ASPECTE PRIVIND REVOLUŢIA DE LA 1848-1849
IN SATELE COMUNEI BABENI, JUD. SALAJ

fabucnită în monarhia habsburgică, revoluţia a fost primiul. cu mare
bucurie şi în rândul locuitorilor din Chioar, ca de altfel pretutindeni în
Transil...,ania. Vestea despre hotărârile' Dietei de la Pojon (Bratislava),
din 18 martie 1848, privind sfărmarea lanţurilor iobăgiei şi proclamarea
ţ'lranului iobag „cetăţean liber al patriei cu toate dropturile" 1 , prin
şte~re,a rolbotei şi intrarea sesiilor urbariale în propreitate<:1 lor, a însufleţi-l şi ţărănimea satelor aparţinătoare comunei Băbeni, jud. Sălaj.
La 22 martie 1848, guvernul Bathyany, cere comitatelor să înfiinţezp
comisii care să se deplaseze în sate pentru a populariza hotărârile dietei
revoluţionare. Nobilimea din Chioar, în loc s<:l. se conformeze, va înfiinţa
la 29 martie 1848, comisii care aveau ca sarcină să aducă la cunoştinţa
ţăranilor că legile vechi răme:în în vigoare µ{mă l::i un ordin special cfmd
„ţara V<i despă·gubi pe moşien"2. Atitudinea reacţionară a nobilimii
-;i mai ales hotărârea noului Comitet Permanent al districtului de alipire a Chioarului la Ungaria, a stârnit vii proteste în r;1ndul tuturor
locuiotrilor satelor. Informaţi prin fruntaşii locali despre conţinutul real
al legilor, locuitorii au primit cu r~iceală şi adversitate pc delegaţii
trimişi de căpetenie în satele districtului.
Ioan Dragomir, originar din Copalnic-Mănăştur (Maramureş), proaspăt
absolvent de teologie al şcolii din Blaj, paroh al bisercii din Ciocmani
şi Băbeni, copiază şi răspândeşte manifestul ,.Fr.:iţilor rom~mi". conU-ibuind la agitarea spiritelor locutorilor satelor din zonă 3 . Starea de
spirit revoluţionară a celor peste douii sute de familii de ţărani din
Ciocmani este sesizată şi de către autorităţi. La 20 aprilie 1848, judPle
Vajda impegat al poştei din Dej, este identificat de administratorul
moşiei Deneş Peter, ca agitator al iobagilor din acest sat. Drept urmare,
"domnul Weer Zzigmond va sosi de urgenţă în localitate pentru a îndepărta agitatorul din funcţiile sale4.
Tinerii intelectuali în a doua parte a lunii aprilie 1848 vor organiza
adunări săteşti prin care protestează împotriva hotăr<'.irii de alipire forţată a Chîoarului la Ungaria. Se cere ou această ocazie şi recunoaşterea
naţiUhii române din district. Este momentul în care românii din ace-cistă
parte a Transilvaniei, asupriţi şi excluşi de habsburgi de la exerciţiul
vieţii politice, să încerce ,a păşi pe drumul unei vieţi politice proprii 5 .
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pentru afirmarea politică şi emancipare socială
cu pregătirea adunării de la Blaj din 3/115 mai 1848. În
faţa mulţimii adunate .pe Câmpia Libertăţii, Ioan Dragomir, se declară
împotriva uniunii samavolnice cu Ungaria, atâta timp cât românii nu
dobândesc drepturi egale cu celelalte naţii din Transilvania. În virtutea
unor străvechi şi multiple legături ale chiorenilor cu fraţii lor români
de la est de Carpaţi, Ioan Dragomir cere „unirea Ardealului cu Moldova". 6 Nesoctind aspiraţiile legitime' ale românilor din district, noile
căpetenii ale Chioarului au declarat la 22 mai 1848 că alipirea acestor
meleaguri la Ungaria este irevocabilă şi au luat măsuri severe pentru
a opri revolta. Aceasta a făcut ca nemulţumirea locuitorilor să cunoască
apogeul7. Ţăranii din localităţile Gârbou, Tihău organizează adunări
de protest şi ocupă cu forţa, sesiilor, pădurile şi păşunile răpite de marii
proprietari. În acelaşi timp, ei refuză să mai presteze sarcinile iobăgeşti
şi să contribuie cu bani !]ia constituirea armatei maghiaire. 8 Exemplul
lor este urmat de ţăranii din Poieniţa care pun stăpânire pe pădurea
şi pământul asesorului onorific Katona Istwn. Ca urmare a plângerii
acestuia, adresată autorităţilor Chioarului, comisia de anchetare a acţiu
nilor antinobiliare, conform decretului nr. 549/1848, „ţinând seama de
încăpăţânarea şi nesupunerea răzvrătiţilor" în data de 15 mai 1848 se
deplasează pentru investigaţii în localitate. 9 1n raportul întocmit de
Vasile Botha, judele nobiliar în termen, Ilieş Raţ asesorul comitatului
şi agentul Ignat Pocol, şi înaintat adunării restrânse, se arată cd
locuitorii din Poieniţa au produs o pagubă prin defrişarea pădurii aloidale în valoare· de 52 florini şi 50 creiţari. În faţa comisiei de anchetă,
locuitorii s-au dezvinovăţit, motivând c.ă pădurea ar fi proprietat0a satului, aceasta în ciuda faptului că un fragment al conscripţiei urabariale
din anul 1820, confirmă că pădurile de la Ruget, la Fundătura, pe Selişte, unde sau produs pagubele, sunt păduri alodiale". 10
În ceea ce priveşte cei 10 săteni care au ocupat unele părţi ale
fănaţului alodial, ei şi-au recunoscut vina şi se obilgă să le restituie
stăpânului de pământ chiar şi semăn:at.e. (vezi anexa).
Revolta va cuprinde în scurt timp toate satele districtului. Fiind
ameninţaţi cu execuţia militară şi spânzurătoarea. chiorenii pun mâna
pe arme şi silesc conducerea districtului să. fugă la Baia Mare 11 . tn •
adunarea de la Mesteacăn din 26 octombrie 1848, la care este posibil
să fi participat şi reprezentanţii satelor comunei Băbeni, românii din
Chioar nmnesc în fruntea lor un „locotenent general", în persoana lui
A.tanasie Moţ Dâmbul şi se angajează fctm să .apere autonomia acestuia.
Totodată cei adunaţi aici, dau asigurări că naţiunea română doreşte Sl'i.
trăiască în pare cu cea maghiară şi că nu urmăreşte vărsarea de' sânge.~
.
Lupta

revoluţionară

creşte odată

6 S. Dra;gomir, Studii şi documente privitoare la revoluţia română din Transilvania în anii 1848-1849, V, p. 299.
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Cu toate acestea, armata insurgenţilor maghiari, formată din 700
de honvezi şi 3000 de gardişti, comandaţi de maiorul Toth Agoston, după
ce între 2 şi 4 noiembrie 1848 a cucerit Jibou!, va purta lupte grele
pe pantele deallurilor satelor Rona, Turbuţa, CiOCinani, Poieniţa.13.
Frontul rezistenţei române~ti este ,spart şi insurgenţii maghiari vor
pune treptat din nou stăpânire pe Chioar. Locuitorii satelor răsculate
au .fost dezarmaţi, populaţia a fost supusă la mari represalii şi persecuţii.
Printre cei 17 „instigatori" ai revoltei româneşti care vor fi executaţi
la Şomcuta în noiembrie 1848 prin sentinţa tribunalului de sânge al
maiorului Katona Mikl6s, se aflia la Câmpean Flore, probabil primar al
satului Ciocmani.14 Clopotele biserici din Ciocmani şi Băbeni au
fost rechiziţionate pentru a fi transformate în tunuri.1 5 După ce a
trecut prin foc şi sabie satele comunei, la 16 noiembrie 1848, Katona
Mikl6s raporta Comitetului ,apărării Naţionale că a restabilit ordinea
în district. 16
Ingrijorat de situaţia de la porţile Transilvaniei, guvernul lui Kossuth
îl va trimite aki pe generalul Bem. La 20 decembrie 1848, acesta în
înaintarea sa spre Dej, va trece cµ oştile prin satul Ciocmani şi va face
un papos la marginile localităţii Bălbeni. 1 î Pentru înăbuşirea mişcării
de rezistenţă şi menţinerea păcii în regiune, o unitate a gărzilor naţio
nale maghiare din Debreţin va .fi cantonată la începutul anului urmă
tor în satul Ciocmani18• Victoria asupra trupelor imperk1I~ a permis
guvernului revoluţionar maghiar s<"i impun~i recrutări dintre rom;îni. Astfel în 1849 sunt recrutaţi în armata maghiară un număr de 6 tineri din
Cîocmani şi 4 din Băb~ni.1 9 O povară grea impusă locuitorilor satelor a constituit-o impozitul pentru întreţinerea armatei insurgenţilor maghiari. La 1 mai 1849 un număr de 181 gospod;"irii din Ciocmani sunt impuse
cu suma de 120 florini. Aceast<"i sumă o datorau şi cele l 7:i de familii
din Băbeni. Satele Poieniţa si Piroşa au fost impozitate la a{'ea dat<"i
cu câte 70 respectiv 20 florini.20
Intervenţia trupelor ţaristă şi habsburgică in Transilvania, favorizată
de neînţelegerile dintre revoluţionarii români şi maghiari au dus la
înfrângerea de la Şiria din 13 august 1849.21 Ultimele sacrificii pe
care le-au adus locuitorii vc1ii Someşului sălăjean au fost făcute la
sfâr,şitul _acestei luni, cimd trupele de ulani austrieci şi cazaci obligă
armata maghiară condusă de Koszinsczi să capituleze la Jibou.22
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RAPORT CATRE ONORATA ADUNARE RESTRÂNSĂ!

Domnul asesor onorific Katona Istvan (a înaintat) o plângere terând
ca iobagii din Poieniţa să-i plătească paguba pricinuită prin tăierea pă
dprii aJodiale şi să-i restituie pământurile alodiale, iar jelerii ce locuiesc
pe "locurile curiale să fie constrânşi să efectueze restanţele.
Adunarea restrânsă, conform decretului nr. 549 din a.c., ţinând seama
de încăpăţânarea şi nesupunerea celor din această localitate, S-'-a deplasat în 15 mai 1848 la Poieniţa pentru a investiga plângerea menţionată,
recurgând şi la ajutorul domnului jude nobiliar de plasă, care a însoţit:...o.
După ce toţi locutioril din Poieniţa au recunoscut că au participat la
defrişare, ne-am deplasat la pădurea ,alodială, împreună cu cei 16 juzî
din Bizuşa, chemaţi acolo pentru a evalua (paguba) descrisă d~ plângere.
Paguba a fost evaluată la numai 52 de florini şi 50 de creiţari. DE'
aceea i-am întrebat pe pădurarii Mitru Marian, Grigore Avram şi Todor
Moroşan, sub jurământ: cine şi de câte ori a dus lemne din acele păduri
(?). Potrivit procesului verbal, aci anexat, a reieşit limpede că paguba
este mult mai mare decât s-a evaluat, locuitorii din Poieniţa, amintită
în tabel, s-au dezvinovăţ1t doar ·prin aceea, că pădurea ar fi proprietatea
statului şi ei înşişi au plătit înaintea pădurarului timp de patru ani,
pentru a păstori acolo. Din fragmentul conscripţiei urbariale, La Fundătura şi Pe Selişte, unde s-au produs pagubele, sunt păduri alodiale.
În ceea ce priveşte ocuparea unei părţi a fcînaţului alodial, acest
lucru a fost recunoscut chiar de ocupanţii înşişi, aşa după cum urmează:
1. Toc.lor Moroşan a arat, fără preaviz, o parcelă (în suprafaţă de)
o mierţă de ovăz şi de o mierţă de grâu;
2. Onuţ Coare, fără preaviz, o parcelă de o mierţă şi jumătate;
3. Mitru Marian, o parcelă de trei mierţe, dar după afirmaţia sa a
procedat cu ştirea lui Laszlo Imre;
4. Todor Cânpan, un pământ de cinci mierţe; însă după cum a măr
turisit judele domenial Onuţ Brete, îl deţine de 30 ani de Ia curte, în
contul unui schimb;
·
5. Gheorghe Trif, deţine pământ de trei mierţe de 25 ani, pe care
i-a primit de fa Katona Laszlo potrivit recunqaşterii judelui domenial;
6. Petre Cânpan a arat un pămfmt de o mierţă de ovăz, fără să-(1)
,munţe pe prioprietar;
7. Grigore Cozma, un pământ de patru mierţe de ovăz, pc care l~a
ocupat de asemenea fără preaviz, în anul acesta;
8. Gavrilă Brete deţine pământ de trei săgeţi, dintre care două le-a
primit de la Katona Laszlo, dar pe a treia (o fo'loseişte);
9. Zaharia Moroşan a ocupat încă de acum 6 ani un pământ de o
jumătate ~ mierţă de ovăz;
10. Lica Marian, al lui Simion, s-a înstăpânit anul acesfla, -fără preaviz, pe un pământ de trei mierţe.
Cu roţii au declarat însă, cu prilejul interogării, că sunt gata si"1
restituie proprietarului moşiei pământurile chiar şi semănate.
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ln fine, jelerii Ioan Brete, Florea Coste, Vasile Moroşan şi Iosip
Marian, care locuiesc pe pămenturi alodiale, au fost întrebaţi de ce nu-şi
prestează îndatoririle lor corutractuale. Au răspuns că văzânt mai mulţi
coloni că nu slujesc, au gândit că nici dânşii nu sunt datori s-o facă;
pe de altă parte slujba lor se referea la zile de vară, aşa că mai e timp.
ln majoritatea lor, jelerii slujbaşi aflaţi de faţă au răspuns că dânşii ar
fi mers bucuroşi să le presteze şi până la anunţarea legii, dar nu au
fost trimişi.
Datat la Poieniţa, la 16 mai 1848
Vasile Botha, jude nobiliar în termen
Ilieş Raţ, asesor comitates
Ignat Pocol. agent.
Original. Arh. St. Cluj-Napoca Fond. Arh. district. Chioar, nr. 565/1848.

ASPECTS REGAUDING TIIE 1848-1849 REVOLUTION
IN VILLAGES FROM BABENI (SALAJ COUNTRY)
(Surnmary)
The prcsent study tries to bring out a few important aspects regarding the participation of the inhabitants from the viHages Băbeni, Ciocmani, Poieniţa (Băbeni
area, Sălaj county) in the 1848-184!) revolution frOm Transylvania
It brings out a few elements conceming the role of intellectuals in preparing the
revolution (Ioan Dragomir) and the peasants' demanding movements in the spri:ng
of 1848.
Ali the same, it presents the heroic fight of Chioar inhabita.nts for social freedom, emancipation and politica! unity.
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