MIŞCARI

SOCIALE IN SALAJ IN PRIMAV ARA ANULUI 1848

1n prima jwnătate a secolului al XIX-lea, problema agrară a fost
mereu actuală în Transilvania, larg dezbătută în viaţa publică cu o
intensitate fără· precedent. Ea a polarizat spiritele, delimitînd opţiunile
politice ale elitei. locale. Ofensiva permanentă asupra ţărănimii fo aceaFtă
perioadă a întreţinut în lumea satu.lui a· stare de agitaţie· şi de revolta,
tradusă fo.tr-o serie continuă de răscoale. Agravarea situaţiei ţărănimii
pe fondul proceselor socio~ecbnomice de trecere cte la feudalism la capitalism, a constituit cauza mişcărilor ţărăneşti din decenţile anterioare
revoluţiei. Izbucnirea revoluţiei maghiare a relansat şi amplificat problema agrară, în dialog implicîndu-se atît fruntaşii politici cît. şi masele
de ţărani. In acest cadru, mişcările sociale din primăvara anului 1846'
reprezintă mai. mult o continuare a revoltelor anterioare, potenţate· însă
de revoluţia democratică, de lozincile soţiai~ din rriartie .ale rev.oluţiei
maghiare, . de proclamaţiile şi manifestele româneşti, de starea de tensiune creată în interiorul Transilvaniei. Articolul nostru îşi propune să
abordeze, evident nu exhaustiv, problematica mişcărilor sociale din Să
laj în lunile martie-mai ale anului 1848. Istoriografia revoluţiei de la
1848 în părţile sălăjene a acordat subiectului de faţă un spaţiu relativ
restrîns, 1 care se impune a fi reevaluat în lumina noilor contribuţii documentare.
In Transilvania, reacţiile la legile votate de dieta Ungariei, s-au
cristalizat pe măsură ce interesele celor interesaţi în rezolvarea problemei au influenţat desfăşurarea evenimentelor. Legea agrară, desfiinţînd
toate obligaţiile de natură feudală ale iobagilor şi jelerilor urbariali,
iobagii devenid proprietari liberi pe pămînturile urbariale, a declanşat
cele mai aprige dispute. Reacţia cercurilor nobiliare a fost firesc, una
de respingere, de eludare a prevederilor legii. De aceea, la scurtă vreme,
autorităţile guvernamentale din Ungaria şi Transilvania au fost nevoite
să ia măsuri care să apere interesele moşierimii. Astfel, în circulara către
comitate din 22 ·martie 1848, se insista ca, pentru apărarea averii şi a
ordinei, să fie folosită armata şi alte mijloace de represiune. După 29
1 P. Abrudan, în ActaM P, 2, 1978, p. 151-163; V. Hossu, în idem, p. 165-175;
A. Vaida, Revoluţia de la 1848 în nordul TransHvaniei, teză de do~torat, ClujNapoca, 1985; J. Kadar, Belst>-Szolnok es Dobokamegye tărtenete 1848-1849,
Dees, 1890.
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martie, au fost constituite comisii ale autorităţilor comitatense ş1 m cornitatele Dăbîca, Crasna, Solnocul de Mijloc, care anunţau prin sate că
vechile legi rămîneau valabile pînă „ţara va despăgubi pe moşieri". 2 Peste
tot reprezentanţii autorităţilor au fost primiţi cu răceală, şi doar atitudinea maleabilă de care au dat dovadă a făcut să nu izbucnească scene
violente.
Vestea desfiinţării robotei şi a dijmei a pătruns însă în rindurile ţărănimii
mult mai repede decît ar fi dorit guvernul ungar şi autorităţile comitatelor. O
amplă popularizare a legii agrare a făcut-o şi „Gazeta de Transilvania", în al
cărei număr din 15 martie 1848, G. Bariţiu scria foarte pateti:::: „Vor înceta toate
robotele, iobagii nu vor mai fi iobagi, ci oameni liberi, pentru că proprietarii vor
lua despăgubiri de la stat. De:::i iubit popor şi iubiţi români care sinteţi iobagi ...
încă un timp mai aveţi răbdare, fiţi ln linişte, păziţi legile ţării, binecuvlntaţi
numele monarhului". 3 Ştirile despre legiuirile votate de dieta de la Pojon (Bratislava) au provocat ample dezbateri în rîndurile intelectualităţii silăjene (preoţi,
învăţători etc.), de unde s-au difuzat cu repezi:::iune ln mediul ţărănes:::, provocînd
spectaculoase mutaţii ln sfera mentalului colectiv.• La 19 martie 1848, protopopul
I. Lob(>nţiu din Giurtelecul Şimleului, ştia despre revoluţia maghiară şi legile
votate ide dietă, sfătuind pe ţăranii din sat „să nu mai meargă la slujbă la domni,
că-s ntintuiţi de iobăgie". Indemnul, ascultat înto:::mai de ţărani, a dus la scurtă
vreme de la aceste evenimente la ieşirea solgăbirăilor la faţa locului pentru a
restabili situaţia de dinainte de 19 martie. 5
La scurtă vreme, ştirile despre abollrea servituţilor şi împotrivirea nobilimii
faţă de apllcarea hotăririlor dietei au generat nemulţumiri în lumea satului. Şi în
părţile sălăjene, mişcările ţărăneşti s-au concretizat în primul rînd în refuzul
categoric de a mai presta robote, alte obligaţii et:::. Satele de pe Valea Almaşului
conduse de ţăranul Ionachie Druhora din Chendrea, s-au ridicat primele pentru
ştergerea obligaţiilor feudale. Autorităţile semnalează că în spatele acţiunilor
ţărăneşti se află inteligenţa lo:::ală românească în frunte cu preoţimea. Preoţii români, alături de învăţători,, conştienţi de imperativele timpului, s-au aflat permanent în fruntea ,maselor populare. Aceste iniţiative se situau în prelungirea a:::tivităţilor cultural-naţionale anterioare, însă indemnul lui S. Bărnuţiu din :::unoscuta-i „Provo:::aţiune" (24-25 martie 1848) a răscolit profund conştiinţele clericilor: „Preoţilor, de slnteţi voi adevăraţi părinţi precum vă numesc pre voi oamenii, nu vă despărţiţi de dreptul naţii, nu vă despărţiţi interesul de al poporului
român ... pînă nu veţi vedea fericit pre poporul român cu care sunteţi de o credinţă" .B La 5 aprilie 1848, groful I6sika Mikl6s arăta că la miş:::area împotriva
robotelor participau preoţii români din Gilgău, Che:::hiş, Dragu, Voivodeni etc.
Aceştia citeau poporului manifeste în :::are se arăta că robotele au fost desfiinţate,
luînd jurămint ţăranilor că nu vor mai presta slujbe iobăgeşti: la Mierţa, Zimbor,
Sutar, Sincraiu Almaşului ek La ancheta începută de autorităţi la Dragu după
6 mai 1848, ţăranul Filimon Zdroba a declarat: „Preotul din Voivodeni ne-a citit
o scrisoare (manifest - n.n.) din care am înţeles că a sosit ziua româ:iilor ... şi
că vom s:::ăpa de tirani, iar oamenii nu vor mai sluji nici un domn". 7 Aceste iniţiative au început să provoace pani:::ă în rîndurile autorităţilor, guvernatorul Te2
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leki fiind nevoit la 13 aprilie 1848 să-i scrie episcopului I. Lemeni despre atitudi:lea
române, cerind luarea unor măsuri hotărîte. 8
Refuzul ţăranilor de a mai presta robote s-a generalizat în întreg Sălajul, la
acţiunile antimoşiereşti participînd atit ţărani români cit şi ţărani maghiari, cu
toţii interesaţi în lichidarea servituţilor feudale. Un puternic centru al nemulţu
mirilor a fost Cehu Silvaniei, iobagii din zonă refuzînd violent efectuarea robotelor. In raportul către guvernatorul Teleki, vicecomitele Crasnei prezenta pericolul
extinderii răzvrătirii, solicitînd trimiterea de trupe deoarece „dacă acest fo~.:ir
nu va fi stins, ne putem aştepta la lăţirea focului".9 Comisia condusă de vicecomitele Viski Pal a sosit la Cehu Silvaniei la 8 aprilie, dar ţăranii nu s-au liniştit
pînă cînd moşierii Kiss Laszl6 şi Alexandru Buda le-au dat asigurări scrise că nu-i
vor mai sili să presteze robote. După exemplul lor, ţăranii din împrejurimi au
refuzat efectuarea obligaţiilor feudale, răzvrătirile luind amploare la Ulciug, Che::hiş, Jibou, Adalin, Turbuţa, Tjhău, Dragu, Surduc, Şoimuş, Zimbor etc.10 Desigur,
această comportare a ţărănimii este departe încă de explozia unei revolte ţără
neşti,11 dar ea reflectă atmosfera tensionată din lumea satului. Un exemplu revelator în a::est sens li constituie cazul celor doi juraţi comitatenşi trimişi la Ulciug
pentru a îndemna poporul la supunere. Ţăranii, ajunşi la conştiinţa demnităţii de
oameni liberi, au interpretat conţinutul apelului precum şi atitudinea juraţilor
ofensatoare, răzbunîndu-se pentru toate umilirile şi suferinţele anterioare (în urma
atacului, unul dintre cei doi juraţi a de::edat).12
Măsurile oficialităţilor de a liulşti spiritele, de a tempera agitaţiile nu-şi
ating scopul. Se încearcă să se facă apel la autoritatea morală a împăratului pentu
a potoli revolta ţărănească. La 23 aprilie 1848, guvernatul Teleki scria ofi::ialităţilor
comitatului Dăbîca să se deplaseze la Dragu sfl-i convingă pe ţărani că împăratul
nu a poruncit desfiinţarea obligaţiilor ţărăneşti, iar dacă nu vor relua lucrul, va
fi trimisă împotriva lor armata.13 Introducerea treptată în comitate a legii statariale, represaliile dezlănţuite de autorităţi (la Hodod de exemplu, timp de tf'ei zile,
ţăranii au fost bătuţi, arestaţi, li s-au confiscat bunurile et::.) au sporit nemulţu
mirile ţăranilor. Stările evoluau tot mai vizibil spre o răscoală ţărănească. ln
multe sate, mai ales după anexarea Partiumului, au avut Io:: adunări ţărăneşti
::are cereau aplicarea neîntirziată şi integrală a legii agrare. Pe la mijlocul lunii
aprilie s-a conturat o altă revendicare a ţărănimii, revizuirea ocupărilor de păşuni,
păduri şi ogoare de către nobili. De asemenea, legea agrară care excludea din
prevederile ei foarte mulţi ţărani şi jeleri fără pămînt, a impus în cadrul mişcări
lor sociale din această perioadă şi lupta ţăranilor fără pămînt pent:-u pămînt.
Pătrunsă şi la sate, lozinca revoluţionară libertate-egalitate a inspirat ţă:-ănimii
convingerea că, fiind egali în faţa legilor, îşi vor (re)clobîndi pămînturile stăpînite
anterior doar de nobili. Şi, atunci ::ind ::e:·erile lor au continuat să rămînă neîmplinite, ţăranii au trecut la acţiuni deschise de ocupare a pămînturilor şi pădu
rilor nobiliare. Autorităţile înregistrează cu temere aceste noi acţiuni ţărăneşti.
Vicecomitele Solno::ului de Mijlo::, Balint Elek, raporta la 12 aprilie 1848 guver;iului
Ungariei :::ă prin :::omitat umbiă „agitatori care aţiţă pe paşnicii urbarialişti la
nesupunere. . . la ocuparea violentă a proprietăţilor nobiliare în virtutea dreptului la egalitate".14 Astfel, spre sfîrşitul lunii aprilie, înşelaţi şi umiliţi, ţăranii
preoţimii

Jliidem, p. 142; A. Vaida, op. cit., p. 57.
ibidem, p. 54; Revoluţia de la 1848-1849 în Transiivania. I, Bucureşti,
1977, p. 422.
10 A. Vaida, op. cit., p. 56; V. Cheresteşiu, în Studii şi referate privind tstoria
României, II, Bucureşti, 1954, p. 1172.
11 S. Dragomir, Studii şi documente privttoare la revoluţia romântlor din
TransUvania în anii 1848-1849, Cluj, 1946, p. 150.
12 Documente privind revoluţia de la 1848 in Ţările Române. C. Transilvania,
II, p. 124.
13 Ibidem, p. 243.
u Revoluţia de la 1848 dtn Transilvania, I, p. 471; V. Cheresteşiu, loc. cit.,
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au început să ocupe şi să semene pentru ei, total sau parţial, alodiile nobiliare la
Cehu Silvaniei, Dragu, Motiş, Ulciug, Noţig,. Uileac pe Someş, Girbou, Trestia etc.
Paralel, au fost ocupate şi pădurile domneşti, iar ţăranii au început să-şi taie
lemne fără nici o oprelişte. 15 ln urma rapoartelor to11 mai alarmante trimise de
vicecomitele Solnocului de Mijloc, ministrul de interne al Ungariei a cerut primului
ministru la 28 aprilie 1848 trimiterea armatei in comitatul Solnocul de Mijloc
pentru a restabili ordinea şi securitatea.16
Tot în această perioadă de la sfîrşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai, cînd
agitaţiile ţărăneşti au atins punctul culminant şi în zona Sălajului s-a manifestat
refuzul ţăranilor de a mai respecta „regalele". Treptat Solnocul de Mijloc a devenit
principalul centru de instigare ţărănească pentru comitatele vecine. Vicecomitele
Balint Flek raporta primului ministru al Ungariei la 24 şi 1 mai, că ţăranii împiedică tot mai frecvent „folosirea paşnică a regalelor: „Aceştia vînd vin, rachiu,
taie vite şi 'Vind carne etc. ".17 Actele de nesupunere ale ţăranilor faţă de oficialităţi s-au înmulţit pe măsură ce ţărănimea a devenit tot mai conştientă de necesitatea înlăturării vechilor stări de lucruri. Indemnaţi mai ales de preoţi, ţăranii
din Sîncraiu Almaşului, Hida, Zimbor, Deleni nu au mai dat ascultare măsurilor
luate de autorităţi, tinerii români nu s-au mai prezentat la centrul de recrutare
de la Şimleu Silvaniei, iar cei sosiţi au plecat acasă.18 In cadrul unor adunări cum
a fost cea de la Dragu din 1 mai 1848, ţăranii au adresat guvernului petiţii privind
stabilirea obligaţiilor lor.19
Ofensiva declanşată de comisarul teritorial Szab6 J6zsef la începutul lunii
mai împotriva ţăranilor, concentrarea unor unităţi militare in principalele centre
răzvrătite (Dragu, Cehu Silvaniei, Jibou) arestarea celor mai mulţi dintre conducători, şantajarea ţăranilor de către autorităţi etc. au făcut ca mişcările ţărăneşti
să intre în declin după mijlo2ul lunii mai. La 12 mai 1848, comisarul teritorial
raporta guvernului Teleki că a fost restabilită ordinea la Dragu, Ugruţiu, Fizeş,
Girbou, Chendrea, Bucium, Agrij, Voivodeni, Chechiş, ţăranii trebuind să reia
lucrul. 20 Tentativele de aplicare parţială a legii agrare în unele părţi au contribuit şi ele la reculul mişcărilor. De asemenea, după adunarea de la Blaj din 3-5
(15-17) mai 1848, revoluţia românească a intrat într-o .etapă nouă, lupta naţională
subordonîndu-şi tot mai mult mişcările antifeudale ale ţărănimii. 21

Revolta ţărănească din martie-mai 1848 împotriva nobilimii în majoritatea ei maghiară, a avut implicit şi un caracter naţional. 22 Proclamaţiile şi manifestele româneşti ce au fost semnalate acum în multe
localităţi sălăjene (Bălan, Voivodeni, Dragu, Adalin, Chechiş, Gîrbou,
Jibou etc.) au preparat spiritele, masele de ţărani pentru viitoarele confruntări din vara şi toamna anului 1848. Ţăranul Lupuţ Dura din Dragu,
la ancheta întreprinsă de autorităţi după 6 mai 1848, a declarat foarte revelator în acest sens: „Preotul din Dragu ne-a citit o scrisoare din care
ne amintim următoarele: s-a rupt jugul românilor, a răsărit ziua for ...
15 Idem, Adunarea naţio.nald de la Blaj 3-5 (15-17) mai 1848, Bucureşti,
1966, p. 244; A. Vaida, op. cit., p. 60; Documente privind revoluţia de ia 1848 în
Ţdrile Române. C. Transilvania, II, p. 124.
16 V. Cheresteşiu, Zoe. cit., p. 1179.
17 Ibtdem, p. 1175; A. Vaida, op. cit., p. 56.
ia Revoluţia de la 1848 din Transilvania, I, p. 443.
19 Documente privind revoluţta de ia- 1848 în Ţările Române. C. Transilvania,
II, p. 235.
20 Ibidem, p. 479; V. Cheresteşiu, Adunarea naţională de la Blaj; p. 384.
21 A. Viiida, op·. cit., p. 44.
22 L. Maior, în AIIA, 23, 1980, p. 288.
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nu vor mai sluji". 23 Oficialităţile, maghiare ca apartenenţă etnică, au sesizat şi ele cu teamă acest aspect. Intr-un raport din 20 aprilie 1848 din
Jibou, către baronul Wesseleny, se arăta că „printre săteni ar circula
proclamaţii în limba română care spun că cei care nu se descătuşează
de ju~l de fier al iobăgiei care a durat opt secole, nu merită să mai
trăiască". 24 Obiectivul emancipării sociale care a prevalat în această perioadă, a făcut ca în părţile sălăjene acţiunile ţărăneşti să nu degenereze
în manifestări naţionaliste, şovine. Autorităţile au semnalat în mai multe
rînduri că la mişcările antifeudale din comitate participă atît ţărani
români cit şi maghiari, deopotrivă, interesaţi în eradicarea servituţilor
feudale.
Analiza problematicii şi a desfăşurării mişcărilor ţărăneşti din lunile
martie-mai 1848 în Sălaj, impune relevarea unor aspecte importante.
In primul rînd, mişcările sociale din această perioadă au validat statutul
preoţimii de lideri ai comunităţilor săteşti româneşti în confruntările
acestora cu autorităţile centrale şi locale. Barierele confesionalismului
au fost sensibil micşorate, în favoarea solidarităţii moderne naţionale.
Pe de altă parte, acţiunile ţărăneşti au demonstrat faptul că nobilimea
nu este intangibilă, că oprimarea poate fi înlăturată prin lupta unită
a tuturor ţăranilor, indiferent de originea lor etnică. Deşi nu exersat la
scară largă metoda ridicării violente la luptă a ţărănimii, mişcările sociale au însemnat o importantă experienţă în desfăşw-area evenimentelor revoluţionare de la 1848-1849, ţărănimea începînd să devină tot
mai conştientă de uriaşa sa forţă revoluţionară.
IOAN BOLOVAN

SOCIAL MOVEMENTS IN SALAJ IN SPRING 1848

(Su mma ry)
The outbreak of the 1848 revolution brought up in Tra:1sylvania the agrana!l
question, in the dialogue being involved both the politi:::al leaclers and the p('asa:1ts. On the o:1e ha:id, the agrarian law angered the nobiliary media, but on
the other hand it gave hope to the peasants. The nobility8 opposition towards the
appli:::ation of the agrarian law :::aused in the regions of Sălaj the outbreak of
extensive peasa:1t movements. These so:::ial movements were natural result of the
pcasants revolts in the years preceding the revolution. In this period, the revolutionary state of mind in the rural areas manifested itself by the refusal of the
peasant to carry out their serf duties by occupying the noblemen's estates and
woods, by opposing the authorities' orders. The social movements began to decline
by the middle of May, but they meant a valuable experien:::e in the later evolution
of the revolutionary cvPnts.

23 Documente privind revoluţia de la 1848 din Ţările Române C. Transilvanta,
II, p. 345.
24 Ibidem, p. 198 sq.
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