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"Iubirea de ţară mă indeamnă şi-mi porunceşte să laud neamul in care
m-am născut şi să pun in lumină pe locuitorii acestui pământ de U'lde mă trag.
Pe de altă parte, iubirea de adevăr se opune şi mă Împiedică a lăuda
lucruri pe care dreapta judecată mă indeamnă să le critic. Cred că este mai
bine pentru ţară să fie puse deschis sub ochii locuitorilor ei mulţimea de
păcate pe care le au, decât să se lase inşelaţi prin linguşiri amă9itoare şi prin
dezvinovăţiri iscusite şi astfel să fie Încredinţaţi că tot ce fac ei fac bine, in
vreme ce toată lumea care are moravuri mai alese critică asemenea purtări".
(Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, 1716)

Obiectul acestui studiu este reliefarea atitudinii etice a prozatorului transilvănean Ioan Slavici în perioada
1918-1925. În scopul prezentării cât mai pertinente a acestui subiect am considerat că se impune o expunere
sumară a biografiei lui Slavici.
Născut la 18 ianuarie 1848 la Şiria, judeţul Arad, Ioan Slavici se impune ca o personalitate reprezentativă
a culturii române la confluenţa dintre secolele XIX si XX. Situat alături de Eminescu, Creangă şi Caragiale,
scriitori cu stil fascinant, Ioan Slavici prin limbajul său sobru, meticulos, pătrunde sistemati::: în universul
satului românesc transilvănean, fiind primul scriitor pe care Transilvania îl dăruia românilor la sfârşitul
secolului al XIX-lea. Între anii 1854-1858 Slavicifrecventează şcoala "greco-ortodoxă" din satul natal, avându-1
dascăl pe Avram Voştinar 1 •
Studiile secundare le efectuează la Liceul din Arad şi Liceul Piarist din Timişoara. În 1869 îl întâlnim pe
Ioan Slavici în capitala Austriei ca soldat cu termen redus, context în care se înscrie la Facultatea de Drept din
Viena 2 •
Epoca vieneză are o însemnătate excepţională pentru destinul său de prozator. În capitala Austriei îl
cunoaşte pe Eminescu, student şi el, şi destinul va armoniza coexistenţa unui temperament clasic şi echilibrat,
transilvăneanul Ioan Slavici şi un temperament romantic, dotat cu extraordinara capacitate de înţelegere a
universalului, Mihai Eminescu.
În 1884 înfiinţează la Sibiu ziarul Tribuna, cotidian, care va susţine programul politic al Partidului
Naţional Român, stabilit la Conferinţa Naţională din 1881. O idee esenţială a tribuniştilor a fost apropierea de
Austria şi rolul românilor transilvăneni ca element de ordine şi cultură la frontierele orientale ale monarhiei.
Autor al unor articole în care susţine drepturile românilor transilvăneni, Ioan Slavici, directorul Tribunei, este
confruntat cu un prim proces în 1884, dar Curtea cu Juraţi din Sibiu l-a achitat. În 1888, pe fundalul unui
alt articol ce critica comportamentul abuziv al autorităţilor maghiare, este condamnat de Curtea de juraţi din
Cluj la un an închisoare şi 100 de florini amendă. Prestigiul politic şi cultural al lui Slavici i-a asigurat un
regim de detenţie indulgent la Vaţ. Directorul penitenciarului, Kovacs, îi permitea să lucreze :.a documentele
Hurmuzachi, îi permitea vizite ale prietenilor şi familiei. Născându-i soţia, Eleonora Tănăsescu, i s-a aprobat să
locuiască în familie timp de două săptămânP.
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