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O TIPARITURA ROMÂNEASCA NECUNOSCUTA DIN VREMEA
RAZBQIULUI RUSO-AUSTRO-TURC DIN ANII 1787-1792

Războiul ruso-austro-turc din anii 1787-1792 a afectat într-o măsură Însemnată şi
teritoriul ţăriJor române. Banatul, Moldova şi Ţara Românească au devenit tea,tru de operaţiuni, În. timp ce Transilvaniei i-a revenit la rindul ei un rol strategic important mai ales
după intrarea Austriei În război la 9 februarie 1788. Turcii, sprijiniţi de domnul Ţării
Româneşti, Nicolae Mavrogheni, urmăreau imobilizarea în Transilvania a unor forţe austriece
cît mai Însemnate pentru a Împedica concentrarea lor în Banat şi Moldova, precum şi cooperare~ cu trupele ruseşti. In acest scop în cursul anilor 1788-1789 Transilvania a fost ţinută
în permanenţă sub ameninţarea unor năvăliri turceşti şi muntene prin tredtorile Carpaţilor
Meridionali.
Operaţiuni.le militare În această zonă au fost precedate şi apoi Însoţite de o intcns.'i
campanie propagandistică desfăşurată de ambele părţi. Prin proclamaţii tipărite În limba
1omână, imperialii chemau locuitorii din Muntenia să li se alăture, promiţînd libertatea credinţei ortodoxe şi protecţia armatei austriece 1• La rîndul său, Mavrogheni adresează în repetate ocazii chemări şi manifeste ardelenilor pentru a reveni la Ţara Românească „de care
au fost desfăcuţi contra dreptăţii, cu sila", făcînd apel la comunitatea credinţei ortodoxe,
promiţînd respectarea tuturor privilegiilor. În caz contrar, el ameninţa cu pîrjolul ş1
robia2•
Proclamaţiile domnului muntean n-au rămas fără efect în Transilvania, Populaţia, nemulţumită de sarcinile noi pe care Ie aducea cu sine războiul (Întreţinerea trupelor, rea-utarea,
rechiziţiile etc.), ca şi de situaţia economică proastă determinată de recoltele slabe, de scumpete, se agită tot mai mult, neliniştind autori1tăţile. Rezistenţa împotriva furnituri•lor pentru
armată, fuga, iau o amploare crescîndă, iar În august 1788 corespondenţele· diplomatice străine
vorbesc chiar, despre tendinţele spre o ră&oailă generală, alimentate de Mavrogheni 3 •
Operaţiunile militare propriu-zise contribuie la accentuarea acestei stări de spirit, Incepînd din iunie 1788 incursiunile lui Mavrogheni peste Carpaţi devin tot mai insistente, pentru ca În toamnă, concomitent cu marile succese obţinute de turci în Banat, acestea să se
transforme Într-o expediţie de anvergură avînd drept obiectiv ocuparea Sibiului şi Braşovului.
Chiar dacă acest lucm nu se realizează, totuşi acţiunile domnului muntean, ca şi atacurile
turceşti din ţinutul Haţegului provoacă deseori derută în rîndul trupelor austriece, determi-
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nînd de pildă În septembrie 1788 retragerea precipitată a generalului Stader din Haţeg,
rvacuarea depozitelor de alimente la nord de l\foreş şi chiar mutarea Gubcmiului din Sibiu 1•
Distrugerile aduse de de,făşurarea luptelor, de prădăciunile turcilor (în Haţeg de pildă ei incendiază mai multe sate:'), ca ~i deruta vizibilă a austriecilor crează o stare de insc.curitatc
şi panică înregistrată de izvoarele vremii. Populaţia fuge În masă din faţa ina~icului, lă1sind
recolta nestrînsă, ceea ce afectează grav aprovizionarea armatei imperiale. Locuitorii din
Săcele trimit delegaţi l:t Mavrogheni, anunţîndu-şi supunerea faţă de turci. în faţa acestei
situaţii, autorităţile recurg l.t rechiziţionarea rezervelor, dar concomitent Întreprind şi m:irnri
de lini~tire a populaţiei.
În contextul unor atare măsuri se Încadrează ~i emiterc:1 În 30 martie 1789, sub numJrul 2387, a unei ordonanţe gubernialr. tipărite În limba română, care avea menir~a de .1
convinge populaţia Transilvaniei de faptul d s-au luat to:tte mă,urilc pentru asigµrare:1 ,ccurităţii ei. Această tipăritură, al cam text îl publicăm În anexă, a r:b,as necunoscută .uîr
celor care s-au ocupat de istoria războiului din 1787-1792, ,-îi ~i cercetătorilor cărţii vechi
româneşti 6 • În cadrul ordonanţei,- Guberniul Transilvaniei rcaminte~tc că anumite „veşti mincinoase ... şi În anul trecut fără îndestulată pricină foarte mare şi multor lăcuitorilor sim1itoare pagubi au pricinuit" ~i anunţă acum tuturor că ,,,toate, cari sînt trebuincioase pentru
buna stare şi îndrezneala al Ţerii Noastre al Ardealului, prin marele povăţuitoriul a tabcrilor, gheneral comandirtul s-au făcut... şi ostaşilor noştri, adecă căunelor... s-au dat
porăncile ce ale cuviincioase". Zvonurile care au pricinuit tulburarea liniştii publice şi mulr:i
p:tgubă „s-au fo,t scornit prin minciunile vrejmaşului nostru". Recunoscînd astfel efectul procl:tmaţiilor lui Mavroghcni, l:t care se face aluzia, şi confirmînd relatările corespondenţelor
diplomatice privind agitaţiile din Transilvania, Gubcrniul urmăreşte acum preîntîmpinareJ.
repetării unor astfel de evenimente În condiţii 1 e în care pericolul unor noi incursiuni turceşti devenea tot mai evident. În acest scop se ordonă comitatelor să vestească tuturor locuitorilor că deplasările de trupe, mutarea unor bunuri ale armatei „nu iaste nici un semn de
retragerile precipitate şi retragerea depozitelor militare detcrminÎnd
frica vreşmaşului" În toamna precedentă panica şi fuga locuitorilor. Sînt de asemenea instituite măsuri severe
împotriva celor care ar răspîndi zvonuri care să producă „nepăciuire şi turburare". în sfîrşit,
locuitorii sînt asiguraţi că ,,de s-ar şi arăta peste rînduiala noastră cca făcută s:mme din
neştire pentru vreo nenorocirea, din vremea însă va face Înştiinţarea pentru aceasta".
Măsurile autorităţilor din Transilvania erau justificate de faptul că în primăvara lui
1789 vegile despre pregătirile lui Mavrogheni În vederea unei noi acţiuni În Transilvania se
înmultesc. Acalmiei care a domnit În timpul iernii, cînd conditiile naturale îngreuiau traversarea trecătorilor Carpaţilor, îi urmează, începînd din aprilie 1789, un 5ir de ciocniri care
culminează cu pregătirile din iulie-august 1789 pentru un atac general asupra Transilvaniei
prin toate pamrile Carpaţilor Meridionali7 • Infrîngerilc decisive suferite de turci În septembrie,
urmate de ocuparea Bucureştiului de către austrieci În 10 noiembrie 1789, pun capăt îmă domniei lui Nicolae Mavro.gheni şi îndepăr,tează războiul de la hotarele Transilvaniei. Se Încheie
aistfe.J o p:!rioadă pJină de nelinişte şi agitaţie în istoria acestor părţi, al cărei puils •Îil reflect:\
fidel ~i tipăritura românească cc-a prilejuit această prezentare.
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ANEXA
2387.1789.
După ce, toate, care sînt trebuincioase pentru buna stare şi îndrerneala al Ţerii Noastre
al Ardealului, prin marele povăţuitoriul a taberilor, gheneral comandirrul s-au făcut bune
şi norăcitie r3ndueli şi gătiri, pen,tru Guc Încă şi ostaşilor noştri, adecă cătanelor, pentru
aceastia buna gătire peste tot, s-au dat porăncile ceale cuviincioase; aî,1 dară de lipsa iastc
acuma şi celor lucrurilor, care împrotiv bunei sterii şi liniştii ceai din lăuntru ai ţerii
noastre, cu chipul inşălăciunii Întru oameni din ţara aceasta eşitelor veşti minciunoasc şi turburerilor cealor care şi în anul trecut fără îndestulată pricină foarte mare şi multor lăcuito
rilor simţitoare pagubi 311.1 pricinuit, cu bună hotărÎ,re şi vrednică pilda Împrotiva a sta şi
bine a le mijloci şi toate lucruri de laudă care s-au fo.st scornit prin mirnciunile vrejmaşului
nostru, şi încă şi prepusurile acele care s-au fost reclicat Între oameni din făcute În părţile
aceaste fără trebuinţă, îngrijeri, caTe n,umai pagubă multă, n~păciuirea şi turbura;re au pricinuit,
Jupă modrul trebuinci~ trebuc dintre oameni să să înmeineaze şi să să depărteaze; pentru
aceiia, în treaba lucrului acestui încă cu de vremea să dea de ştire Ofiţiolatului a varmeghii,
ca să vestească tuturor satelor şi locurilor din Încungiurul său, cum că nicidecum nu iaste nici
un semn de frica vreşmaşului (spre piJda) atuncia, cănd cătanele dintr-un loc spre ajutoriul
altor catandor cu graba ar pleaca la mers, adecă marş, sau cînd ar fi de lipsa bagajia, adecă
sculele cătanelor cealora, care stau în logher a o trimite, fiind aceasta şi aşa spre întîrziare
catanelor, sau şi alte de acest feliu lucruri de s-ar Întîmpla, nu să fac de frica vrejmaşului.
Şi de s-ar Întămpla ca iareş, peste bagare în seama aceştiia vremelnacei vestirii şi încredinţerii să iasă veşti de nepă.:iuire şi turburare, arunce de lipsa va fi, pentru scornirea
veştilor acestor şi pentru scornitoriul lor din temei a cerceta şi aşa apoi pă un scornitoriul
ca acesta de veşti mincinoase şi paguboase, nu numai spre dare respunsului îl rrebue ,ilit, ci
_încă ca pă un turburatoriul a păcii cel de obştea cu pedeapsă, faptei cuvios, îl trebue pc<lcpsit
şi mai vîrtos pentru aceaia, pentru că tot omul trebue să fie Încredinţat, precum că de
s-ar şi arăta, eeste rînduială noa.stră cea făcută semne din neştire pentru vreo nen{lr,1cire.1,
din vremea însa va face ÎnŞ'l:iinţarea pentru aceasta.
Care Ofiţiolamlui a varmeghii pentru luarea de seama cu aceasta să vesteşte.
S-au dat din Crăe~cul Gubernium al Ardealului în Sabii JO Martie 1789.

EIN UNBEKANNTER RUMANISCHER DRUCK. AUS DER ZEIT DES
RUSSISCH-OSTERREICHISCH- TI)RK.ISCHEN KRIEGES AUS DEN JAHREN
1787-1792
(Zusammenfassung)
Wăhrend des russisch-osterreichisch-tiirkischen Krieges von 1787-1792 waren die rumănischen Lănder Operationsgebiet. Die von Nicolae Mavrogheni, dem Fiirsten der Walachei,

unterstiitzten Turken versuchten moglichst viele feindliche T ruppen in Siebenbiirgen festzuhaJten. Deshalb unternahmen sie Angriffe iiber die Karpatenpalle und stachelten im Sommer und
Herbst 1788 die Bevolkerung Siebenbiirgens zum Aufstand an. Das siebenbiirgische Gubernium
versucht durch die in rumănischer Sprache gedruckte Verfiigung vom 30. Mărz 1789, die
wir im Anhang vcroffentlichen, einer Wiederholung cler Panik vorzubeugen, einer Panik
wie sie im Herbst des vorhergehenden Jahres durch die Ereignisse hervorgerufen wurde;
zugleich wird in cler Verfiigung jenen gedroht, die Geriichte iiber bevorstehende neuc Angriffe
des Feindes verbreiten sollten. Die Erfolge cler osterreichisch-russischen Truppen in der Moldau und die Besetzurng von Bukarest im November 1789 machen dieser Zeit der Un~i.chcrheit
in Siebenbiirgen ein Ende.
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