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*) Acestă discursii despre care amt făcută 
deja amintire, a fostă rostită la 24 Sept. în ma- 
tinee-ulu societății „Crucea roșiă“ din Brașovă.
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Nr. 259. Brajovii, Lunl-Marți, 23 Noemvre (5 Decemvre)

Situațiunea scâlelortL nostre.*)
n.

Brașovd 22 Noemvre v.
„A cui voru fi schlele, a aceluia 

va fi și viitorului44
Adevâruhl acesta l’a pronunțatei 

în decursulă desbaterei bugetului de 
instrucțiune unii deputată ungurii. 
Se’nțelege, că elu, din punctulu lui 
de vedere ungurescu a înțeleșii acele 
cuvinte așa, că scolele din Transil
vania și Ungaria trebue se fia ale 
Maghiariloru, decă este ca și viito- 
rulu se fîă ală loru. Der elu a mai 
voitu să mai constate prin acea sen
tință, că politica de instrucțiune a 
guvernului ungurescu trebue se ni- 
suescă în totu chipulfi și cu tbte 
mijlbcele, legale și nelegale, ca sS 
ajungă în potestatea întregului în- 
vețămentu publică din aceste țerî.

Postulatulă acesta alil șovinis
mului ungurescu a fostu precisu for
mulată de amintitulu deputată ma
ghiarii ca și de toți soții lui fără 
deosebire de partidă, enunciându cu 
toții în deplină conglăsuire princi- 
piulu. că scâlele confesionale tre
bue se fiă înlocuite cu scdle de statu 
ungurescl.

Cei din oposițiă cerură, ca acestil 
principiu se fiă realisatu tără de 
amânare cu orî-ce jertfă, ear cei 
dela guvernă în frunte cu minis- 
trulă de instrucțiune Csaky au ară
tată imposibilitatea de a se procede 
imediată la realisarea acelui princi
piu, dm considerațiuni financiare și 
din oportunitate politică. Trebue, c|i- 
ceau ei, ca deocamdată se, ne mul- 
țurnimă de a apera interesele ins- 
trucțiunei limbei maghiare față cu 
scblele confesionale cu ajutorulă le- 
giloră și a ordinațiuniloră de ma- 
ghiarisare, pe care vomă căuta a le 
aplica cu cea mai mare rigbre și se 
Jăsămă ca confesiunile se șî susțină

*) A se vede nr. 257 dela 20 Novembre (1 
Decemvre ala „Gazetei Traas11. din 1893. 

mai departe scolele din propriele 
loru mijlâce, căci printr’asta ne vină 
numai în ajutoră, nefiindu în stare 
statulă a le susține din visteria sa. 
Se’nțelege, că cu timpulă, fiindă de- 
lăturate neajunsurile financiare, eh 
cari ne luptămă acuma, ne vomă 
pute gândi seri os ă de a preface tâte 
aceste scâle în scole de stată, c ăci 
„ale cui voru fi scdlele, a aceluia 
va fi și viitorulă!44

După aceste vederi, ce dom- 
nescă acjl în sînulu guvernului și 
ală legislațiunei ungurescl, situațiu- 
nea șcbleloră nâstre confesionale 
cu limba de propunere națională se 
presentă așa, că ele suntă ac|i de 
faptă numai tolerate, păna când prin 
aplicarea rigurbsă a legiloră și ordi- 
națiuniloru mai ncuă ungurescl, și 
prin intrigele și uneltirile organe- 
loră de supraveghiare ale guvernului 
multe din ele voră fi aduse în im
posibilitatea de-a mai pute funcționa, 
și pănă când de altă parte starea 
financiară a statului va concede de 
a le da tuturoră ultima lovitură de 
grațiă.

Ce resultă înse din acestă stare 
de lucruri?

Resultă clară și limpede, că 
guvernulu și legislatorii maghiari nu 
mai consideră ac|I școlele nostre 
confesionale ca proprietate de dreptă 
a ndstră, cu menirea de a înainta 
desvoltarea națională ,a poporului 
română, ci le consideră numai ca o 
posesiune trecetbre, ce se află încă 
în mânile nostre, der care va trebui 
să între succesivă în mânile statu
lui, căruia îi atribue ei esclusivă 
titlulă de proprietate asupră-le.

E invederată, că acestă părere 
stă în strînsă legătură cu situațiu- 
nea nbstră generală politică. In ca- 
drulă sistemului de acjb care nu mai 
vrea să scie de nici o îndreptățire 
a nostră ca Români, care ne pri- 
vesce numai ca „cetățeni maghiari44, 
a cărorii datori ă de frunte este de a 
lucra pentru înflorirea și întărirea 

„statului națională maghiară44, nu 
mai încapă nici școlile năstre ro- 
mânescl, cu menirea loră specială 
românescă.

Se lămurimă cestiunea mai de 
aprdpe.

. Pănă la 1879, domnea încă, pe 
temeiulă legiloră aduse de deakiști 
la 1868.- a legii de naționalitate, a 
legii școlare și a legiloră de auto- 
nomiă bisericâscă, părerea, că pănă 
la unu punctă orecare, adecă pănă 
unde admită interesele de guvernare 
și administrațiune ale statului, na
țiunile nemaghiare au dreptulă de a 
se folosi liberă de limba loru și a-șl 
desvolta liberă cultura loră națio
nală prin șcblele loră. Invățămen- 
tulă poporală confesională cu deo
sebire era considerată ca ună do
meniu esclusivă ală loră.

De când politica violentă de 
maghiarisare a regimului Tisza a 
rupt’o cu tradițiunile politicei deakiste, 
s’a schimbată situațiunea cu desă
vârșire. Legile școlare, votate dela 
1879 încâce, au răsturnată princi- 
piulă stabilită în legea de naționa
litate, că lățirea „limbei statului44 
trebue să aibă și ea o margine, și 
că ea nu păte să anihileze dreptulă 
popdreloră nemaghiare de a se fo
losi de limba loră și de ași desvolta 
cultura loră națională, er guvernulă 
și dieta, desconsiderându orî-ce în
dreptățire a națiuniloru nemaghiare, 
au proclamată principiulă forții bru
tale, după care interesulă statului 
ar pretinde nemărginita lățire a 
limbei maghiare, înaintea cărui pos
tulată trebue să recedă oi l-ce în
dreptățire a poporeloră de altă limbă. 
Lățirea limbei maghiare ca „limbă 
a statului44, care pănă aici era pri
vită numai ca mijlocă pentru a asi
gura interesele de guvernare și de 
administrațiă, fu declarată de scopulă 
celă mai înaltă alu statului, denegân- 
du-se astfelă orî-ce basă de dreptă 
limbiloră nemaghiare, ce se aflau în 
concurență cu „limba statului44.

De aici s’a născută apoi for
mula maghiarisării violente, care 
bântue a^i țera dintr’unu colță pănă 
într’altulu, declarându și cele mai 
firesc! nisuințe naționale ale popâ- 
reloră nemaghiare de periculose esia- 
tenții statului.

De odată cu acestă revoluțiă, ce 
s’a făcută de susă înjosă, sguduindu 
din temeliă și delăturându și puți
nele stavile, ce erau puse curentului 
de maghiarisare prin legile dela 
1868, s’a schimbată din fundamentă 
și opiniunea, ce domnea în sferele 
celoru dela putere cu privire la șc6- 
lele năstre poporale.

Pănă aci aceste erau conside
rate mai multă său mai puțină ca 
ună domeniu esclusivă ală nostru, 
de aici încolo înse fură privite ca 
unu domeniu ală statului, care avea 
se-șl validiteze interesele sale fața 
cu ele într’ună modă mai deosebită, 
decâtu prin simpla supraveghiare de 
pănă acuma.

Astfelă ajunserămă cu legile și 
ordinațiunile ministeriale escepțio- 
nale acolo, încâtu acjî confesiunile 
nemaghiare, susțiitdre ale scbleloră 
loru, nu mai suntu tractate ca stă
pâne ale acestoră scole, ci numai 
ca deținetdre provisorie ale puterii 
statului asupra loră.

Căsătoria civilă.
In sfârșită guvernulă ungurescă, prin 

rostulă ministrului de justiția, a depusă 
Sâmbătă pe biroulă camerei proiectulă de 
lege despre căsătoria civilă obligators, acestă 
fătă ală politicei destinctive, care ține po- 
porațiunea întregă a statului într’o iritațiă 
și mișcare febrilă de-atâta amară de timpii.

Momentă istorică! dică foile ungu
rescl, a fostă acestă momentă pentru vieța 
și desvoltarea internă socială și politică a 
regatului St. Ștefană. Da, dicemă și noi, 
momentă istorică, însă de cea mai tristă 
amintire. .

Cine va încheia pe viitoră căsătoriile 
în înțelesulă acestei legi? Cine voră face 
vestirile, cine va conduce matricula căsă-

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS.44

SimțulH naționalii și însemnătatea 
lui în vieța de astăzi-

De Francisca, Obert.*)

Du Bois-Reymond face în tractatulă 
său: „asupra sentimentului națională44 ob
servarea, că „o istorie a sentimentului na
țională scrisă de ună bărbată competentă, 
ar fi ună opă forte instructivă și meritosă44. 
Ori și care s’a ocupată în câtva numai de 
manifestările simțului națională și de in- 
fluința acestuia în vieța de adl, va afla 
forte potrivită acea observare și va regreta 
viu, că ună asemenea opă nu esistă.

Simțulă națională a ajunsă a fi în 
procesulă de desvoltare ală omenirei ună 
motoră din cele mai însemnate ală lucră- 
riloră. Secolulă nostru, care merge spre 
sfârșită a fostă caracterisată cu numirea de 
națională. Nu în sensulă acela, ca și când 
în vecurile trecute n’ar fi esistată nisuințe 

naționale, patime naționale ; ci în sensulă, 
că aceste n’au jucată nici odată ună rolă 
atâtă de decisivă, în cestiunile vieței pu
blice, ca în veculu de față.

Spre a cita numai ună esemplu din 
evulă vechiu, vomă aminti numai pe fiicele 
Cartaginei, cari în răsboiulă ce-lă făcuseră 
Romanii Cartaginemloră, îșl tăiară cosițâle 
spre a se face din ele corde de arcuri. 
Acesta de sigură că a fostă o puternică 
manifestare a simțului națională.

In evulă mediu simțulă națională în 
asemănare cu alte puteri cari mișcau pe 
atunci poporele culturale, a rămasă mai în- 
dărătă ca în evulă vechiu.

Din timpulă nou s’ar putâ numi nu
mai răsboiulă de independență alăȚăriloră 
de josă, care mai întâiu era îndreptată 
spre libertatea consciinței, curândă însă a 
căpătată ună colorită națională.

încă în secolulă trecută simțulă na
țională avea forte puțină putere. Așa se 
întâmplă, că d. e. împărțirea Poloniei a 
fostă din punctă de vedere politică combă
tută de mulți contimporani, nicl-decum însă 
din puncte de vedere naționale, deși resis- 

tența eroică a Poloniloră îșl avea rădăcina 
puterei sale în simțulă națională.

O privire în istoria cea mai nouă a 
poporeloră europene ne arată, că simțulă 
națională se presintă, ca o aparițiune pu
blică caracteristică, că însă numai eveni
mentele politice de pe la începutulă seco
lului nostru, l’au deșteptată.

Schimbarea cea mare, care a făcută 
din simțulă națională, celă mai însemnată 
motoră ală timpului nou, a pornită din 
Francia. Lui Napoleon I, care cunoscea 
atâtă de adâncă natura francesă, i-a suc- 
cesă de a deștepta amorțitulă simță națio
nală ală Francesiloră și de a-lă potența 
pănă la șovinismă, ca să-i servâscă ca in
strumentă ală ambițiunei și ală poftei 
sale de domnire.

Urmarea a fostă, că pretutindeni în 
Europa subjugată de elă, simțulă națională 
maltratată ală poporeloră, s’a revoltată: în 
Spania, în Germania, în Rusia; și căîmpe- 
riulă lui Napolonă, prin sbuciumarea simțu
lui națională, pe care elă înșiși a causat’o, 
a fostă sdrobită.

Și după răsboiele, cari aduseră cu 
sine căderea lui Napoleonă, simțulă națio

nală ală poporeloră europene n’a mai re- 
cădută nicidecum în vechia lui amorțire. 
Valurile înfuriate ale acestuia nici nu s’au 
mai aședată de atunci încoce.

Poporele maltratate învățaseră să pre- 
țuescă comora naționalității loră, dedrece 
trebuiră să o perda și ârășl să-o câștige. 
Istoria în secululă ală nouă-spre-clecelea a 
fostă de atunci istoria lupteloră națio
nale.

Și cumcă din aceste lupte naționale 
s’au născută state naționale, la acesta a 
contribuită mai multă Louis-Napoleon. Elă 
a câștigată principiului de naționalitate în 
statele moderne o ponderositate, o valdre 
practică, care pănă atunci nu numai că i-a 
lipsită, ci i-a fostă chiar din principiu de- 
negată. Nu voiu să dică, că Louis-Napo
leon s’a întrpusă pentru principiulă de 
naționalitate în însemnătatea sa44. Nu, 
acesta era deja în aeră seu mai bine disă 
în timpă. Cele mai nobile spirite ale Ita
liei, Germaniei, Ungariei, ună Alfieri, ună 
Tichte și Korner, ună Ștefană Szechenyi au 
fostă glorificată ideia de naționalitate în 
scrisă și prin graiu. Der acesta glorificare 
n’avu puterea de a forma o convingere


