REVENDICARILE ROMANILOR DIN ORAŞTIE
lN PERIOADA ABSOLUTISTA

GHEORGHE NAGHI

Mişcarea naţională a românilor din Transilvania va cunoaşte o perioadă dificilă după revoluţia de la 1848-1849 reflectată doar în activitatea delegaţiei naţiunii române la Viena, ale cărei petiţii, memorii şi
proteste vor încerca să îmbunătăţească situaţia social-politică şi să transpună în realitate revendicărilor românilor din cadrul monarhiei habsburgice. Este o perioadă de stagnare politică pentru români cauzată de
presiunea reacţiunii din Viena şi Cluj.
Reprezentanţii românilor din Ardeal, Banat, Crişana, Maramureş
Bucovina s-au prezentat la Viena cu un program politic ce consta,
în principiu, din: menţinerea autonomiei Transilvaniei istorice (Ardealul), recunoaşterea naţiunii române ca naţiune politică, reprezentanţi
proporţionali în dietă, administraţie şi învăţămînt naţional (1848), recunoaşterea autonomiei politice pentru toţi românii din imperiu, 1 restaurarea vechii Mitropolii Ortodoxe a Transilvaniei. 2
Caracteristica fundamentală a luptei politice desfăşurate de români, în acei ani, consta în unitatea programelor prezentate, 3 unitate reliefată încă din timpul revoluţiei de la 1848-1849 prin colaborarea fruntaşilor revoluţionari Avram Iancu, Nicolae Bălcescu şi Eftimie Murgu,
unitate în care s-au întîlnit românii de pe ambele versante ale Carşi

paţilor.4

drepturilor poporului român şi obţinerea revendise ridică cei mai iluştri fruntaşi, cu efort şi intensitate
sporită. Prezenţa la Viena, rînd pe rînd, a lui Andrei Şaguna, Simion
Bărnuţiu, A. T. Laurian, Ioan Maiorescu, Al. P. Ilarian, Timotei Cipariu, Avram Iancu, Ioan Popasu, Aaron Florian, Petru Mocioni, Petru Cermena, Ioan Dobran şi a altora, va genera un val de memorii şi proteste
fără precedent. Suma acestora în perioada 13/25 februarie 1849
19 februarie 1851 înaintate forurilor centrale se ridică la un număr de
Intru

apărarea

cărilor naţionale

1 D. Suciu, Acţiuni politice româneşti împotriva suprimării autonomiei Transilvaniei fntre 1848-1868" în volumul Românii din Transilvania împotriva dualismului austro-ungar (1865-1900), Cluj-Napoca, 1978, p. 86; D. Suciu, Lupta naţio
nalităţilor din imperiul habsburgic pentru înfăptuirea programelor lor politice la
mijlocul secolului al XIX-lea, în AIIA. Cluj, 1972, XV, p. 186-191.
2 I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatulut, Timişoara, 1977, p. 157-162;
K. Hitchins, Ortodoxy and Nationality; Andrei Şaguna and the Rumanians of
Transylvania, 1846-1873, London, 1977, p. 87-95; M. Păcurariu, Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, ed. II, Sibiu, 1978, p, 339.
a V. Netea, Unitatea naţională a poporulut român în programele şi manifestările revoluţiei de la 1848, în Sargetia, 1979, p. 343-360.
4 I. D. Suciu, Revoluţia de la 1848-1849 în Banat, Bucureşti, 1968, pp. 185-

186, 188, 189.
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27, pe lingă cele cîteva mii înaintate autorităţilor guberniale. 5 Pentru
a fi aduse la cunoştinţa românilor din Principate se vor publica, nu intimplător, pe lingă alte reviste, şi în Magazin istoric pentru Dacia, publicaţie ce exprima ideea de unitate naţională. 6 Ele nu reprezintă altceva
decît continuarea ideilor paşoptiste, sau aşa cum le definea George Bariţiu, o reeditare a postulatelor fundamentale din Slupplex Libellus Valachorum.7 Mai apoi petiţiile vor fi considerate de Nicolae Iorga „un adevărat proiect de constituţie românească în veşmîntul ortodoxiei ocrotitoare".8
Una din chestiunile esenţiale care făceau obiectul preocupărilor delegaţiei de la Viena, ca şi a tuturor românilor, era instituirea consîngenilor în funcţii oficiale sub noul regim. Situaţia era negativă pentru
români din cauză că majoritatea funcţiilor din administraţie au fost
ocupate cu austrieci sau funcţionari aduşi din Boemia, Moravia, Bucovina sau Galiţia 9 care nu cunoşteau aproape de loc limba şi obiceiurile
populaţiei române din Transilvania.to
Problema dreptului românilor de a ocupa dregătorii publice, în raport cu numărul populaţiei - ca un deziderat paşoptist - în comparaţie cu patriciatul săsesc, care încerca să-şi adjudece cele mai numeroase
posturi, a făcut obiectul mai mult petiţii şi memorii din anii 1849-1851,
începînd chiar cu petiţia generală din 13/25 februarie 1849, unde la
punctul 3d se preconiza organizarea administraţiei în comunităţile româneşti, iar cea din 10 ianuarie 1850 la punctul 2 stipula dreptul românilor de a ocupa dregătorii publice în raport cu numărul populaţiei. 11
Apariţia constituţiei octroate din 4 martie 1849 a generat un nou
val de proteste ale delegaţiei române, mai ales că, doar românii au
fost repartizaţi în mai multe ţări de coroană deşi constituţia prevedea
egalitatea tuturor naţionalităţilor şi limbilor în administraţia publică.
5 A. T. Laurian, Die Romănen der osterreichischen Monarchie, tom. I-III,
Viena, 1851, apud C. Albu, Alexandru Papiu llarian, Bucureşti, 1977, p. 77; T. Boş
caiu, Ioan Popasu şi mişcarea revoluţionară de la 1848 din Transilvania, în Studii
de limbă, literatură şf. folclor, Reşiţa, 1978, IV, p. 391; D. I. Ionescu, Contribuţii
privind apariţia revistei Magazin istoric pentru Dacia, în Studii, 1972, tom 25,
nr. 2, p. 14&-147.
8 P. Teodor, Din nou despre „Magazin istoric pentru Dacia" fn Transilvania,
tn ActaMN., Cluj, III, 1966, p. 511-519; Idem, George Bariţ şi Principatele române
pfnă la 1848, în AJIC., 1963, VI, p. 77-89.
7 [G. Bariţ], O reflestune la petiţiunile vechi şi noă ale naţiunii române din
Transilvania, în Foaie pentru minte, inimii şi literaturii, XIV, 1851, nr. 39, p.
302-303.
8 N. Iorga, Isotria Românilor, voL X, Bucureşti, 1938, p. 68.
8 Ion cavaler de Puşcariu, Notiţe despre întîmplările contemporane, Sibiu,
1913, p. 42.
10 A. Berzeviczy. Az abszolutizmus kora Magyarorszd.gon, 1849-1865, Budapesta, vol. I, 1922, p. 218-219.
11 Petiţionile Naţiunei Române, f.l., f.a., p. 3; D. P. Ionescu, art. cit. p. 148;
Petiţia de mai sus este reprodusă sub titlul Cererile românilor din monarhia austrtacii tn Foaie pentru minte, inim4 şi literatură, XII, 1849, nr. 13, p. 97-100;
Dte Rumănen, op. cit. vol. III, Viena, 1851, p. 3-7; „Magazin Istoric pentru Dacia", VII, 1851, nr. 1, p. 1-5; N. Popea, Memorialul Arhiepiscopului şi mitropolitului Andrei baron de Şaguna sau luptele naţionale-politice ale românilor, 18461873, Sibiu, 1889, p. 400-408.
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Ca urmare prin petiţia înaintată chiar a doua zi, 5 martie 1849, romanu
revendică posibilitatea organizării administrative şi a folosirii limbii
române 12 iar în 12 martie 1849 cer unirea tuturor într-un corp naţional
- deşi în 10 martie 1849 Consiliul de Miniştri respinge propunerea
înfiinţării unui ducat românesc 13 ca elementul cel mai compact şi
numeros. 14 Preconizau un corp naţional ca al saşilor care aveau acest
drept căci noua constituţie le recunoştea statutul special din
Fundus regius - nu se justifica transformarea pămîntului regal (Fundus
regius) în pămînt săsesc, arătau petiţionarii, pe motivul că e locuit în
majoritate de români, 15 aducînd date concrete în 23 martie 1849. Cu
toate asigurările date de împărat la petiţia din 14/26 iunie 1849 semnată
de bănăţenii Petru Mocioni, Petru Cermena şi Ioan Dobran, 16 cu privire
la înfiinţarea unor instituţii „organice" pe seama românilor, situaţia nu
€ra deloc clarificată 17 iar răspunsul la petiţia generală întîrzia. In consecinţă o reînoiesc în 6/18 iulie 1849 prezentînd detailat problema funcţiilor publice pentru români. 18 Se arată în această petiţie că cei mai însemnaţi bărbaţi ai românilor sînt prezentaţi ca nişte oameni lipsiţi de
experienţă. Combat afirmaţia că în sinul naţiunii române nu se află
bărbaţi practici şi capabili de a deţine dregătorii publice, aşa cum susţinea Alexander Bach. 19 Contrar ideilor preconcepute, cu circulaţie între oficialităţi, petiţionarii arată că românii dispun de bărbaţi care au
îndeplinit posturi imortante. Ii aduc exemplu pe cei din Comitetul de
pacificaţiune, care în timpul revoluţiei, pentru a evita cruzimile au dovedit un tact deosebit în răsăritul monarhiei. La fel cei ce au condus
Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848 au demonstrat cunoaşterea situaţiei politice şi sociale mai bine ca bărbaţii de stat. în concluzie petiţio
narii constată că peste tot în ţară se află bărbaţi „cultivaţi", „probaţi"
în dregătorii, care trebuie să fie luaţi în considerare la noua constituire
a monarhiei. 2 0 Pentru a dispune de mai mulţi români competenţi în posturile politico-juridice, se solicită la 1 septembrie 1849 o facultate juMemorialul deputaţiunei române către ministeriu, în „Foaie pentru inimă
XIII, 1850, nr. l, p. 37; I. Puşcariu, Mitropolia românilor ortodocşi
din Ungaria şi Transilvania, Sibiu, 1900, p. 13-18; Memoriile arhiepiscopului şi
mttropolitulut Andrei Şaguna din anii 1846-1871, Sibiu, [1923], p. 27.
11 K. Hitchins, Studii privind istoria modernă a Transilvaniei, Cluj, 1970,
12

şi literatură",

p. 19.
14

Plânsoare

după ieşirea constituţiunii,

în Foaie pentru minte,

ratură, XIII, 1850, nr. 2, 9-11.
1s Petiţionile ... p. 16-17.
1s I. D. Suciu, op. cit., p. 219.
11 Petiţionile ... p. 23; cf. S.

inimă şi

lite-

Dragomir, Avram Iancu, ed. II, Bucureşti, 1968,
p. 284.
ia Arhivele Statului Cluj-Napoca, Arhiva personală G. Bariţ, cota 743, cf.
S. Dragomir, op. cit., p. 285.
19petiţionile ... p. 24; S. Dragomir, Studii şf documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anti 1848-1849, vol. I, Sibiu, 1944, p. 334.
20 Petiţionfle ... p. 25-27; în ziarele „Loyd" şi „Wanderer" apăreau articole
înverşunate împotriva românilor, cf. C. Bodea, Lupta românilor pentru unitatea
naţională, 1834-1849, Bucureşti, 1967, p. 195.
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ridică naţională.21 Un efort deosebit va depune în acest sens şi Avram
Iancu. 22
Neacord.indu-se atenţie cererilor româneşti, aceştia se văd nevoiţi
să intervină din nou la minister, în 10 ianuarie 1850, pentru numirea
connaţionalilor lor în dregătorii publice, în proporţie cu numărul populaţiei;23 limba română să-şi ocupe locul firesc nu numai în Biserică şi
şcoală ci şi în administraţie; preoţii să nu mai fie arestaţi; 24 şi să se
înfiinţeze un istitut de învăţămînt superior pe seama românilor pentru
a nu li se imputa că nu posedă calificare suficientă. 25 .
Un protest ridicat împotriva împărţirii teritoriale a „conduselor fă
cute de universitatea naţiunei săseşti", este cea semnată de delegaţii
românilor26 tn 25 februarie 1850, pe considerentul că dreptul prea mare
acordat saşilor ştirbeşte principiul egalei îndreptăţiri a naţiunilor şi
ameninţă existenţa românilor din Fundus regius. 27 Se cuvine şi o precizare. Românii nu au fost împotriva naţionalităţii săseşti cum nu au
fost nici împotriva celei sîrbeşti în Banat. !nsă aşa cum bănăţenii în
decembrie 1849, ataşaţi de programul general comun, au protestat împo ....
triva înglobării la Voivodina sîrbă şi cereau reunirea tuturor românilor
din monarhie şi despărţirea de ierarhia sîrbească aşa şi în Transilvania
solicită să li se acorde ceea ce s-a dat sîrbilor în Banat sau saşilor. 28
Poziţia intelectualilor români faţă de „naţiunea" săsească îşi primeşte clarificarea deplină în „apologia" alcătuită de Pavel Vasici în
1851, menţionată de George Bariţiu, 29 dar publicată abia în 1975,3 0 im21 Petiţionile ... p. 39-40; N. Popea, op. cit., p. 360-363; C. Albu, op. cit.,
p. 78, 81. Tot pentru o facultate filozofică juridică intervine Şaguna printr-o delegaţie la Viena în 21 decembrie 1850, cf. T.V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele
politice-naţionale ale românilor de sub coroana ungară, vol. I, ed. II, Sibiu, 1904,
p. 690.
22 S. Retegan, Cinci petiţii inedite din 1852 ale lui Avram Iancu, în Sargetia,
IX, 1972, p. 248, 251-252; Idem, Lupta burgheziei româneşti din Transilvania pentru infiinţarea unei facultli.ţi juridice româneşti (1848-1883), în AIIA., Cluj, X,
1967, p. 307-317; Pentru caracterizarea acţiunilor lui Avram Iancu din aceşti ani
vezi E. Stepan, P. Teodor, Avram Iancu în lumina unor noi izvoare istorice, în
Studia, Fasc. 2, XVII, 1972, p. 47-53.
21 Petiţionile ... p. 27; N. Popea, op. cit., p. 400-408; M. Popescu, Documente
inedite privitoare la istoria Transilvaniei intre 1848-1859, Bucureşti, 1929, p. 152.
2' I. D. Suciu, op. cit., p. 239-240; C. Feneşan, Două petiţii ale românilor
bli.nli.ţeni dupli. inii.buşirea revoluţiei de la 1848-1849, în Apulum, XI, 1973, p.
809-817; I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 161-162.
2S Petiţionile.. . p. 69. Românii erau ocoliţi de autorităţi sub pretextul că
nu posedă cărturari potriviţi pentru funcţii publice, cf. S. Dragomir, Avram Iancu, _ed. II, Bucureşti, 1968, p. 285-286.
26 Petiţia a fost semnată de T. Cipariu, I. Popasu, Gr. Mihali, Ghenadie Popescu, P. Mocioni, P. Cermena, A. T. Laurian, B. Ciupe, I. Maiorescu, C. Pomuţiu,
A. Florian, Gr. Popovici şi I. Dobran.
t7 Petiţionile ... p. 71-73.
28 I. D. Suciu, Nicolae Tincu Velta (1816-1867). Viaţa şi opera lut, Bucureşti,
1945, p. 33-34; Idem, Ştiri romaneşti privitoare la revoluţia sfrbilor in Revista.
Istoricii Românii., XVII, 1947, Fasc. 1-11, p. 121-130; Idem, Revoluţia de la 18481849 fn Banat, Bucureşti, 1968, p. 219; Idem, Rumănen urni Serben in der Revolution des Jahres 1848 im Banat, ln Revue des etudes sud-est europeennes, 1968.
VI, nr. 4, p. 609-623.
21 G. Bariţiu, Biografia lui dr. Paul Vastei, în „Observatorul", IV, 1881, nr. 77,.
.P. 30~310; nr. 78, p. 313-314; nr. 79, p. 317-318; nr. 80, p. 321-322.
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potriva unor elemente aristocratice reacţionare săseşti, apologie în care
dezvăluie calomniile ridicate asupra naţiunii române în perioada 18491852. Vasici sesizează că patriciatul săsesc şi nobilimea maghiară, după
revoluţia de la 1848, priveşte cu dispreţ soarta românilor încercind să-i
readucă în situaţia politico-socială anterioară revoluţiei. Adevărul se va
confirma în 1867 prin înfăptuirea dualismului. 31 Dacă la observaţiile lui
Vasici adăugăm şi faptul că „inteligenţa" românească era considerată
periculoasă de către ministrul Schwarzenberg, opinie comunicată lui
Alexandru Şt. Şuluţiu 32 se explică reţinerea autorităţilor de a-i numi în
funcţii publice pe români.
Era firesc, deci, ca numărul celor numiţi în administraţie, în acest
răstimp, să fie extrem de mic, aşa cum avea să constate şi Şaguna 33 în
anul 1850, numărul lor avînd să ajungă pînă la diploma din octombrie
1860 abia la 172 de funcţionari. 34 De fapt, în administraţia centrală a
Transilvaniei funcţionau doar trei români: doi inspectori şcolari (unit
şi ortodox) şi un traducător pentru gazeta oficială. Doar doi avocaţi români aveau dreptul să apere în instanţa Curţii de apel din Sibiu, forul
suprem de judecată în principat. La tezaurariat românii nu ocupau nici
o funcţie importantă. 35 Majoritatea funcţiilor administrative locale importante, chiar în ţinuturi cu majoritate românească, erau ocupate fie
de maghiari, fie de saşi. 36 in ţinutul Zărandului au rămas în funcţii oficiale doar românii care erau şi înainte de revoluţie. După revoluţie
au fost numiţi doar germani din Bucovina şi saşi. in ţinutul Alba Iuliei
au fost numiţi în majoritate maghiari. Iar în Orăştie şi ţinuturile măr
ginaşe nu exista nici un român în funcţie oficială.3 7
Reacţia viguroasă a fruntaşilor români a fost promptă asaltind
Curtea din Viena cu nenumărate petiţii şi memorii, aşa cum am arătat,
fără nici un folos fiind pur şi simplu alungaţi din Viena. 38 Ceea ce nu
s-a reuşit la Viena, s-a încercat să se rezolve pe plan local inaintindu-se petiţii guvernatorilor (din Banat sau Transilvania) sau organizind
mitinguri de protest. in cadrul lor preoţii ortodocşi sau uniţi şi alţii
înpărţeau formulare pentru petiţii şi condamnau instalarea de funcţionari maghiari şi saşi în ţinuturile româneşti, ceea ce a determinat
arestarea multora.39 Cauza naţională înlătura barierele confesionale. Conao G. Bariţ
logiei„ s-a oprit
romdnilor

şi

contemporanii

şi

Grigore

săi,

voi. II,

Bucureşti,

1975, p. 25; Asupra „apo-

Ploeşteanu:

bdnăţeni şi transilvăneni,

Din lupta lui Paul Vasici pentru drepturile
in Banatica, IV, 1977, p. 275-276.

G. Bariţ şi contemporanii săi, voi. II, p. 29. Nici in acel răstimp funcţio
narii români nu sînt admişi în posturi cf. „Albina„, I, 1866, nr. 22.
s2 C. Bogdan-Duică, Notesul de fnsemnări al lui Simion Bărnuţiu (1849-1863),
în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, voi. II, Bucureşti, 1923, p. 211.
» Memoriile Arhiepiscopu.lui ... , Sibiu, (19231, p. 41-42.
H G. Bariţ, Părţi alese din istoria Transilvaniei, II, Sibiu, 1890, p. 632.
as K. Hitchins, op. cit., p. 22.
H A. Berzeviczy, op. ctt., vol. I, p. 151-152.
n Vezi Anexa.
1e G. Bariţiu, op. cit., vol. II, p. 683; G. Bogdan-Duică, op. cit., p. 214; S. Dragomir, op. cit„ p. 310; M. Badea, Gh. I. Badea, Avram Iancu. fn conştiinţa poporu.lui romdn, Cluj-Napoca, 1976, p. 122.
18 K. Hitchlns, op. cit., p. 25; V. Netea, lnsemnările de l.a Viena ale lui A. T.
Laurian (14 ianuarie 1849-17 aprilie 1852), in Studii, XXIII, 1970, nr. 3, p. 525.
11
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cludentă

este în acest sens „plenipotenţa" - una din numeroasele care
împuterniceau pe cei delegaţi să plece la Viena, pentru a acţiona în
numele naţiunii - dată şi semnată de protopopul unit al Mediaşului
Ştefan Moldovan, alături de alţii, episcopului ortodox Andrei Şaguna. 40
Şi exemplele ar putea continua.
Petiţii în vederea numirii unor funcţionari comitatensi români au
înaintat şi românii din comitatele Arad şi Bihor. 41 La fel vor proceda
şi cei din Banat, care, în 23 septembrie 1851, solicită, printr-o petiţie
adresată guvernatorului Voivodinei sîrbeşti şi Banatului timişan, generalului Coronini, numirea unor funcţionari publici români conform unor
liste alcătuite în acest sens, printre cei propuşi figurînd Petru Cermena,
Ştefan Ioanescu, Vasile Maniu, Petre Popescu şi mulţi alţii. 42
Aceleaşi preocupări pentru ocuparea unor dregătorii publice o vor
vădi şi românii din Orăştie, ţinut unde nici un român nu ocupa vreo
funcţie oficială la începutul guvernării absolutiste.
Cercetările de arhivă au dus la descoperirea unei petiţii, necunoscută pînă acum, înaintată guvernatorului Transilvaniei de către românii
din Orăştie 43 cu ocazia trecerii sale pe acolo.
Petiţia nu este datată şi nici semnată pentru că este versiunea în
limba română (ciorna) a originalului german înaintat guvernatorului,
motiv pentru care se ridică trei probleme de lămurit. Pentru a putea
stabili, cît mai exact, autorul petiţiei, data înaintării şi numele guvernatorului căruia a fost înmînată, este imperios necesar a face o incursiune în atmosfera politico-bisericească a comunităţii greco-catolice din
Orăştie, din sinul căreia face parte autorul prezumtiv al petiţiei, interpretul revendicărilor românilor, pe baza documentelor existente în
această problemă.
Prima problemă

care se pune este stabilirea autorului petiţiei.
Moartea lui Nicolae Sandali, protopopul Cugirului cunoscut printr-o bogată activitate în timpul revoluţiei de la 1848, decorat cu crucea
de argint pentru merite cu coroană, 44 întîmplată în 9 martie 1852 a
prilejuit o dispută între patru candidaţi pentru ocuparea postului rămas
vacant: George Bercianu, Petru Dan, Nicolae Molnar şi Ioan Papp Ilieş.
Principalii favoriţi au fost George Bercianu şi Ioan Papp llieş.45
Primul, George Bercianu era susţinut de obştea din Cugir, care, într-o
adresă din 24 mai 1852, argumentînd că în timpul revoluţiei „am adus
jertfe pe altarul naţiei ca ostaşi grăniceri şi cameralişti", voiau să-l determine pe episcopul Alexandru Şt. Şuluţiu la numirea preferatului
lor. 46
'o B.A.R., Mss. Tom., 1059, f. 298-300.
41 A. Caciora, E. Glikk, Noi date pTivitoare la lupta românilor din cîmpia
Aradului pentru drepturi şi libertate naţională (1849-1867), în RevArh, XI, 1968,
nr. 2, p. 87; E. Glilck, Contribuţia maselor populare arădane la lupta pentru libertate şi unitate naţională între 1849-1867, în „Catedra", Arad, 1977, p. 173.
42 Gh. Naghi, Continuitatea ideilor paşoptiste în mişcare · . petiţionară r mânească, în Mitropolia Banatului, XXIX, 1979, nr. 10-12, p. 410-412.
41 Arhiva Mitropoliei Banatului, fond Lugoj, nr. 679/1852, f. 1.
u G. Bariţiu, op. cit„ vol. II, 691.
4 s Ortografia originală maghiară este Ioanna Papp Illyes.
48 Arhiva Mitropoliei Banatului, Fond Lugoj, nr. 679, f. 10 v.
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Pentru Alexandru Şt. Şuluţiu, ale cărui atitudini naţionale sînt binecunoscute47 contau, în acest caz, mai puţin meritele obştei care-l solicitau pe respectivul preot şi mai mult meritele naţionale ale candidatului. Era de înţeles că Şuluţiu, prefera pe lingă un candidat cu preocupări pastorale, un candidat ce întrunea şi cerinţele vremii avînd o intensă activitate pe tărîm naţional, dublată, bineînţeles, şi de o „praxă"
pastorală îndelungată. In optica episcopului, un post de răspundere în
Biserică, putea fi ocupat, în primul rînd, de un luptător naţional. Iar
meritele unor clerici din timpul revoluţiei erau încă prea puternice pentru a nu fi observate. Procedeul nu era nou. Identic a procedat Şuluţiu
cu un cunoscut paşoptist, „adlatus" al Cetăţii de Baltă (împreună cu
Stephan L. Roth) protopopul Mediaşului Ştefan Moldovan, avansat în
postul de vicar al Haţegului, 48 în 1852, opţiune nedezminţită de activitatea ulterioară a acestuia de o excepţională valoare cultural-naţională.
Revenind la vacantarea postului de protopop al „tractului" Orăştie,
cu sediul în Cugir, Şuluţiu constată că dispunea de un asemenea candidat în persoana ultimului pendent, Ioan Papp Ilieş parohul Orăştiei
şi arhidiacon onorar. într-adevăr acesta înaintează în 14 martie 1852,
cererea prin care solicită episcopului Şuluţiu numirea sa în postul de
protopop. Aşa cum cerea obiceiul, el alătură cererii o serie de acte doveditoare ale activităţii sale în slujba neamului şi a Bisericii româneşti,
acte însemnate de el convenţional A.B.C.D. şi E, documente importante
şi pentru stabilirea, cu aprnximaţie, a datei înaintării petiţiei. Din cerere
aflăm atitudinea sa din anii 1848-1849 cînd „pre mulţi săraci şi vă
duve în nespusele lor necazuri, de la pierire i-am scăpat mai vîrtos în
timpul revoluţiunei". Nu ştim dacă vrednicul preot a mai menţionat
cumva şi alte acţiuni de ale sale din vremea revoluţiei. Aflăm însă dintr-un alt document că Ioan Papp Ilieş se bucură de un prestigiu deosebit. Intr-o scrisoare de răspuns a Comitetului Naţiunii Române din Sibiu, semnată de Simion Bărnuţiu, din 8 ianuarie 1849, către scaunul din
Orăştie aflăm că respectivul scaun l-a propus să fie numit prefect. Simion Bărnuţiu ia la cunoştinţă cu multă plăcere vrednicia lui Ioan
Papp Ilieş şi a confraţilor lui, însă din motive organizatorice cererii nu-i
poate da curs pentru că scaunul Orăştiei depindea, în cele militare,
de prefectura Sebeşului.49
Din acest prim set de documente s-a păstrat doar cel care are pe
verso litera E, deci ultimul din cele prezentate episcopului. Acest document, care este recomandarea confraţilor săi din 14 martie 1852, pentru
postul vacant, relevă că Ioan Papp Ilieş avea o formaţie intelectuală
solidă absolvind „ştiinţele juridice, bisericeşti şi politice" şi că este bWl
" Suspectat de autorităţi, lui Al. Stercu-Suluţiu i se face percheziţie ln 1852,
la Blaj, în lipsa lui, ca dealtfel şi altor fruntaşi români: A. Iancu, G. Bari ţiu,
I. Maiorescu, cf. G. Bariţiu, op. cit., vol. II, p. 725; Privitor la activitatea naţională
vezi corespondenţa Al. Sterca-Suluţiu-G. Bariţ din volumul G. Bariţ şi contemporanii săi, IV, Bucureşti, 1978, p. 356-404.
48 Arhiva Mitropoliei Banatului, Fond Lugoj, f. nr. Ştefan Moldovan către
Carol de Schwarzenberg, Haţeg, 10/22 septembrie 1852.
40 Arhiva Mitropoliei Banatului, Fond Lugoj, dosar 1849.
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al limbilor latină, maghiară şi germană, cu o activitate pasde peste 35 de ani.
Din cauza întîrzierii răspunsului la cele solicitate, Ioan Papp Ilieş,
revine cu o nouă cerere, în 12 mai 1852, la care adaugă alte 8 „darabe"
de documente, din care să reiese, mai clar, strădaniile şi ostenelile sale
naţionale, menţionînd dorinţa de a fi numit în Orăştie, unde din „moşi
strămoşi" a fost sediul tractului.
Evident că adaugă alte documente şi nu le repetă pe cele 5 anterioare, care, se pare, că nu au convins în suficienţă măsură pe superiorul său. Din acest al doilea set de documente s-au păstrat doar două,
din care ultimul extrem de important. Primul document este o „plenipotenţă" acordată lui Ioan Papp Ilieş de către decedatul protopop Nicolae Sandali, în 23 februarie 1851. (însemnată cu litera L). Iar al doilea
document păstrat este tocmai petiţia de care ne ocupăm (însemnată cu
litera M). Din aceste documente existente s-au putut stabili paternitatea petiţiei procedîndu-se la compararea grafiei care îl fixează drept
autor indubitabil pe Ioan Papp Ilieş.
A doua problemă de stabilit este data înaintării petiţiei, coroborată
cu o treia, numele guvernatorului căruia i-a fost adresată. Observăm că
petiţia (însemnată cu litera M) a fost transmisă episcopului, în copie,
nu la prima cerere, din 14 martie 1852 ci la a doua cerere, din 12 mai
1852. Prima cerere către Şuluţiu conţinea doar documentele însemnate
cu literele A - E. Prima concluzie ce se poate desprinde de aici este
că petiţia ar fi fost înaintată guvernatorului în răstimpul dintre prima
şi a doua cerere către Şuluţiu, deci între 14 martie 12 mai 1852. Neajunsul acestei deducţii constă în aceea că Ioan Papp Ilieş ar fi putut
concepe şi înainta guvernatorului petiţia şi înaintea datei de 14 martie
1852, data primei sale cereri către Şuluţiu. Explicaţia procedurii lui
Ioan Papp Ilieş ar fi simplă. Nu i-a înaintat episcopului copia petiţiei
împreună cu prima cerere nu pentru că nu o avea ci pe motivul că nu
o credea necesară cunoscindu-i-se activitatea. Abia după aceea, observînd că nu este numit, apelează la argumente „forte" prin care îl putea determina pe naţionalistul Şuluţiu la numirea lui, deşi destul de în
vîrstă pentru un asemenea post.
Pentru a elimina acest neajuns, izvorît din lipsa vreunui document
care să ateste data petiţiei, ţinînd cont de toate datele de care dispunem, considerăm că petiţia a fost înaintată guvernatorului după data
de 29 aprilie 1851 şi înainte de 12 mai 1852. La această delimitare ne
bazăm pe următoarele argumente: principele Carol Schwarzenberg a
fost numit cu ordinul din 29 aprilie 1851 guvernator militar şi civil al
Transilvaniei. 50 După această dată a făcut călătorii prin ţară - vara
anului 1851 - iar poporul român i-a înaintat mii de „suplice" şi „recurse" pentru ameliorarea situaţiei lor 51 fiind întimpinat la Braşov de
protopopul Ioan Popasu. 52 Este drept că şi anteriorul guvernator, Wohltoral-naţională

Bariţ, op. cit., val. II, p. 679.
Idem, p. 680.
I. Popasu, Cuvîntarea ce s-au rostit de dl. protopop, în 27 mai a.c. în numele preoţimei la binevenirea serenităţii sale principelui Caro' de Schwarzenberg,
în Foaie pentru minte, inimă şi literatură, XIV, 1851, nr. 22, p. 175.

so G.
51
52
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gemuth a călătorit prin Transilvania, după revoluţie, prin districtul Reteagului pe la Betl=an, la Bistriţa 53 şi chiar prin Ţara Haţegului54 unde
i s-au înmînat şi lui nenumărate petiţii dintre care una putea fi şi
cea din Orăştie. Petiţia însă nu a fost înaintată lui Wohlgemuth, deci
pînă în aprilie 1851 (t 18 aprilie 1851 la Pesta 55) ci guvernatorului
Schwarzenberg, afirmaţie cu care intrăm în rezolvarea celei de-a treia
probleme.
Argumentele hotărîtoare ce-l definesc destinatar pe Schwarzenberg
sînt oferite de Ioan Papp Ilieş:
- adresarea din petiţie este „Serenisime Domine Princeps", adresare cuvenită doar unui principe. Wohlgemuth nu a fost principe şi
adresarea protocolară către persoana sa trebuia să fie excelenţă,
- nota de pe versoul petiţiei unde Ioan Papp Ilieş însemnează că
petiţia a fost înaintată „la trecerea Prinţului prin Orăştie pentru Naţiunea Rom.", principe care nu putea fi decît guvernatorul Carol Schwarzenberg, vărul ministrului preşedinte Felix Schwarzenberg,56
- mărturisirea proprie a lui Ilieş din 28 octombrie 1852, unde arată
că a înaintat petiţia în timpul primirii guvernatorului la Orăştie recomandîndu-i pe cei 20.000 de români din cercul Orăştiei care „nu se
bucură încă de nici un oficial din sîngile său". 57
Avînd în vedere argumentaţia adusă putem conchide că petiţia românilor din Orăştie a fost alcătuită de Ioan Papp Ilieş, parohul locului
şi înaintată în perioada de după 29 aprilie 1851 şi înainte de 12 mai
1852 probabil vara anului 1851 - guvernatorului principe Carol
Schwarzenberg.
In cuprinsul petiţiei, asupra căreia nu insistăm 58 se accentuează descriminările ce se practică în detrimentul naţiunii române, în răstimpul
imediat următor revoluţiei, cînd toate „dregătoriile", de la cele mai mari
pînă la cele mai mici, le-au „cuprins" saşii din oraş, iar românii, cei
mai numeroşi, au fost înlăturaţi cu totul, deşi proporţia era de 1000 de
saşi la 20.000 de români. 1n concret petiţia cuprinde înşiruirea tuturor
posturilor ocupate de saşi. O înşiruire de posturi, extrem de interesante,
a diferitelor funcţii existente în administraţia Transilvaniei, despre organizarea căreia pînă la 1853 avem cu dată recentă un temeinic studiu. 59
Apoi sînt înşiruite diferitele meşteşuguri, ocupaţii ale românilor din
acea vreme. Prin petiţie se apelează la înlăturarea abuzurilor existente
şi practicate în detrimentul românilor solicitînd pentru „purtătorii tuturor greutăţilor publice" restabilirea drepturilor lor. Semnificativ este
că nu se solicită înlăturarea tuturor saşilor din funcţii ci o organizare
echitabilă, în consensul petiţiilor din 5 şi 12 martie 1849, pe principiul
53

Bariţiu,

op. cit., vol. II, p. 645-647; pentru atitudinea lui Wohlgemuth
Pascu, Istoria Transilvaniei, Blaj, 1944, p. 222-223; G. Bavol. III, Bucureşti, 1976, p. 154.
54 Foaie pentru minte, inimă şi literatură, XIII, 1850, nr. 13, p. 101-102.
55 G. Bariţiu, op. cit., vol. II, p. 677.
56 Idem, p. 687.
57 Arhiva Mitropoliei Banatului, Fond Lugoj, nr. 593/1852.
56 Publicată în anexă.
59 E. Cernea, I. Botezan, Un document inedit privind situaţia politico-administrativă a Transilvaniei din anii 1850-1853, in Apulum, X, 1972, p. 467-512.
G.

faţă de români vezi Şt.
riţ şi contemporanii săi,
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egalei îndreptăţiri. Se acordă importanţa cuvenită şi şcolii româneşti solicitîndu-se învăţători pe seama românilor şi în acelaşi timp ocuparea
unor slujbe comunale, deşi aliniatele respective se pare că au fost trecute ulterior.
Linia programatică maximală nu mai era urmată, însă obţinerea
unor drepturi ca cel sus menţionat era extrem de importantă. De avut,
românii nu mai aveau ce pierde, pentru că libertatea politică rămîne
literă moartă şi cade sub centralismul vienez din moment ce, cu tot
ceea ce au întreprins românii, Banatul va fi încorporat Voivodinei sîrbe,60 Crişana şi Maramureşul rămîn integrate Ungariei iar Bucovina
va fi administrată cu Galiţia.6 1
Oficialitatea austriacă a demonstrat, în timpul revoluţiei cit şi după
aceia, puţină înţelegere faţă de aspiraţiile naţionale ale românilor şi ale
altor popoare din monarhie. Aceste aspiraţii erau considerate de Curtea
din Viena o ameninţare la integritatea monarhiei, motiv pentru care au
întreprins totul, spre a le înăbuşi. 62 Rezultatul intervenţiilor delegaţiei de
la Viena, ca şi a celorlalte petiţii înaintate guvernatorilor locali nu au
fost rezolvate favorabil decît în parte. Colaborarea cu guvernatorul imperial a fost un eşec, deşi unii fruntaşi ca Şaguna şi Maiorescu încercau să mai salveze ce se putea. Politica lor prohabsburgică nu a dus la
nici un rezultat, aşa cum presupuneau Simion Bărnuţiu şi A. T. Laurian care cereau curmarea acţiunilor de Ia Viena. 63 Prin tot ceea ce au
trecut după revoluţie, românii au ajuns la o maturizare social-politică,
la conştiinţa posibilităţii conducerii proprii 64 , iar lupta se va continua
prin intermediul culturii în întreaga perioadă absolutistă pentru întă
rirea spiritului naţional.
ANEXA

Serenissime Domine Princeps!
Domine Nobis Gratiosissime!
Dupe patsa restaurată, din mila lui Dumnezeu, şi cu adjutoriul pria gratiosului nostru împărat socotindune şi noi românii, de adevăraţi fii acestii patrii,
după ce soarele cel luminos întinse raziile sale şi la beii Românilor, carea de
sute de ani fură în întunerec şi erau mai de tot prăpădiţi, vărându se ca pruncul în pulvere - nemai putînd suferi năcazurile şi grăutăţile ce pun saşii din
Orăştie (Szâszvâros) pe umerii noştri, cu mare plecăciune îndrăsnim Serenităţei Voastre a aşterne secvenţia gravamină.
60 La 18 noiembrie 1849 se crează Voivodina sîrbă şi Banatul timişan cu comitatele Caraş, Timiş, Torontal, Bacica, Sirmiu, cu capitala la Timişoara, cf. L.
Bi:ihm, Geschichte des Temeser Banats, Leipzig, 1861, p. 3; G. Popovici, Istoria romdnilor bănăţeni, Lugoj, 1904, p. 371; I. D. Suciu, Nicolae Tincu Velea ... , Bucureşti, 1945, p. 33-34.
n D. Suciu, op. cit., p. 106.
82 K. Hitchins, op. cit., p. 19-20.
83 S. Dragomir, op. cit., p. 289.
84
I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 162; C.
Bodea, Baza socială a mtşcărilor de eliberare naţională a românilor din Transilvania secolelor XVIII şi XIX, în Revista de istorie, 1978, tom. 3, nr. 11, p. 1967-

1968.
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1. In oraşul nostru ce se chiamă Orăştie, (Szăszvăros) după aşezarea revoluţii,
toate deregătoriile dela cei mai mare pînă la cea mai mică leau jeji cuprins saşii
<le aici, - pe noi români cei mai numeroşi şi scoţîndune cu totul afară, care
pentru noi iaste o nespusă mare vătămare - de vreme ce saşii abea numere v(reo)
1000 de suflete, - români se află în acest scaun 20.000 mii, - apoi ce sînt 1000
de saşi, lingă 20.000 de români?
2. Deregătoriile ce ţin saşii, cu închiderea românilor afară, sunt acestea: Judele primariu (Judex Regius), Judele Mic (Judex sedis), senatori, inspectori, notariu, primariu, fiscales, cancelistele, arhivariu, poliţai director, secretar, juraţi,
oratori (sonsol), stational commisariu, rectificator commisariu, perceptor regesc,
adjuncţi, şi înperţitori (divisores) aceştia toţi sînt saşi, şi români nice unul, şi
cei mai mult, măcelarii, fleşerii, covrigari, semerari, ... zari, rotari, bugnari, jioturi de păduri, ferarii, adecă fetsori din Bolte de fer încă or adjuns la dregătorii
şi încă de jeji noase făcute cu frumoase plată înzestraţi, vîrînd unde numai putură, unde acestia avînd mesteşuguri cu acelea putură trei, fără de a lua penia
(pîinea) şi de a închide calea celor învăţaţi.
3. Aceştia fiind toţi saşi, şi toţi niamuri, un nepotismus nespus (de) mare,
toate grăutăţile le aruncă pe noi românii, de binele publicumului, îndulcindu se
numai dînşi.
4. Impărţitori averilor, aici în oraşul nostru fiind saşi, nici o dreptate nu fac
Drept aceea, pe linge acel - sub A. cu fericita trecere pe aicea a Serenităţii
Voastră, din genunchi cu lacrămi ne rugăm Voastră Serenităţi, ca cu ochi părin
teşti căutînd la greutăţile noastre aruncate pe umerii nostri, de atâta mulţime de
jisturi săsăşti, să te milostiveşti graţioase a ordina se fie o băgare de samă înspre
noi săracii contribuenţi români, şi purtătorii tuturor grăutăţilor publice, - precum şi despre atcia a se dispona ca împărţitorii (divisores) averilor noastre, fiind
noi românii în oraşul acesta mai numeroşi decât saşii să să pună Români, - sau
la saşi să fie saşi, şi la români să fie români - deoare ce saşii, să silesc în tot
modu a ne păgubi şi nu ştiu cum să ne păgubiască, şi să ne facă strîmbătate, -mai încolo asteptînd gratioasa ordinăţiune, remîiin.
5. Precum şi cu învăţătura pruncilor neîmpărtăşindu-se românii cu nice orizăstrare învăţătorii nostri, încă în nespuse patime, în mergerea cultivărei înnăcute
ne aflăm.
6. Intru asemenea pe lingă marca slujbe comunale a oraşţilui ce poartă juzii
români sau bireje zicînd încă sînt fără de samă slabiu respectaţi în subjistenţa
slujbei.

THE DEMANDS OF THE ROMANIANS OF ORAŞTIE DURING
THE ABSOLUTIST ERA
Summary
The article presents tht! efforts of the Romanian delegation in Viena to
accomplish the Romanian demands, in the period immediately following the revolution of 1848-1849. In their great majority, the petitions and the memorials
handed to the emperor during the period 1849-1851, were asking for the right that
the Romanians should undertake public functions in the goverment institution.s.
This situation concerned both the Romanians from Transilvania and those from
Banat. To this effect the Banatians would bring their wish to the governor Coronini's knowledge in order to get the right to undertake public functions. A
similar attitude was taken by the Romanians of Orastie as a newly discovered
document asserts. It is a petition adressed to the governor of Transilvania, Schwarzenberg, that requires the finding of a real solution for the engagement of the
Romanians in public service, as a direct reflection of the demographical reality,
the Romanians being the majoritary population.
The demands would not get solutioned in spite of their insistence.
(Nota) Supplex Libl. la trecerea
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