DIN ANTECEDENTELE ŞI ECOURILE MIŞCĂRII
SUPPLEXULUI lN REGIUNEA DE GRANIŢĂ NĂSĂUDEANĂ.
LADISLAU GYEMANT - KONRAD GUNDISCH

Mişcarea Supplexului, moment culminant al lu:ptei de emancipare
româneşti din Transilvania în secolul XVIII, reprezintă rezultanta
unui ansamblu de condiţi i interne şi externe care i-au determinat ca
racterul, obiectivele şi modul de desfăşurare1• Continuatoare a progr a ·
mului politic fundamentat de Inochentie Micu, mişcare a anilor
1 790-1 792 constituie totodată o expresie generalizată a luptelor coti
diene duse de diferite comunităţi româneşti ale principatului pentru a·
părarea existenţei şi drepturilor lor, pentru afirmarea în viaţa economi·
că, socială şi !p olitică a ţării în general şi a regiunii respective în special
Regăsirea revendicărilor concrete, de multe ori limitate local, în progra
mul generalizat la nivelul întregului principat, explică adeziunea acesto r
comunităţi româneşti de diferite condiţii sociale şi economice, la obiec 
tivele Supplexului şi la mişcarea menită a le susţine. Este cazul de pildă
a obştei negustorilor şi meşteşugarilor din Scheii Braşovului, care a d e 
ră la programul Supplexului, folosindu-! ca o armă în lupta dusă pen
tru autonomia economică şi politică în raport cu Magistratul braşo .
v ean2• Este cazul, de asemenea, a românilor din ţinutul grăniceresc a\
Năsăudului, aflaţi l a rîndul lor într-o quasi permanentă luptă contr.:t
lendinţelor de supremaţie ale Magistratului din Bistriţa în cursul seca
lu lui al XVIII-lea.
Această luptă se încadrează în rezistenţa românilor care locuiau i r.
teritoriile aflate sub jurisdicţia Universităţii săseşti, împotriva tendi n·
ţelor patriciatului de a se comporta ca un stăjpîn feudal. Este vorba în·
deosebi de ţinuturile încorporate Pămîntului Crăiese mai ales în timpul
domniei lui Matia Corvin şi a urmaşilor săi, cu scopul întăririi oraşelor
1
2

Pentru analiza acestora vezi : David Prodan, Supple:r Ltbellus Valachorum, Bucureşti, Edi
tura Ştiinţifică, 1967.
Aurel Răduţiu, Ladislau Gyemănt, Supple:r Ltbellus Valachorum In variantele rom4neşti du
la Şchet, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975.
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care, la rîndul lor, constituiau un sprijin al monarhiei în politica sa de
centralizare, anume : cîteva sate din Ţara Făgăraşului şi mai ales do·
meniul Branului, atribuite B raşovului, cîteva sate din Mărginimea Sibi·
ului, din domeniile Amlaşului şi Tălmaciului acordate scaunului Sibiu
şi Valea Rodnei incorporată districtului Bistriţei. Astfel unele
oraşe
lrc.nsilvănene au ajuns să aibă în subordine în secolul al XVI-lea teri·
torii întinse, asupra cărora tindeau să-şi instaureze o dominaţie de tip
feudal prin impunerea unor prestatii iobăgeşti românilor, dincolo de
contribuţia plătită de toţi locuitorii către stat. In secolul al XVIII-lea
conducerea oraşelor caută să compenseze obligaţiile fiscale sporite în
urma ins taurării stăpînirii habsburgice, prin mărirea obligaţiilor impu
se locuitorilor aflaţi în subordine. Este unul din motivele pentru care îr
acest secol se intensifică lupta de emancipare a românilor de pe Pămîn
Lul Crăiese, luptă care se desfăşoară la nivelul diferitelor scaune sau
districte şi-şi găseşte reflectarea generalizată, în prima j u mătate a se ·
calului, în mişcarea revendicativă mai largă legată de numele lui Ino·
chentie Micu.
În ce priveşte locuitorii celor 21 de comune româneşti din Vale�:
Rodnei, aceştia au fost trecuţi de către Matia Corvin sub j urisdicţia
Bistriţei în 1 475, fiind scoşi de sub autoritatea comitatului Dăbîca. cu
condiţia de a se bucura de aceleaşi drepturi , libertăţi, obiceiuri şi pri·
vUegH de care se bucurau şi locuitorii districtului. Încă din secolul al
XV-lea, se pare, Magistratul nu a luat în considerare această clauză a
actului de incorporare dat de Matia Corvin, ci, ca şi celelalte j urisdicţii
ale Pămîntului Crăiese, a căutat să-şi aroge drepturi feudale prin impu
nerea unor p restat.ii iobăgeşti locuitorilor români. Vladislau al II-lea.
in 1 508, a v rut să înfrîneze aceste tend inţe cerînd respectarea întocmaj
a di1plomei lui Matia Corvin. In cursul secolelor XVI-XVII p resiunile
s-e.u intensificat prin acapararea drepturi l o r ccestor obşti libere şi im
punerea unor p restaţii de tip feudaP. In condiţiile agravării fiscalităţii
;mpuse de austrieci, Magistratul caută de la începutul v e acului XVI I I
o compensare a obligaţiilor contribuţionale sporite, p r i n impunerea la
rîndul său a unor sarcini suplimentare românilor aflaţi sub j u risdicţia
bistriţeană. Atragerea satelor româneşti la plata datoriilor oraşului ş i
districtului, impunerea unor prestatii în muncii şi natură, acapararea
morăritului, cîrciumăritului, pescuitului, vînătorii, 1pe seama oraşului,
c u pregătit pretenţiile ulterioare în direcţia instituţionalizării, generali
zării şi permanentizării unei atari situaţii, j ustificate prin considerarea
românilor din Valea Rodnei ca iobagi ai Magistratului Bistriţei. Asemă
nător s-au desfăşurat lucrurile şi în privinţa munţilor aparţinători co
munelor româneşti cu importan tele lor păşuni alpine, iniţial Magistratul
amestecîndu-se doar în repartiţia lor între comunele districtului Rodnei,
apoi treptat asumîndu-şi drepturi de proprietate şi pretinzînd taxe pen-
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t ru a mai permite păşunatul vitelor. Tendinţele de supremaţie ale Bis
Lri�ei se extind şi asupra domeniului bisericesc, încălcîndu-se dreptul
exclusiv al sinodului şi episcopului, de instituire a protopopilor şi p re
oţilor români, interzicîndu-se în 1 736 t radiţionalele danii în bani către
episcopi în scopuri şcolare şi bisericeşti, punîndu-se piedici în calea
construirii de biserici româneşti şi case parohiale pentru p reoţi. Situa
tia era şi mai grea în satele cu populaţie m ixtă, unde rpe măsura în ain 
tări i în timp se accentuează tendinţele de deposedare a românilor de
pămînturile lor, deseori în favoarea unor colonişti străini, pretinzîn
du-se strămutarea românilor în satele districtului rodnean4•
Românii reacţionează prin refuzarea prestaţiilor în muncă şi produ
se impuse de Magistrat, iar în faţa măsurilor forte ale acestuia din ur
m ă (execuţii şi încartiruiri militare, arestarea şi demiterea j uzilor sa1.elor .. renitente " ) recurq la Guberniu şi l a sprijinul d irectoratului fiscal.
J n 1 746, în urma unei anchete guberniale, se recomandă Magistratului
restabilirea păcii şi liniştii în district. În perioada 1 749-1 750 românii
revin cu noi petiţii adresate îndeosebi directorului fiscal Petru Dobra
care avea şi calitatea de .,protector al U n i rii " . Drept u rmare plîngerile
privind încărcarea la contribuţii, obligarea abuzivă l a dijmă şi robotă,
abuzurile a:paratului fiscal-administrativ al Magistratului se î mpletesc
c u cele privind interdicţia const ruirii de biserici ş i case p arohiale. Sem
nificative în aceste acţiuni petiţionare sînt pe el e o parte tendinţele spre
o autonomie administrativă a satelor rom âneşt i prin revendicarea ale
qerii j uzilor de căt:re l ocuitorii satelor, iar pe de altă parte argumenta
ţia număru lui superior şi a \ echimii românilor în regiunile pe care le
locu iesc. Plîngerile românilor de pe întreg Pămîntul Crăiese se genera
lizează intr-un memoriu colecti\- ad resat Curţii în 1 75 1 , care are drept
rezultat emi terea unui rescript către comi tete naţiunii săseşti în vede
rea înce tării abuzurilor c!enuntate. în cadrul dietei din acelaşi an, d i 
rectorul fiscal ş i G u berniul intentează proces contra naţiunii săseşti
pentru . , exturbatio Valachorum " . În districtul Bistriţei este trimisă o
comisie de anch etă, care constată temeinicia plîngerilor r omâneştP.
Măsurile de ameliorare a situaţiei petiţionarilor întîrzie însă. Ba
mai mult, in 1 7 54, odată cu începerea lucrărilor conscripţiei legate de
introducerea unui nou sistem contribuţional, Magistratul consideră mo
mentul potrivit pentru a-şi l egaliza pretentiile de supremaţie, prin în
scrierea românilor din Valea Rodnei în tabelele de dări în calitate de
iobagi: Tot acum se trece la răpirea unei părţi a pămîntului comunelor
româneşti în vederea constituirii aşa-ziselor gospodării alodiale, care
G. rm au să fie lucrate de către foştii proprietari în folosul oraşului.
4
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Reacţia comunelor româneşti este promptă, reprezentanţii lor, în
truniţi în ianuarie 1 755, hotărăsc să refuze orice prestatii faţă de Ma
gistrat şi să pornească proces împotriva conscrierii lor ca iobagi, cu su
portarea în comun a cheltuielilor. Ca măsuri imediate, sechestrează dijma
adunată pentru Magistrat, interzic frecventarea cîrciumilor şi morilor a
flate în proprietatea oraşului şi trimit delegaţi la Guberniu şi la Tabla
Regească. în 24 februarie 1 755 rezoluţia Tablei Regeşti recunoaşte li
bertatea românilor din Valea Rodnei, hotărînd ca ei să nu mai fie pri
·viţi ca iobagi. Guberniul solicită intervenţia episcopului Petru Pavel A
ron pentru stăvilirea mişcării0 şi trimite o comisie de anchetă formată
din cancelarul Gabriel Bethlen şi consilierul Samuel Brukenthal, care,
pentru liniştirea r omânilor, dispune trecerea lor în listele de conscripţie
ca oameni liberi, dar cu contribuţie iobăgească. Această soluţie formală
nu satisface însă pe români, iar execuţiile militare ordonate ele Magis
trat pentru strîngerea dărilor şi încercările de arestare ale conducăto 
rilor mişcării, determină o şi mai mare acuitate a conflic tului. Criza re
laţiilor între districtul Rodnei şi Magis trat îşi atinge apogeul în martie
1 757 cînd rezistenţa românilor din Mocod la ridicarea de către oamenii
Y1agistratului a dijmei sechestrate în biserică, determină trimiterea u
nui detaşament înarmat al Bistriţei împotriva românilor. Mocodenii ri
postează la rîndul lor, gata să-şi apere comuna cu arma în mînă. Atitu .
d inea hotărîtă a românilor împiedică o ciocnire deschisă, sîngeroasă ,
dar gravitatea momentului devenind evidentă, Guberniul este nevoit l e
n intervenţie care s ă depăşească amploarea misiunilor anterioare ale
c:nor cancelişti trimişi în vederea liniştirii tulburărilor prin anchete for
m ale. În vara lui 1 757 sînt convocaţi la Sibiu delegaţii celor două părţi
şi este instituită o comisie î n frunte cu consilierul Ladislau Teleki pen
i r u aplanarea cliferendelor. Magistratul menţinînclu-şl pretenţiile privind
obligaţiile iobăgeşti ale r omânilor din Valea Rodnei, se declară dispm
cioar la o reducere a taxelor percepute pentru folosirea păşunilor alpi
ne şi la acceptarea unei răscumpărări b ăneşti a obligaţiilor de robotă ş i
c: ijmă. Sînt în schimb negate orice abuzuri :privind stabilirea şi încasa
· e a contribuţiei şi se revendică arestarea corifeilor mişcării româneşli.
Comisia telekiană îşi însuşeşte în mare măsură punctul de v edere a l
\ tagistrc.tului, considerînd plîngerile româneşti d rept neîntemeiate, roa
c:e ale ignoranţei şi influenţei unor sfetnici răuvoitori. Obligaţiile con
: r i bu�ionale ale românilor sînt declarate a fi identice cu cele ale celorlalţi
. ocuitori ai districtului şi se ordonă achitarea în termen de 8 zile a tu
:uror restanţelor anuale. Sînt confirmate drepturile Magistratului prl
- : '1 cl dijma, robota, pre tinderea unor munci gratuite şi cărăuşii, precum
si dreptul de proprietate asupra munţilor. Singurele concesii făcute pe 
:itionarilor constau în interzicerea perceperii unor taxe suplimentare
r:e către Magistrat, fără aprobarea organelor superioare ale ţării, în in� Augustin Bunea.

Episcopii Petru Pavel Aron şi Dionisiu Novacovici_. Blaj. 1902, p. 414.
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dicaţia stabilirii unor taxe mai reduse :pentru păşunile alpine, a unor
diurne mai modeste pentru funcţionarii aparatului fiscal şi, în sfîrşit, în
platonica recomandare a unui tratament mai blînd faţă de români.
Hotărîrile comisiei n-au reuşit desigur să pună capăt mişdirii ro
nHî. n eşti, iar măsurile represive la care recurge atît Magistratul cit şi
Guberniul în toamna anului 1 757, prin arestarea delegaţilor românilor şi
trimiterea de execuţii militare asupra satelor, determină hotărîrea ce
lor 21 de comune româneşti de a-şi trimite reprezentanţii la Viena pen
tru a se plînge Curţii. Cei trei delegaţi (Macavei Pop, Pintea Pascu şi
Ştefan Cute), sprijiniţi de vicecomitele de Maramureş, Mihail Balea de
Ieud şi de viitorul episcop Grigore Maior, înaintează o petiţie î n apri
lie 1 758 ÎlllJp ărătesei Maria Terezia în care, alături de cunoscutele gra
vamine legate de stabilirea şi încasarea abuzivă a contribuţiei, de preten·
tiile M agistratului privind prestatiile iobăgeşti şi dreptul de proprieta
te asupra munţilor, de uzurpare a morăritului, cîrciumăritului, pescuitu
lui, vînătorii, a ocupării pămînturilor lăzuite de români în vederea
constituirii gospodăriilor alodiale ale oraşului, apar şi altele noi, legate
de corupţia şi abuzurile organelor j udecătoreşti ale Magistratului, de
arestările ilegale, de nerespectarea sărbătorilor românilor. In 13 aprili:?
1 758 un rescript imperial trimite petiţia românească Guberniului cu in
dicaţia de a fi cercetate plîngerile şi de a fi apăraţi petiţionarii de orice
vexaţii pe durata anchetei. Guberniul, la rîndul său, cere opinia Ma
gistratului care însă, pretextînd incendiul din vara lui 1 758 de la Bis
t riţa, amînă înaintarea răspunsului pînă la începutul anului următor.
Între timp delegaţii românilor întorşi de la Viena convoacă adu
nări ale satelor în care prezintă rescriptul imperial şi o scrisoare adre
sată de Grigore Maior preoţilor români, prin care îi îndeamnă la rezis
tenţă faţă de abuzurile Magistratului. Cu acest prilej se hotără ş te nu
numai refuzul oricăror prestatii faţă de Bistriţa, ci chiar ieşirea de sub
j urisdicţia Magistratului, constituindu-se organe j udecătoreşti proprii
şi oprindu-se, sub pedeapsa excomunicării, recurgerea sub orice formă
la asistenta j u ridică a instanţelor din oraş. Păşunile alpine sînt ocupate
cu forţa, refuzîndu-se plata oricărei taxe. Perceptorii şi chiar execuţiile
mil itare sînt intimpinate cu o hotărîtă rezistenţă, astfel încî t practic şi
incasarea contribuţiei din districtul Rodnei încetează.
Guberniul trimite în mai multe rînduri comisii constituite din re
prezentanţii Magistratului şi ai comitatelor înconjurătoare în vederea
readucerii românilor la supunere. Comunele româneşti refuză însă pres
tarea oricăror obligaţii fată de Magistrat, considerîndu-se oameni liberi,
mai vechi cu 300 de ani în district decît oraşul Bistriţa şi gata să-şi sus
ţină din nou punctul de vedere în fata Curţii de la Viena prin delegaţi,
indiferent de cheltuielile necesare. Guberniul adresează, de asemenea,
de repetate o ri a.Jp eluri către Magistrat în vederea abţinerii de la măsuri
represive contra satelor româneşti şi pentru înaintarea răspunsului l a
petiţia românilor. Acest răspuns vine î n sfîrşit în februarie 1 759, roma
nii, consideraţi drept iobagi ai oraşului, fiind acuzaţi de răzvrătire şi
www.cimec.ro
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făcîndu-se referiri la noul sis tem contribuţion a l introdus în 1 754 de co
m isia seebergiană prin care s-ar j ustifica sarcinile suplimentare impuse
1 omânilor, precum ş i la hotărîrea comisiei telekiene prin care plînge
rile comunelor din districtul Rodnei au fost găsite neîntemeiate. Argu
m entul vechimii invocat de petiţionari este privit ca neviabi l , întrucît
�i Ardealul e mai vechi decît Viena şi totuşi depinde de aceasta din
urmă ". Concluzia Magistratului e că românii, care au nesocotit j uris
dicţia sa şi repetatele îndemnuri la linişte ale Guberniului , t rebuiesc a
duşi la su1punere şi pedepsiţi aspru pentru faptele lor.
Schimbul de replici elin m artie 1 759, desfăşurat p rin memoriile
i naintate Guberniului de reprezentanţii comt: nelor româneşti şi de că
lre Magistratul Bistriţei, nu aduce nici un element nou în conflict, ast
fel încît, în urma unei noi adunări ţinute în Năsăud, se hotărăşte trimi
terea a patru delegaţi la Viena : Ştefan Cute, I rimie Bucşa, Pintea Pas
c u şi Ion a Popii. După întoarcerea acestora de la Viena în august 1 759,
S�efan Cute se declară conducător al districtului românesc şi în această
calitate decretează libertatea cîrciumăritului pentru români, pune stă
pînire pe moara Magistratului de la Nuşfalău, sechestrează fînul adu
nat în folosul oraşului. Cei ce nu respectă autoritatea noilor organe ju
decătoreşti instituite în districtul românesc sînt pedepsiţi. încercărilor
�vlagistratului de a-i aresta pe conducători li se răspunde cu luarea de
ostateci pînă la eliberarea celor prinşi. Comisiilor de împăciuire şi an
chetă ale Guberniului li se declară că, pînă la primirea rezoluţiei impe·
riale, r omânii nu mai recunosc autoritatea Magistratului .
l n faţa acestei situaţii Guberniul convoacă reprezentanţii celor
•'ouă părţi la Sibiu, unde, după ascultarea poziţiei lor, în 15 februarie
1 760 se dă o nouă rezoluţie asupra litigiului. Astfel românii sînt decla
' aţi locuitori liberi ai Pămîntului Crăiese, supuşi însă j urisdi.cţiei Ma
�;istratului asemenea cel orlalţi locuitori din district. Ei sînt obligaţi să
p lătească dijmă, taxă pentru păşunile alpine, să presteze obligaţiile le9u.te de gospodăria alodială a oraşului , să participe l a plata datoriilor
restante ale o raşului şi districtului. în schimb să nu mai fie împovăraţi
c u contribuţie mai mare
decît cea plătită de ceilalţi oameni liberi din
ci i strict.
Decizia Guberniului nemulţumeşte ambele părţi, iar cînd reprezen
tanţii Magistratului apar în satele rodnene pentru punerea în aplicare
a hotărîrilor luate, românii declară că vor recurge din nou la împărat.
intr-adevăr, în aprilie 1 760 pentru a treia oară Ştefan Cute împreună
cu Ieremia Bucşa ia d rumul Vienei. La întoarcere, Ştefan Cute preia
p r actic administraţia districtului Rodnei, declarîndu-se supus exclusiv
i 111păratului. Insotit permanent de un grup înarmat, el instituie juzi co
munali şi j udecători, adună dări, somează pe slujbaşii români ai Magi
< r atului să ruipă legăturile cu oraşul. Magistratul răspunde prin ares
t ări , oprirea de la frecventarea. tîrgurilor şi tergiversarea înaintării do
cumentelor necesare desfăşurării p rocesului, solicitate de Guberniu în
·epetate rînduri. ln vara lui 1 76 1 este instituită o nouă comisie gubernială,
..
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în frunte cu Nicolae Bethlen, care, timp de două luni, anchetează cauza
rodnenilor. Petiţiile înaintate cu acest prilej reflectă stadiul superior î n
care ajunsese mişcarea românească, revendicarea anterioară a condiţiei
de oameni liberi împletindu-se acum cu tendinţa spre o autonomie ad
m i nistrativă, j udecătorească, fiscală şi economică în raport cu Magis
lratul bistriţean. Astfel, enumerîndu-se abuzurile şi gravaminele legate
de stabilirea şi încasarea contribuţiei, de prestatiile în muncă impuse
faţă de o raş, de ocupările ilegale de pămînturi şi păşuni, de corupţia a
paratului fiscal şi judecătoresc, soluţia este căutată, de această dată, în
instituirea unor funcţionari administrativi, fiscali şi j udecătoreşti din
rîndul românilor. În cazul în care în district n-ar fi suficienţi oameni
calificaţi pentru aceasta, să se recurgă la rom â n i din alte părţi ale ţării.
Se revendică de asemenea instituirea a !Patru reprezentanţi ai români
lor, laici şi clerici, în senatul din Bistriţa, iar protopopul districtual sa
aibă d rept de vot în toate problemele, cu excepţia cauzelor criminale.
l.egile municipale şi statutele să fie publicate în limba română, iar pen
tru laicii şi clericii din districtul românesc să se elaboreze statute spe
ciale. În privinţa activităţii economice, să se asigure libera exercitare
a meşteşugurilor şi negoţului, fără î ngrădirile impuse de breslele din
Bistriţa. La Năsăud să se ţină tîrguri săptămînale şi trei iarmaroace a
nuale. Hotarele comunelo r să fie precis delimitate, încetînd ocupările
de ogoare şi fîneţe, asigurîndu-se folosirea liberă a pămîntului propriu ..
Pentru preoţii români să se acorde porţii canonice, iar elin veniturile
culturale să fie ridicată o şcoală românească.
Acest program cuprinde deci o largă arie a revendicărilor de la
domeniul administrativ-fiscal-judecătoresc pînă la cel cultural. argu
mentate, ca şi în cazul programului lui In ochentie Micu, prin faptul că,
primind Unirea religioasă, românii au dobîn dit drepturi egale cu repre
zentanţii religiilor recepte din Transilvania. Aces te revendicări reflectă
în cadrele locale ale districtului Rodnei tendinţele de participare la
viaţa publică a principatului în proporţia numărului şi importanţei ro
mânilor, tendinţe 1pe care le vom regăsi în form ă generalizată în actele
mişcării Supplexului.
Hotărîrea comisiei din 1 8 august 1 76 1 este însă din nou departe de
a răspunde năzuinţelor româneşti. Comisia recunoaşte, e d rept, starea
de libertate a românilor şi necesitatea principială de a fi supuşi la obli
gaţii similare celorlalţi locuitori liberi ai districtului Bistriţei. Totuşi,
pînă la decizia definitivă a Curţii, ei urmează să presteze dijme, inclu
siv cele restante, să efectueze munci pentru oraş, să plătească taxe pen
tru păşuni, să contribuie la casa alodială şi la plata datoriilor Bistriţei.
ln schimb abuzurile la încasarea contribuţiei să fie înlăturate, execu
ţiile militare să înceteze, muncile publice să fie plătite, dreptul de·
cîrciumărit şi morărit să revină comunelor româneşti. Bătrînii satelor
să aibă dre.pt de j udecată în litigiile mărunte, iar statutele să fie traduse
în limba română.
www.cimec.ro

ANTECEDENTELE ŞI ECOURILE SUPPLEX ULUI

263

î n schimbul acestor concesii, românii să revină l a supunere, în a
cest caz conducătorilor mişcării iertîndu-li-se faptele de pînă atunci. ln
caz contrar ei vor fi supuşi la pedepse aspre pină la cea capitală.
Compromisul spre care tindea această rezoluţie gubernială n-a reu
şit însă rezolvarea litigiului. Românii refuză atît plata contribuţiei pînă
l a decizia Curţii, cît şi prestatiile faţă de oraş, trimiţîndu-şi delegaţii la
Sibiu cu noi memorii. In faţa acestei situaţii, Magistratul trece la repre
siuni, arestînd pe Ştefan Cute, Ieremia Bucşa, Marcu a Bărăriţii şi tri
miţînd un detaşament înarmat, care procedează cu duritate îm1potriva
l ocuitorilor din Telciu.
Tocmai în aceeastă perioadă, Curtea iniţiază militarizarea unor re
�Jiuni de margine ale ţării, aprobînd proiectul întocmit de generalul Buc
cow privind înfiiinţarea regimentelor de graniţă. Avînd la bază interese
multiple ale Vienei, legate de aspectele politicii sale economice mer
canti liste, de asigurarea echilibrului politic al Principatului, ele întărirea
Unirii religioase7, înfiinţarea regimentelor de graniţă constituia totodată
şi o rezolvare a stării conflictuale acute din districtul Rodnei, care ast
fel u rma să iasă de sub j urisdicţia Magistratului bistriţean, locuitorii
militarizaţi devenind oameni liberi cu obligaţii exclusiv faţă de stat.
Magistratul n-a cedat desigur fără rezistenţă, punînd o serie de
condiţii, între care esenţiale erau despăgubirea pentru veniturile pier
dute, participarea grănicerilor la plata datoriilor restante ale oraşului,
menţinerea taxelor pentru munţi, a dijmei şi a beneficiilor regale î n
favoarea Bistriţei, strămutarea românilor din districtul săsesc în ţinu
tul militarizat şi, în sfîrşit, menţinerea d r�pturilor Magistratului pentru
viitor, astfel încît în cazul desfiinţării graniţei militare, românii să re
devină iobagii Bistriţei. DuiPă îndelungate pertractări, în 9 ianuarie 1 7 l'i6
s-a semnat actul definitiv de cedare a Văii Rodnei în schimbul unei
despăgubiri de 1 2.000 de florini din partea Fiscu lui şi a unei cote v i i 
t oare d i n partea Universităţii săseşti. S - a acceptat, d e asemenea, con
diţia strămutării românilor militarizaţi în regiunea de graniţă şi a plă
tii datoriilor restante de către grăniceri. î n sfîrşit, Bistriţa mai beneficia
si de promisiunea ca, în cazul vînzării sau dăruirii Văii Rodnei ele către
Curte, să aibă prioritate8•
Înfiinţarea regimentului năsăuclean n-a rezolvat însă toate conflic
tele dintre românii din regiune şi Magistratul bistriţean. Strămutarea
românilor din satele districtului săsesc în graniţa militară nu s-a rea
lizat decît parţial, astfel încît presiunile asupra celor rămaşi continua
prin împovărarea excesivă la contribuţie, prin împiedicarea construirii
de case şi biserici. Magistratul se opune cu vehemenţă şi intenţiei ri�

\'aleriu Şotropa, op . cit., p. 60-65 ; Carol Goli ner, Regimentele grăntcereşti din Transilvania
Bucureşti, Editura Militară, 1973, p. 24-33.
:; Pentru reconstituirea evenimentelor din perioada 1754-1766 am folosit materialul documen
t a r publicat de Virgil Şotropa şi Vasile Bichigean In : AS, 1926, 6, p. 31-57 : 1920, 11, p. 00103 : 1930. 12, p. 216-234 ; 1930, 13, p. 311-350 ; 1933, 17, p, 201-221 : 1936, 18, p. 346-369 : 1937, 22.
:>- 1-177 ; 1938, 23, p, 261-444 ; 1938, 24, p. 1-129 ; 1938, 25, p, 261-375; Fr. Kramer, Beitrltge zur
'dilttltrlsterung des Rodnaer Thales, in "Programm des ev.
Obergymnasiums...
Bistrit7�
1879/1880, p, 3-42.
1 764-1851.
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clicării unei biserici r omâneşti în Bistriţa, argumentînd prin aceea că ro
mânii n-au d reJpturi civile şi nici dreptul la proprietate de orice natură
pe Pămîntul Crăiese. Se recomandă în schimb ca uniţii să frecventeze
biserica romana-catolică din Bistriţa. Numeroase litigii crează şi impo
sibilitatea unei reglementări definitive a hotarelor între comunele ro
mâneşti grănicereşti şi cele săseşti clistrictuale, în pofida numeroaselor
comisii instituite în acest scop. Magistratul, aflat în proces cu Fiscul în
problema despăgubirii primite pentru Valea Rodnei, nu încetează să-şi
dfirme d repturile de stăpîn de pămînt asupra locuitorilor districtului,
emiţînd pretenţia reveniri i lor la iobăgie în cazul desfiinţării graniţei'l.
Măsurile generale adoptate de Iosif al I I-lea prin edictul de tole
ranţă şi prin introducerea concivilităţii pe Pămîntul Crăiese, coroboratc·
cu examinarea problemelor concrete din graniţa năsăudeană cu ocazia
v izitelor întreprinse de împărat în 1 773, 1 783 şi 1 786, contribuie la o
ameliorare simţitoare a situaţiei românilor şi în această parte a princi
patului, în era reformelor iozefine. Sînt reglementate l itigiile de h o tar
între comunele româneşti şi săseşti, satisfăcîndu-se o parte insemnata
din revendicările susţinu te timp de decenii de către români. Dispoziţii
imperiale energice instituie libertatea construirii de biserici r omâneşti
şi case parohiale în satele cu populaţie mixtă. în acest context se re
zolvă favorabil şi cererea românilor din Bistriţa privind construirea u
nei biserici proprii 1 0• Situaţia economică şi culturală a românilor din
regimentul năsăudean face progrese însemnate, aici ridicîndu-se şi o
ofiţerime română, căreia îi va reveni un rol de seamă în desfăşurarea
evenimentelor următoare, legate de apărarea şi consolidarea d repturi 
lor dobindite în epoca iozefină.
Revocarea reformelor lui Iosif al I I-lea în ianuarie 1 7 90 şi epocd
restituţiilor care-i urmează, ridică pentru români spectrul anulării re
zultatelor obţinute în deceniul anterior. Reacţia împotriva unei atan
perspective porneşte, nu întimplător, tocmai din regiunea de granită
nl"t săudeană, în centrul iniţiativelor aflîndu-se vicarul de Rodna, Ioan
Para. Este elaborată o !Petiţie către împărat ( după semnătura de pe u
nul din exemplare, de către Ioan Para şi Petru Maior) , în care se soli
cită ca, l a proxima dietă, românii să fie recunoscuti ca a patra n aţiune
constituj ională cu toate d repturile, libertăţile şi beneficiile care decurq
din aceasta ş i îndeosebi participarea la funcţiile publice "în proporţie
�-Jeometrică" . Această revendicare este fundamentată în p rimul rînd prin
argumente de ordin pragmatic : românii furnizează cea mai mare parte
a armatei regulate şi a miliţiei de graniţă din Transilvania, ei poarta
c o n l ribuţiile publice şi sarcinile privind întreţinerea armatei în propor
ţia n umărului lor .preponderent. De asemenea, interesele statului cer a! J .l argi!
m AS

Şotropa, Soarta românilor din satele săseşti, p. 336-342 ; Idem Un proces multisecular.
1930 . 13, � · 213-311 : Idem f:-upta românilor bistriţen.i pentru biserica, în AS, 1925, 3, p .
.
:
.
31-3B , V asz. l e Bzchzgean, U n cap tto ! d m ltttgzu! bzstrtţenz!or
c u someşenii, î n A S ' 1 929' 1 0 '

D�

41-65.

Virgil Şotroj) a . Impăratul
1 0 _proces
multzsecular,

Iosif II in districtul Năsăud, în AS, 1926, 4, p. 1-11 ;
Idem, un
Lupta românilor bistriţent pentru b is erica , p. 38.

p. 265-273 ; Idem,
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cea�La în vederea întăririi liniştei publice şi a înţelegerii între diferitele
naţiuni din ţară. Sînt invocate apoi vechimea românilor şi drepturile
deţinute în epocile trecute, conform mărturiei diplomei anclreane, a unor
documente din 1 252 şi 1 437. Aceste drepturi au fost pierdute în urma.
Uniunii celor trei naţiuni, dar au fost recunoscute ulterior de o seamă
de rezoluţii imperiale, pînă la reformele lui Iosif al II- l ea care le-au res
tituit plenar. In concluzie, petiţionarii consideră că se încadrează în
spiritul restituţiilor, nesolicitînd drepturi noi, ci doar restabilirea unei
situaţii de drept anterioare.
Această petiţie, care, în raport cu memoriile cunoscute premergti1 oare Supplexului, cuprinde în sine cele mai multe dintre elementele
v iitorului act, este semnată de ofiţerii români ai celor două regimente
de graniţă din Transilvania şi e trimisă episcopului Bob spre a fi înain
t ată împăratului. Admonestat însă de Guberniu pentru ac tivitatea l u i
f-ara, episcopul î l avertizează l a rîndul său p e vicar, în 3 0 m a i 1 790, s ă
n u se mai amestece în treburile care n u privesc nemijl ocit interesele
c l e ru l u i .

l n faţa acestei situaţii, Ioan Para, împreună c u vicarul Făgăraşului
Ioan Halmagy şi protopopul Sibiului Chiril Ţopa, trimite în 1 4 iulie 1 790
intermediul
c nouă 1petiţie lui Bob spre a fi înaintată la împărat prin
Guberniu lui. Petiţia cere ca la viitoarea dietă românii să-si trimită de
putaţii lor, Cl!. drept de vot, care să le prezinte gravaminele si dolean
t e le. Episcopul nedînd nici un răspuns, la 20 iulie petitia este trimisă
Guberniului, care peste două zile declară însă instituirea unor deoutati
din partea clerului drept ilegală şi recomandă înaintarea gravaminelor
l a dietă prin intermediul episcopului. Cînd însă Bob solicită convocarea
�inodului tn vederea pregătirii revendicărilor şi gravaminelor 1pentru
•lietă, Gu !wrniul refuză aprobarea, considerînd suficient ca vicarii 5i
protopopii să le încredinţeze în scris episcopului.
Para însă nu dezarmează şi pregăteşte înaintarea unei noi peti n i
i n numele întregii natiuni române din Transilvania, petitie semnată p e
unu l din exemplare d e către ofiterii r omâni. Plîngîndu-se el e qreutăţ. ile
intimpinate în înaintarea gravaminelor naţiunii române, memoriul cere a
probarea unui congres naţional după modelul celui iliric, cu participarea
reprezentanţilor clerului de ambele rituri. Tot în această perioadă este e
: a.borat un act semnat de grănicerii celor două regimente româneşti diP
: r u n si !vania, cu un îndrăzneţ şi cuprinzd.tor program de revendicări. Se
( e re astfel ca în dietă, alături de episcopul unit, care a declarat că nu
� nclrăzneşte să acţioneze pentru interesele l aicilor, să fie p rezent epis
copul ortodox şi alţi deputaţi ai clerului şi naţiunii române. Din rîn
d u l nobililor români să fie invitaţi cel puţin 1 0 regalişti la clietă. Nobihi
români să fie candidaţi şi promovaţi în funcţii asemenea celorlalte na
; i u n i (caeteris p aribus ) , conform prevederilor articolului 6 din 1 744 de
1 e petate ori încălcate în statutele adoptate de unele comita te.
Întrucî t
ta (i i e Lă urmează să se dezbată problema miliţiei limitanee, să fie admişi
- : i n f!ecare regiment de qranită comandantul s i doi ofiteri. Să se instiwww.cimec.ro
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doi avocaţi ai săracilor care să reprezinte interesele poporului dP
rind asuprit, erariul viu al ţării. O asemenea reprezentare cuprinzătoa
re a tuturor păturilor româneşti din Transilvania este argumentată prin
vechimea şi n umărul românilor, prin contribuţiile publice şi sarcinile
militare pe care le poartă şi, ca un element nou care va reapare în me
moriul clerului greco-catolic elaborat de vicarul Timariu, prin impor
lanţa românilor în viaţa economică a ţării. căci fără ei n-ar exista �x
t racţia aurului, fierului şi sării , n-ar fi cultivate locurile muntoase con
siderate de alţii necultivabile, n-ar exista creşterea oilor şi nici manu
i acturile oraşelor săseşti. Este subliniată, ele asemenea, dependenţa l i 11iştei şi păcii ţării d e rezolvarea revendicărilor româneşti.
Tot în mediul grăniceresc este pregătită la începutul anului 1 79 1 ,
după mărturia corespondenţei purtate d e Para 1 1 , o petiţie cuprinzînd
revendicările specifice ale acestei categorii, legate îndeosebi de pronio
varea ofiţerilor români în funcţiile de conducere ale regimentelor ro
mâneşti.
Para î ncearcă înaintarea la Curte a actelor astfel pregătite, fie ple
cînd personal la Viena, fie prin i ntermediul fostului vicecomite de Hu
nedoara, Ladislau Pop. Prima posibilitate este însă zădărnicită de refu
zul generalului Rall de a-i acorda aprobarea în urma intervenţiei lui
Bob, iar cea de-a doua prin arestarea lui Ladislau Pop de către autori
tăţile comitatului Hunedoara. In aceste împrejurări, petiţiile sînt trimise
t:piscopului Darabant, la Oradea, centrul de greutate a acţiunii româ
neşti transpunîndu-se în aceste părţi. în împrejurări care aşteaptă încă
a fi lămurite, ia naştere actul final al mişcării Supplexului, care cuprin
de numeroase din elementele conţinute de petiţiile anterioare legate de
numele lui Para şi de regiunea de graniţă. Intre semnatarii actului apare
si starea militară a naţiunii române din Transilvania, alături de cler,
nobilime şi starea cetăţenească 1 2•
Programul de revendicări în cinci puncte sintetizează şi generali
zează doleanţele exprimate nu numai în actele pregătitoare ale S�pple
xului, ci în întreaga puzderie de memorii şi petiţii prin care diferitele
comunităţi româneşti din Transilvania şi-au susţinut drepturile în cursu�
veacului scurs. Repunerea naţiunii române în folosinţa tuturor dreptu
rilor civile şi regnicolare deţinute odinioară, asigurarea pentru toate
păturile populaţiei româneşti a unor drepturi, beneficii şi sarcini cores
punzătoare păturilor similare ale celorlalte naţiuni, reprezentarea pro
porţională in dietă, în administraţia centrală şi locală, ştergerea numi
rilor j ignitoare 1pentru români şi reflectarea acestor transformări în no1 1 Actul provenit din fondurile Arhtvei Episcopie! din Oradea va fi publicat intr-un volum de

documente privind mişcarea Supplexului pregătit in colaborare cu A. Răduţlu şl V. Faur.
scrisoarea din 29 ianuarie 1791 a lut Ioan Para publicată parţial tn Zenovie Pâcllşanu,
tele politice aLe rom4nilor ardeleni din anii 1790-1792, Bucureşti, 1923, p. 96-97. Partea tnc
dilă, referitoare la grăntcerl, se afiă 1n Manuscrisul românesc 472 b, Biblioteca Filialei Aca
demiei R.S.R. din Cluj-Napoca, Secţia manuscrise.
Pentru mişcarea pregătitoare a actului final vezi : Z. Păclişanu, op. cit., p. 79-100 ; D. Pro
dan. op. ctt . , p, 36-38.
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menclatura unităţilor administrative - iată un program cuprinzăto r .
argumentat pe larg în cadrul memoriului, d i n pun c t de vedere istoric,
j u ridic şi pragmatic.
Luat î n dezbate rea organelor aulice i ncepind cu 1 aprilie 1 79 1 ,
Supplexul este trimis cu rescriptul imperial din 1 8 mai 1 79 1 dietei din
Transilvania pentru a-şi exprima opinia asupra modalităţilor acordării
concivilităţii, a liberului exerciţiu a l religiei de ambele rituri , a îmbu
nătăţirii situaţiei materiale a clerului şi a situaţiei culturale a întregu
lui popor român 1 3 •
Maj oritatea nobil iară a dietei, respingînd i n esenţă revendicările
ro mâneşti, încearcă totuşi să dea a:parenţa acordării unor concesii în
spiritul reclamat de rescriptul lui Leopold al II-lea, prin propunerea u
nui p roiect de lege p rivind egalitatea românilor de pe Pămîntul Crăiese
cu saşii, dreptul lor l a ocuparea funcţiilor şi l a beneficierea de veniturile
alodiale în m ăsura sarcinilor publice pe care le poartă, interzicerea o
bligării locuitorilor români la sluj be şi taxe iobăgeşti. Rezistenţa depu
taţilor saşi, care neagă principial vechimea şi dreptul de cetăţenie a r o 
mânilor p e Pămîntul C răiese, duce în cele d i n urmă la amînarea rezol
vări i acestei probleme pînă la viitoarea dietă, sub p retextul necesităţii
e laborării unor instrucţiuni precise ale ju risdicţiilor p rivind modalităţile
.î mbunătăţirii situaţiei românilor, fără lezarea legilor şi constituţiei na
tiunii săseşti14• Elaborarea chiar în perioada dezbaterilor dietale a cu
noscutului răspuns polemic al lui Eder (prefata broşurii sale d atează
din 3 august 1 79 1 ) şi apoi activitatea febrilă a Universităţii săseşti ime
diat după încheierea l ucrărilor dietei dovedesc însă că răgazul ceru t a
vea ele fapt menirea pregătirii unei replici în stare să contracareze , în
faţa Curţii, revendicările Supplexulu i .
L a o săptămînă după încheierea dietei d e la C l u j , î n 1 6 august 1 79 1 ,
Universitatea convoacă deiPutaţii tuturor jurisdicţiilor săseşti pentru 1
septembrie, specificind că se va lua în dezbatere şi problema cererilo •
româneşti. Ca urmare se solicită ca din arhivele oraşelor, scaunel or şi
districtelor să fie scoase toate documentele şi privilegiile care ar putea
fi utile în această p roblemă 1 5 . La adunarea Universităţii , de l a începutul
lui septembrie 1 79 1 , o serie de comunităţi se prezintă cu elaborate scri
se, menite să combată ideea concivilităţii. Din aceste materiale este e
laborat un proiect de memoriu către împărat, care, în noiembrie 1 79 1
este trimis tuturor comunităţilor săseşti spre a f i dezbătut în plenul a
dunării j urisdicţiilor respective. Se solicită, de asemenea, înaintarea în
scris a opiniilor fiecărei comunităţi pentru proxima adunare a Univer
sităţii, pentru c a astfel să se definitiveze memoriul către împărat şi că
tre deputaţia de stări care va pregăti viitoarea dietă. Dîndu-se indicaţia
ca această dezbatere să se desfăşoare cu discreţie, se subliniază î n ace13 Ioan Lupaş, Contribuţiun! la Istoria romdnUor ardeleni. 17Bo-179Z, in ,.Analele
Academiei
Romi!.ne, Memoriile Secţiunii Istorice", Seria ll, t. 37, 1914-1915, p. 897�98.
14 D. Prodan, op. ctt., p. 42-45.
l$ Arhivele Statului Cluj-Napoca, Arhiva oraş Bistriţa. Protocolul Magistratului, 1791, nr. 819.
p. 771-772. In continuare : Protocolul Magistratului Bistriţa.
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lasi timp necesitatea exprimării deschise a tuturor opiniilor, chiar a ce .
l or diferite de proiectul trimis, pentru a oferi astfel Curţii o impresie
cnn vingă ioare a punctului de vedere al întregii naţiuni săseşti din Tran
silvania1u.
Proiectul elaborat de adunarea Universităţii săseşti respinge ideea
concivilităţii românilor pe Pămîntul Crăiese plecînd îndeosebi de la ar
�rumente de ordin pragmatic, pe care le consideră mai eficiente î n faţa
C urţii , decît argumentaţia istorică. Se consideră astfel în primul rînd
c e rerea românilor c a lipsită de obiect, însăşi din punctul de vedere a i
s i tuaţiei lor î n :principat. Asemenea opiniei dietale, s e subliniază ş i aici
că î n comitate românii nobili ar avea o situaţie similară cu ceilalţi po
sesori ai proprietăţilor nobiliare, cu acces la toate beneficiile ce decurg
din această stare. Ţăranii români au la rîndul lor obligaţiile pe care le
poartă ceilalţi supuşi arendaşi ai pămînturilor nobiliare. Românii de p e
Pămîntul Crăiese a u o situaţie incomparabil m a i b u n ă decît cei din res
tul ţării , iar yrănicerii români beneficiază de proprietăţi şi drepturi ex
clusive la care n-au acces cei ce nu aparţin stării militare. l n general,
con sideră autorii proiectului, românii au posibilităţi corespunzătoare
de întreţinere în întrea9a ţară, dovadă î n acest sens fiind căutarea pe
c:are o are mîna ele lucru şi p reţul ridicat al acesteia î n r<llp ort cu valoa
rei:!. şi gradul ei de pregătire.
Acordarea concivilităţii este considerată însă nu numai lipsită de
sens ( în lumina celor invocate mai sus) , ci de-a dreptul . . periculoasă şi
dăună toare" pentru interesele întregului principat , întrucît acordarea
drep turilor cetăţeneşti într-o parte a ţării ( Pămîntul Crăiese) ar deter
mina un exod de populaţie în aceste părţi, cu deosebita pagubă a agri
culturii în restul Transilvaniei. Un asemenea proces ar fi . . periculos "
pentru autorii proiectului şi datorită relatiilor strînse existente între
toţi românii elin ţară prin intermediul preoţilor, precum şi a legăturilor
de î n r udire cu cei din Moldova şi Ţara Românească, ştiindu-se , .cît de
uşor poate fi amăgi tă mulţimea de rînd a românilor " . Este evidentă aici
referi rea la recentele evenimente ale răscoalei lui Horea, care, în con
cepţia privilegiaţilor, au fost declanşate în urma unor măsuri imperiale
care, în speranţa unor concesii legate ele militarizare, au pus î n mişcare
m asele ţărăneşti. Concivilitatea ar însemna, de asemenea, răsturnarea
si stemului constituţional î n vigoare, b azat pe unirea celor trei naţiuni
cu jpămînt p ropriu. Ridicarea românilor, care nu deţin o astfel de pro
p rietate, la rangul de naţiune recunoscută legal, ar pune capăt sistemu
lui existent, recent întărit şi confirmat de dietă.
Desigur însă, argumentează proiec tul. cei mai dezavantaj aţi ar fi
saşii, veniţi în Transilvania cu condiţia beneficierii de drepturi exclusi
v e pe pămîntul ce l i s-a acordat. Aceste drepturi s-au întărit şi recunos
cut î n repetate rînduri în secolele ce-au trecut, dovadă în acest
sens
liind şi stilul d ocumentelor emise de regii Ungariei . Autorii proiectul u i

IG Arh.

St. Cluj-Napoca. Arh. oraş Bistriţa. Actele ·Magistratului, II b , nr. 1192/1791. I n conti
nuare : Actele Magistratului Bistriţa.
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susţin că pămîntul pe care s-au aşezat saşii a fost nelocuit, acel Silva
Blaccorum fiind doar o enclavă în mij locul acestui "pustiu " . Ei au fost
cei care au făcut cultivabile pămînturile, cei care au construit sate şi
oraşe, care le-au apărat î n decursul vicisitudinilor vremii. Românii a r
fi venit ulterior, mulţi odată c u Mihai Viteazul , beneficiind d e depopu
lările produse de epidemii şi războaie. Ei însă niciodată n-au participat
la susţinerea sarcinilor publice ale saşilor, deci n-au beneficiat nici de
drC�pturile lor. Sînt invocate o serie de rezoluţii aulice şi guberniale ne
favorabile cererilor româneşti, care au făcut ca pînă la Iosif al II-lea sâ
se păstreze exclusivitatea drepturilor civile p e Pămîntul Crăiese "celor
de sînge german" . Acum, cînd în urma revocării reformelor iozefine,
celelalte naţiuni îşi redobîndesc situaţia anterioară, conform egalităţii na
ţiunilor constituţionale consfinţită în Unio Trium Nationum, şi naţiunea
săsească trebuie să-şi reprimească drepturile exclusive pe
Pămîntul
Crăiese. Aceasta cu atît m ai mult, cu cît nici măcar reprezentanţii ce
lorlalte două naţiuni recunoscute nu beneficiază de concivilitate în ju
risdicţiile săseşti.
I n sfîrşit, acceptarea revendicărilor româneşti e considerată a avea
urmări funeste pentru privilegiaţii de pînă atunci, datorită lipsei de pă
m înt cultivabil suficient şi a suprapopulaţiei care s-ar crea (mai ales în
rdiport cu comitatele, unde există pămînt suficient şi populaţia e mult
m ai rară ) , datorită lăzuirilor care ar distruge inevitabil pădurile, dato
rită conflictelor permanente care s-ar ivi şi îndeosebi datorită deosebi
rilor în caracterul moral şi n aţional, care ar ameninţa în cele din urma
însăşi existenţa naţiunii săseşti .
Proiectul Universită tii, care reflectă deci menţinerea unui punct de
vedere îngust, de conservare a unor privilegii exclusive, clar totodată
şi contradicţiile existente între naţiunile constituţionale recunoscute ale
principatului, aduce ca singur element de concesie în favoarea petiţio
narilor, promisiunea acordării, într-un viitor nedefinit, a drep'Lurilor ci
vile, românilor care se vor dovedi suficient de calificaţi pentru aceas
ta17.
Solicitarea Universităţii nu găseşte nepregătit Magistratul din Bis
triţa care, pe baza experienţei deceniilor trecute, urmăreşte cu atenţie
m işcările românilor din regiunea de graniţă, gata oricînd să-şi ia con
iramăsurile pe care le consideră necesare. Activitatea intensă care s-a
desfăşurat în graniţa năsă.udeană în perioada pregătitoare a Supplexu
lui n-a scăpat desigur atenţiei Magistratului. Avertizat prin dispoziţiile
comitelui săsesc Michael Bruk.enthal din aprilie şi mai 1 79 1 privind e
vitarea unor conflicte deschise cu românii, legate de restabilirea via
lentă a unor realităţi anterioare reformelor iozefine 1 8 , în 1 2 iunie 1 79 1
Magistratul dispune efectuarea discretă, fără mare vîlvă, a unei con
scripţii a familiilor româneşti din district, hotărînd totodată ca românii
Arh. St. Sibiu, Actele Universităţi!, nr.
17 1192/1791.
18 r.

Lupaş, op. cit., p. 694-695.

2711792 ; vezi şl
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să fie trataţi cu prudenţă, neacordîndu-se noi concesii faţă de cele d o 
bindite în deceniul anterior, d a r evitîndu-se totodată v reo vătămare via
lentă a drepturilor dej a obţinute19 • Sugestiile în acest sens nu lipseau
nici din partea reprezentanţilor Curţii care, după mărturia relatării u
nuia din deputaţii dietali ai Bistriţei destpre dezbaterea Supplexului20,
acreditau ideea unei contracarări a preponderenţei celorlalte d ouă na
tiuni constituţionale în principat prin intermediul naţiunii săseşti în co
laborare cu românii ridicaţi la rangul de a patra naţiune. Atitudinea fa
,·orabilă a comisarului imperial Rall faţă de mişcarea Supplexului2 1 , ca
si d atele mai noi furnizate de istoriografia austriacă privind planurile
de reformă constituţională ale împăratului Leopold, experimentate în
Toscana şi Stiria22, vin să ofere profeţiilor îngrij orate ale deputatului bis
t riţean Michael Bertleff privind apropiata schimbare a sistemului con
stituţional al Transilvaniei, mai mult decît caracterul unei simple supo
ziţii. Scrisoarea amintită explică totodată şi şovăielile stărilor privind
situaţia românilor de pe Pămîntul C răiese, proiectul de articol în favo
area acestora din urmă reflectînd tendinţa celorlalte două naţiuni de a
frînge exclusivismul privilegiilor naţiunii săseşti, iar renunţarea l a a
cest articol, teama că exemplul libertăţilor acordate într-o parte a ţării
\'a contamina şi supuşii români de sub j urisdicţia nobiliară.
Răspunzînd apelului Universităţii , Bistriţa îşi trimite deputatii la
sesiunea din septembrie 1 79 1 , dar se pare cu mîinile goale, astfel încît
in 8 septembrie deputatul Daniel Cziegler solicită căutarea şi scoate
rea din arhivă a tuturor documentelor, care ar atesta l ipsa drepturilor
de proprietate a români l o r pe Pămîntul Crăiese şi îndeosebi a acelora
privind situaţia de drept a românilor din satele districtului23• Acest ma
terial este apoi pus la dispoziţia unei comisii instituite la 20 noiembrie
1 79 1 în urma adresei Universităţii, în vederea elaborării opiniei bistri 
tene asupra proiectului de memoriu către împărat.
Lucrarea comisiei, alcătuite din senatorii Lowenthal şi Bertleff, p re
cum şi din notarul Frank24, este luată în dezbatere î n 4 ianuarie 1 792.
Magistratul bistriţean se declară de acord cu proiectul întocmit de U
niversitate, exprimîndu-şi speranţa c ă şi celelalte comunităţi consultate
se vor situa pe o astfel d e :poziţie. Petiţia românească este considerată
ca opera unei minorităţi l ocuitoare pe Pămîntu l Crăiese, întrucît nobilii
români au drepturi nobiliare, grănicerii au j u risdicţia şi proprietatea
lor, iar supuşii din comitate nu pot aspira la drepturi ci,·il e. Este nega
tă deci îndreptăţirea înaintării revendicărilor din Supplex în numele în
t regii naţiuni române din Transilvania. Un alt element accentuat de o 
pinia bistriţeană este pretinsa venire ulterioară a românilo r pe Pămîn
tul C răiese, ei fiind acceptaţi aici doar în anumite condiţii. Aşezarea
1 9 Protocolul Magistratului Bistriţa, 1 7 9 1 , nr. 632, p. 587-588.
20 Actele Magistratului Bistriţa, II b, nr. 799/1791.
21 Z. Pâclişanu, op. cit. p. 97-98 ; Manuscris 472 b , Biblioteca

Secţia Manuscrise.

Filialei

22 Adam Wandruszka, Leopold II, II, Wien-Mi.inchen, 1965, p. 372-377.
23 Actele Magistratului Bistriţa, II b , nr. 900/1791 .
24 Protocolul Magistratului Bistriţa, 1791, nr. 1192, p. 1122-1123.
Cluj-Napoca,
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românilor la marginea satelor săseşti şi angajarea l o r ca păstori sezo
nieri este invocată î n sprij inul acestei păreri, iar ca dovadă documen
tară se anexează u n extract din protocolul Magistratului, referitor la si
tuaţia românilor din Vermeş - unul din satele în care conflictele din
veacul XV�II atinseseră cele mai acute forme. Pentru
exclusivismul
d repturilor civile pe Pămîntul Crăiese, alături de des pomenita diploma
andreană, Magistratul se referă ş i la un document al lui Gabriel Bethlen
din 1 6 1 5 în care se vorbeşte despre . ,Regius ipsorum fundus saxoni
calis " . Ca observaţii critice la adresa proiectului de memoriu al Univer
sităţii, se sugerează renunţarea la unele aprecieri prea aspre la adresa
p reoţilor români, ca şi înlăturarea oricăror referiri la diferendele dintre
naţiunile constituţionale ale Transilvaniei. In sfîrşit, î n mod semnifica
tiv, Magistratul bistriţean propune scoaterea promisiunii din
finalul
proiectului privind primirea românilor care întrunesc condiţiile nece
sare l a beneficiul drepturilor cetăţeneşti, întrucît aceasta ar crea disen
siuni şi partide între români, iar împăratul ar putea recomanda prea
multi români pentru a beneficia de o astfel de posibilitate.
,
în cursul lucrărilor comisiei s-au mai ridicat şi alte elemente, legate
indeosebi de situaţia concretă din zonă. S-a subliniat astfel că, atunci
cînd românii m ilitarizaţi au fost strămutaţi din d istric tul săsesc î n re
giunea de graniţă, ei au fost despăgubiţi numai pentru lăzuirea pămîn
turi l o r lor, nu şi pentru valo area acestora, dovadă că ele nu le-au apar
t i n u l de drept. S-a ridicat, ele asem enea, p ropunerea ca românii din d i s 
l rict s ă fie schimbaţi cu saşii din comita te, care s ă fie aşezaţi î n d istric
tul Rodnei , pe care Magistratul speră să-l redobîndească. Aceste argu
m en te şi pretenţii n-au mai intrat însă î n opinia fin al ă , fiincl consid erate
i n O'portune într-un moment cînd fiscul tocmai se p regătea să pună d in
nou în discuţie îndreptăţirea chiar şi a clespăgubirii care s-a plăt i l Bis
Lriţei pen tru cedarea Văii Rodnei25.
Opinia Bistriţei a fost înaintată Uni\·ers ităţii în 7 ianu arie 1 792�::
contribuind , împreună cu celelalte elaborate ale jurisclicţi i l o r săseşti, l a
naşterea voluminoasei replici a Universităţii la cererile româneşt i , re
p lică trimisă deputaţilor aflaţi la Viena î n februarie 1 79227•
Intre timp acţiunea românească şi-a urmat cursul, vicarul de Rod
l� a. Ioan Para, păstrîndu-şi rolul proeminent î n dirij area evenim entelor .
. \.stfel el este printre promotorii petiţiilor din iunie 1 79 1 adresate împă
r atului Leopold şi moştenitorului tronului Francisc în vederea acorclării
celor două locuri v acante ele consilieri la Cancelaria aulică transih·ă
neană unor person alităţi româneşti. La sfîrşitul anului 1 79 1 el este ală
turi de cei doi e;piscop i plecaţi la Viena î n Yederec. sustine rii la C u r te
a revendicărilor româneşti28.
25 Actele Magistratului Bistriţa, II b, nr. 1192/1791.
26 Arh. St. Sibiu. Actele Universităţii, nr. 27/1792.
�7 Ferdinand von Zieglauer, Die polittsche Retormbewengung in Siebenbiirgen in der Zeit Jo
.
seph's Il und Leopo!d's II, Wien, 1881, p. 594-595.
23 Pâclişanu. op. ctt., p. 63 ; 103-104 ; Lupaş, op. cit., p. 701-70f.
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Moartea împăratului Leopold şi izbucnirea războaielor cu Franta
revolutionară imprimă însă o turnură nefavorabilă mişcării petiţionare
româneşti, noul împărat Francisc renunţînd la proiectele de reforma
constituţională ale înaintaşului său şi inaugurînd un rigid regim al reac
tiunii. În astfel de împrejurări, deputaţii saşi nu mai consideră necesari\
înaintarea replicii la Supplex, rezultatele modeste ale misiunii episcopi
lor l a Viena, concretizate în articolul de lege privind liberul exerciţiu
al religiei ortodoxe, nepericlitînd interesele fundamentale ale naţiunii
săseşti29• La dieta din 1 792 acest articol este acceptat de stări fără îm
potrivire, în schimb, ca expresie a noului curs politic, !promisa discuta re
a concivilităţii românilor pe Pămîntul Crăiese nu mai are loc.
în astfel de împrejurări, cînd lupta naţională românească l a nivelul
întregului principat e nevoită a se orienta cu preponderenţă spre do
meniul cultural, şi mişcarea din graniţa năsăudeană revine l a revendi
cările limitate local, ca o continuare firească a acţiunilor din perioad a
premergătoare Supplexului. Petiţiile repetate ale preoţilor români pen
t ru îmbunătăţirea situaţiei lor materiale ş i sociale !Prin obţinerea de por
tii canonice, scutirea de obligaţii fiscale şi sluj be iobăgeşti, acţiunile
grănicerilor pentru preîntîmpinarea pretenţiilor de supremaţie ale M a .
gistratului bistriţean în cazul desfiinţării graniţei3°, punclează o întrea
gă epocă, pînă la 1 848, cînd grănicerii năsăudeni se vor afla din nou in
primele rînduri ale revoluţiei româneşti.
Regiunea de graniţă năsăudeană, prin istoria s a de luptă pentru e
m anciparea econom ică, socială, politică şi culturală a românilor de aic i
în întreaga perioadă pe care am urmărit-o, oferă un eşantion al proce 
sului general, la nivelul tuturor românilor din Transilvania, de evoluţie
în cursul veacului XVIII pe coordonatele cristalizări i şi conceptualizării
unui program politic şi ale acţiunii politica-naţionale î n spiritul direc
tivelor acestuia. Elaborat în liniile sale esenţiale în perioadu. lui Ino
chentie Micu, p rogramul trăieşte, îşi face simţită prezenţa plenar şi î n
iniţiativele următoare îndepărtării din Transilvania a vaj nicului epis
cop.Hotărîrile sinodului din 1 747, ca şi mişcările de revenire la ortodo
xie, care-şi au însă substratul lor ce depăşeşte nivelul confesionalului .
lupta românilor din Schei pentru autonomia lor economică ş i adminis
trativă, ca şi mişcarea românilor din Valea Rodnei (ca să rămîner..1 la
cîteY a exemple) reflectă î n esenţă un proces unic, dincolo de diversita
tea formelor concrete pe care le îmbracă în funcţie de cadrul economic
social, geografic sau confesional în care s e desfăşoară. Nu e vorba însi"i
numai de o similitudine de revendicări, năzuinţe, moduri de acţiune i?:
vorîtă din interese fundamentale comune, ci, în multe cazuri, de o in
fluenţă directă a unor concejpte politice elaborate de Inochentie, care
devin bunuri comune ale mişcării româneşti şi s e regăsesc apoi, per
petuate de continuitatea acţiunilor locale, î n fluxul general al mişcă29 Zieglauer, op. ctt., p. 592.
30 Ştefan Buzilă, Documente btserteeştt, in AS, 1931, 15, p. 27, 31, 35, 38 ; 1933, 17, p. 23!1-2<10 ;
1936, 18, p. 401-402 ; Vasile Bichigean, Un capitol dtn ltttgiu! bistriţenilor cu someşentl, l!1
AS, 1929, 10, p. 41-65.
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rii Supplexului. Petiţiile românilor năsăudeni, prin evoluţia spre ideea
autonomiei politica-administrative, a ridicării economice-sociale-cultu
rale prin şcoală, prin întărirea poziţiei materiale a p reoţimii, reflectă
convingător aderenţa la direcţiile principale ale programului politic ro
m ânesc. Prezenţa între sprij initorii acţiunilor româneşti din părţile nă
săudene a lui Grigore Maior, unul din semnatarii petiţiei din 1 747 care
relua p rogramul lui Inochentie, sau a nobilului român maramureşean
Mihai Balea, autorul multora din memoriile todnenilor, ofe ră o p osibi
l itate de explicaţ.ie în ce priveşte filiera pătrunderii ideilor programului
politic românesc î n zona de care ne-am ocupat şi unde condiţiile locale
concrete constituiau u n teren prielnic al luptei pentru punerea lor în a
plicare. Caracterul revendicărilor cuprinse în :petiţiile rodneni lor ca .;; i

rolul jucat în elaborarea acestora de unul din reprezentanţii micii no

bilimi româ11eşti, la care făcea a:p el Inochentie în lupta sa, refl ectă

o

evoluţie spre laic în mişcarea naţională românească, evoluţie consoli
dată şi întărită apoi de constituirea regimentelor de graniţă româneşti
cu ofiţerimea lor care va sta î n primele rînduri ale acţiunilor mişcări i
Supplexului. Antecedentele acestei mişcări în Valea Rodnei, legate d e
neintrerupta luptă a românilor de aici pentru drepturile ş i autonomia
lor , dar în acelaşi timp de aderenţa la programul politic al tuturor ro
mânilor din Transilvania , explică în mod logic rolul proeminent a l gra
niţei năsăudene î n perioada 1 790-1 792.
O confirmare de netăgăduit a celor de mai sus oferă şi reacţia pri

vilegiaţilor. Răspunsurile lor elaborate cu mare atenţie faţă de tot ce-ar
putea im:presiona Curtea în mod favorabil punctului de vedere pe care-I
susţin , nu constituie decît o confirmare de fapt a importanţei 5i p o n 

deri i pe care o capătă problema românească în general, cea a conciv i 
lităţ.ii romf!.neşti pe Pămîntul Crăiese în special, î n cursul e-v-oluţiei s a l e

d i n veacul XVII I spre m omentul d e vîrf reprezentat de mişcarea Supple
xului. Polemica angaj ată cu tot mai mare acuitate între cele două părţi

în perioada anterioară Supplexului, d ar mai ales după dezbaterea dic
tată a revendicărilor româneşti, care se încadrează organic în spiritul

veacului raţiunii, care crede neclintit în fofla decisivă a argumentelor
şi contraargumentelor, face ca mişcarea Supplexului prin ecourile sale,
asemenea antecedentelor schiţate, să menţină î n ac tualitatea dezbate
rilor l a nivelul întregului principat existenţa

unei

vitale

probleme

româneşti. Şi acesta este poate rezultatul cel mai de seamă al eforturi
lor marii generaţii de la 1 790, îndreptate î n direcţia cristalizării unei
conş tiinţe p olitice proprii, î n spiritul căreia se va forma şi ridica gene
raţia de acţiune p olitică a revoluţiei de l a 1 848.
13
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GYEMANT

şi

K.G. Gtl'ND1SCH

ZU DEN VORBEDINGUNGEN UND DEM ECHO DES SUPPLEX
LIBELLUS VALACHORUM IM GEBIET DER NASSODER
MILIT ĂRGRENZE

ZUSAf\·1f\1EN FASSUNG

Einer der JVIi t tel-und Ausgnngspunkte jener Bewegung, die die
Rumănen Siebenbiirgens in den Jahren 1 7 90- 1 792 um die Bit tschrift
"Supplex Libellus V alachorum" schar te, war das Gebiet der Nassoder
Mili tărgrenze. Der Tătigkeit des V ikars van Rodna Ioan Para und der
mmănischen Ofiiziere dieses Gremregiments ging ein langjăhriger
Knmpf der rumi.inischen Dărfer aus dem Rodnczer Tczl vowus, der im
Laufe des ganzen 1 8 . Johrh1 1nderts gegen die V ersuche des B is tri tzer
;'\.1agistra ts gefiihrt wurde, seine Oberhoheit iiber dieses Gebiet auszus
trecken. Die Bit tschriften, die van locm Para verfasst und van den Offizie .
ren des n zmănischen Grenzregiments u n terzeich net wurden, tragen zur
Ausorbei tung der endgiiltigen Fnssz zng des Supplex bei. Sie stossen
jedoch a1 1f den Widers tond des Bis tritzer f\1agis tra ts der sich, van der
Săchsischen Na tionsun iversităt z u einer S tellungnahme aufgeforderl,
gegen die Konzivili tat der Rumi.inen auf dem Kănigsboden ausspricht.
Die A nderung der allgemeinen politischen V erhăltnisse nach 1 792 un .
ter den Bedingungen der Reaktion, fiihrt aucl1 im Nassoder Grenzge
biet zu einer Besinnung auf die konkreten Jokalen Forderungen, durch
clie auch in cliesem Gebiet die Kon tinui W t der mmănischen Bewegung
bis zur Revolz z tion van 1 848 un terbrochen bewahrt wird.
·
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