

Pe basa aoestoru legi, limba română 
era recunoscută de limbă parlamentară și 
de limbă ofioibsă la tbte tribunalele și la 
tbte deregătoriile din țâră, deopotrivă ou 
limba germană și maghiară; er națiunea 
română era recunoscută de egala îndrep
tățită ou oelelalte două popbre diu patriă, 
și pusă în folosința drepturilord.

Românii din Ungaria, în urma diplo
mei din 1860, asemenea se bucurau de 
drepturi politice și de o desvoltare liberă na
țională în șcblă și biserică, și ocupau ofioii 
publioe și mai multe posturi oardinale. ..

Maghiarii, folosindu-se de catastrofele 
venite între anii 1865 — 1867, peste irnpc- 
riula austriaoC, reușiră a Suabili una sis
tema de guvernare, care după deoretarea 
uniunei necondiționate a Transilvaniei cu 
Ungaria, amenință cu nimioire totală des- 
voltarea națională a poporeloră nema
ghiare.

Poporulă româna în decursă de 28 de 
ani, n’a încetată de a-șT reolama drepturile

ce i se cuvina, și ou deosebire autonomia 
Transilvaniei.

Ablegații români din dieta feudală, ținută 
la anula 1865 în orașula Olușiu, denegânda a 
se dimite în pertraotarea uniunei, au oe- 
ruta relegarea oestiunei, privitbre la uniu
nea Transilvaniei ou Ungaria, la o dietă 
ardeleană, oonohemândă pe o basă corăs- 
pun4ătbre atâta diferitelora interese ale 
țerei, câta și dreptului publioă arde
leana, restituita prin preaînalta diplomă 
împărătesoă din 20 Ootomvre 1860, ampli
ficata și reounosouta din nou prin articu
lula I de lege din anula 1863, au ceruta 
sancționarea legei electorale din anula 
1864 și, pe basa ei, redeschiderea dietei 
transilvane.

Tota acestea drepturi le-au reolamata 
Românii ardeleni ou petițiunea subșternută 
la Inaltula trona, în 30 Decemvrie 1866, 
din însărcinarea alora 1493 fruntași ai po
porului româna apăsata.

Deoretându-se uniunea necondiționată, 
Românii ardeleni ou oonsiderare și la legea 
electorală pentru Transilvania ou una oensa 
îndoita și întreita mai mare deoâta este 
cela din Ungaria ; oonsiderânda, că pe basa 
aoestei legi, oare este o insultă în contra 
Româniloră, partioiparea la alegere ne este 
imposibilă — au fosta siliți în conferența 
din anula 1869, ținută în orașula Merourea, 
a reounosoe de necesitate absolută resistința 
pasivă față de legislațiunea din Budapesta 
și față de alegerile dietall.

Acbstă atitudine a Româniloră arde
leni față ou dieta din Budapesta s’a susținuta 
de oătră tbte oonfefiuțele naționale, oonvo- 
oate tota la trei ani înainte de alegerea de- 
putațiloră dietall.

O mioă minoritate a Româniloră așa 
numiți aotiviștl moderați, oarl în speranță, 
că le va succede a mijlooi, ca factorii po
litici dela putere să nu rămână nesimțitori 
față de întemeiatele și justele postulate 
ale Româniloră, preoum scima, au parti
cipată la desbaterile dietei de încoronare, 
der vă4enda, oă nu le succede a mijlooi 
împlinirea niol unuia din postulatele Ro- 
mânilora, au părăsita dieta din Budapesta 
și la anulă 1881 au primitu și aceștia pro-
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de înțelesa, mai alesa când sunta espuse 
într’una stila abstracta și greoiu, cum se 
află în mulce manuale, mai cu semă în 
limba germană. Pentru a înlesni înțelegerea 
cetitoriului și propunerea în șcblă, autorula 
manualului de față resumeză punctele prin
cipale ale fiăoărei -oestiunî la începutula 
paragrafelor^, mai alesa sub formă de în
trebări. Pe temeiula aoestui resumata ce- 
titoriula pote cuprinde cu o singură pri
vire întregă cestiunea, er în șoblă se pbte 
țese una dialoga interesanta între profe- 
sora și eleva. Prin aobstă conversațiune 
elevula ajunge să ounosoă, într’una moda 
ușora și plăcuta, cele mai importante ces
tiunl. Și în acesta moda să înlătură înve- 
chitula și funestula obiceiu ala recitării, 
care adorme și tempește facultățile inteleo- 
tuale în looă de a le deștepta.

Prin acesta metoda de propunere, au- 
torula. cum ne spune însuși în prefața ma
nualului său, caută să facă cunoscute tine- 
rimei ideile, cari în timpula din urmă au 
introdusa una nou moda de vedere, o ade
vărată reformă, în teoria esteticei și litera
ture! frumose.

Prin aceste distinse calități cartea d-lui 
M. Sfrq/an# merită luarea aminte și inte-

resula ori oărui iubitora de literatură, în 
prima liniă a tinerimei studibse, și noi o 
recomandăma ou plăcere publioului oe- 
titora.

Ua probe ale apreoierii, ce facemă aci, 
reproduoema următbrele două capitole, din 
cartea d-lui Străjana:

„Zn ce stă moralitatea, artei și însemnă
tatea ei educativă?

„Deosebirea între viața practică și cea con
templativă. De unde vine nemulțumirea omului cu 
viața presentă? Sciința ne pote da ore singură 
fe1 icirea ? Pentru ce numai în artă putemă afla 
liniștea și mulțămirea dorită? Pentru ce ea are 
mai multă influență asupra inimei, dacâtu religiu- 
nea și morala. Resumată. Notă. Când devine arta 
tendențiosă? Cari opere demoraliseză ? Necesitatea 
artei în cultulă religiosd.

„RolulO dominanta în viața praotioă 
îla are voința, în viața oontemplativă a 
sciințelora inteligența, și în viața artelora 
imaginațiunea. Voința urmăresoe binele și 
folositorul^, în interesula particulara, seu 
generala ; sciința oaută adevărula, fără con- 
eiderațiune, deoă elo ne pbte fi folositora 
sbu Btrioăciosa: obiectula artelora ește, în 
prima liniă, frumosula.

„De aci urmeză marea deosebire între 
aceste trei feluri de viață.

„Natura voinței omeneeol, oa și a pu 
terii universale din oa’e face parte și pe 
oare o representă oa cea mai înaltă trâptă 
de manifestare individuală a ei, cunosoută 
nouă, este de a nisui, de a v<_ neîncetata, 
de a fi nemărginită în aspirațiunile sale. 
Preoum natura esteribră tinde în oreațiu- 
nile sale la forme din oe în ce mai fru- 
mose, mai sublime și mai perfeote, fără să 
pbtă ajunge vre-odată la o perfeoțiune sta
tornică; așa natura omenesoă aspiră mereu* 
la o viață mai bună și mai frumosă, fără 
să fiă mulțumită cu presentula, fără să 
atingă vre-odată fericirea dorită. Acestă lă
comia, împreună cu disarmonia relațiuniloră 
și mulțimea neajunsuriloră, ce nasoa din- 
trensa, este isvorulă durerii, oare oonstitue 
o notă esențială în viața omenesoă.

„Sciința este desinteresată. Aoi nu mai 
au loca interesele și pasiunile voinței. Soo- 
pula este de a ounosoe natura luorurilora 
și raportula lora oausală. Cum? și pentru 
ce ? sunta eternele formule ale probleme- 
loră soiințifice. Der, precum voința nu 
atinge niolodată țînta supremă a aspirațiu- 
nilora sale, așa niol inteligența nu ajunge 
la oausele primare ale luorurilora. Lanțula 
raporturilora de causalitate între fenomene

„Principie de Estetica și Poetica". 
Partea I. Estetica,.

de M. Străjand,
doctorii în filosofiă și profesorii de limba și 

literatura română,.

Acesta est« titlula un“i cărți, despre 
care cu drepta cuvânta „Archiva* din Iași 
cțioe, că „este una escelenta manualii, olarO 
și conrish în același timpii, care esplică 
luorurile ducă puterile minții elevilorO ado
lescenți din clasa a VII“. ManualulO d-lui 
Străjana este binevenită însă, nu numai 
pentru șoolă, ci și pentru publioula iubi
torii de literatură afară din șoolă. Ela umple 
unii golii eimț’tb în literatura nbstră di- 
dactioă.

Afară de stilula limpede și frumoșii, 
fârte potrivita ou ideile despre cari se scrie, 
în acesta manuala se observă două inno- 
vațiunl, cari înalță valbrea lui; una stă în 
cuprinsa, alta în metodula de a trata Ges
tiunile.

Ca și alte părți ale filosofiei, Estetica 
ouprinde cestiunl abstracte, adese-orl grele


