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Ládislau Gyémant – istoricul abordărilor interdisciplinare
Pe istoricul Ladislau Gyémant l-am cunoscut încă din vremea studenţiei, când
Academicianul Stefan Pascu, ce ţinea cursul de Demografie istorică, ne recomanda în
bibliografia recenta doi istorici, Aurel Radutiu si Ladislau Gyémant ai Institutului de
Istorie din Cluj-Napoca, care erau preocupaţi de aspectele cantitative din studiul
istoriei.
Mai trâziu, lucrând cu profesorul Pompiliu Teodor, acesta îmi vorbea cu multă
caldură despre cercetătorul Ladislau Gyémánt, ca despre un cercetator cu multe
perspective, care nu lăsa lucurile neverificate şi care face parte din generaţia istoricilor
preocupaţi de Noua Istorie, care trebuie abordată interdisciplinar.
Legatura cu domnul Ladislau Gyémant s-a concretizat abia după 1990, când am
participat la mai multe conferinţe la Cluj-Napoca unde am avut bucuria sa-l audiez. In
calitatea domniei sale de decan al Facultăţii de Studii Europene, m-a invitat de
asemnea, să iau parte la mai multe conferinţe internaţionale organizate în cadrul
facultăţii pe care o conducea.
Însă, nu contactele personale cu domnul profesor Ladislau Gyémant mă
determină să îl recomand pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al
Universităţii din Oradea, ci activitatea ştiinţifică de mare erudiţie.
Aş menţiona două lucrări de mare eruditie şi de respiraţie intelectuală:
Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între anii 1790 şi 1848 (Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1986); Repertoriul izvoarelor statistice privind Transilvania
1690-1847. (Editura Univers Enciclopedic, 1995, în colaborare cu Aurel Răduţiu) şi
mai ales Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750 (Vol. 1, Partea I-II, peste
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3.500 de pagini, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2009), urmând să apară în 2018
volumul al III-lea)
Este co-autor la Istoria Românilor (Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003,
vol.VI şi VII/1), la Istoria României. Transilvania (1997). Lui îi datorăm şi una dintre
cărtile de bază ale culturii române: Ion Budai Deleanu, De originibus populorum
Transilvaniae (Ediţie critică, traducere şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1991).
O altă latură a preocupărilor domnului Ladislau Gyémant a fost studierea
istoriei everilor din Transilvania: Evreii din Transilvania (Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2004) şi la revista Studia Judaica.
Dincolo de portretul unui istoric de renume internaţional, al unui profesor
elegant, dar discret, adăugând încă un element sentimental, domnul Ladislau Gyémant
fiind născut şi format până la nivel liceal la Oradea, avem suficiente argumente pentru
a-l aşeza în galeria personalităţilor care fac cinste Universităţii din Oradea.

Prof. univ. dr. Ioan HORGA

Oradea, la 29 mai 2018

Decan
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LAUDATIO
în onoarea domnului Profesor Ladislau Gyémant
cu ocazia decernării titlului de
DOCTOR HONORIS CAUSA
al Universităţii din Oradea
Consiliul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice şi
ale Comunicării, la iniţiativa Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene, a avut plăcerea să propună conducerii Universităţii din Oradea,
onorarea cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea, a
domnului Profesor Ladislau Gyémant, dascăl, cercetător sau om al cetăţii, plecat
din Oradea pentru a-şi desărvârşi cariera la Cluj-Napoca. Consiliul de
Administraţie al Universităţii din Oradea şi Senatul au avizat favorabil în luna
iulie 2018, această propunere.
Senatul Universităţii din Oradea, reunit în şedinţa sa solemnă din 10
octombrie 2018, în deschiderea manifestărilor prilejuite de împlinirea a 100 de
ani de la adoptarea Declaraţiei de la Oradea din 12 octombrie 1918, are onoarea
să confere titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea, domnului
Profesor Ladislau Gyémant în semn de apreciere pentru activitatea ştiinţifică şi
didactică de excepţie.
Domnul Profesor Ladislau Gyémant s-a născut la Oradea, la 12
septembrie 1947, într-o familie de supravieţuitori ai lagărelor naziste de la
Mauthausen şi Auschwitz. Are împreună cu soţia domniei sale–Amalya
Gyémant- o familie frumoasă prin realizările celor trei copii– Eugen Alexandru,
regizor de teatru în Bucureşti; Anca Delia, artist plastic la Timişoara, şi Maria–
Berta, doctor în filosofie la Sorbona–Paris.
A absolvit Liceul Emanuil Gojdu din Oradea, dupa care a urmat istoria în
cadrul Universităţii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. La absolvirea facultăţii, în
1970, ca şef de promoţie pe ţară, a luat postul de la Institutul de Istorie din Cluj,
lucrând sub coordonarea academicianului Ştefan Pascu. Împreună cu Aurel
Raduţiu, un alt cercetător de forţă al institutului din Cluj, erau preocupaţi de
aspectele cantitative din studiul istoriei Transilvaniei, fapt confirmat prin
doctoralul luat în 1982, care a fost foarte apreciat de comunitatea istoricilor din
Cluj-Napoca şi din ţară. Îmi amintesc că profesorul Pompiliu Teodor ne vorbea
cu multa căldură despre cercetătorul Ladislau Gyémant, ca despre un cercetător
cu multe perspective, care nu lasă lucrurile neverificate şi care face parte din
generaţia istoricilor preocupaţi de Noua Istorie, care trebuie abordată
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interdisciplinar.
Domnul Profesor Ladislau Gyémant a fost, alături de profesorii Pompiliu
Teodor şi Andrei Marga printre iniţiatorii Institutul de Studii Iudaice şi Istorie a
Evreilor „‟Dr. Moshe Carmilly‟‟, fiind ales în 1990 director al acestei instituţii,
pe care a condus-o până în 2012, cu rezultate deosebite. Sub conducerea
domniei sale institutul s-a afirmat între cele mai bune institute de profil din
Europa Centrală şi de Est.
Fiind nu numai un istoric de o excepţională rigoare, ci şi un vizionar în
ceea ce priveşte evoluţiile învăţământului universitar românesc, domnul profesor
Ladislau Gyémant s-a implicat in proiectul iniţiat de Rectorul Andrei Marga de
creare la Cluj-Napoca a unei Facultăţi de Studii Europene, ocupând din 1997
până în 2004 funcţia de pro-decan, iar din 2004 în 2012 pe cea de decan. În
acest context s-a realizat legătura europeniştilor orădeni cu domnul profesor
Ladislau Gyémant, care ne-a invitat să luăm parte la mai multe conferinţe
internaţionale organizate în cadrul facultăţii pe care o conducea.
În decizia noastră de a-i acorda titlul de Doctor Honoris Causa al
Universităţii din Oradea nu au cântărit numai legătura de familie a domnului
Ladislau Gyémant cu Oradea sau legăturile academic şi ştiinţifice dintre Oradea
şi Cluj-Napoca, ci, în mod deosebit, aprecierea excepţionalei sale activităţi de
cercetător riguros şi istoric onest, care sunt dublate de modestia celui care îşi
cunoaşte măsura valorii.
Aş începe enumerarea cu o lucrare de mare erudiţie şi de respiraţie
intelectuală: Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între anii 1790 şi
1848 (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1986), de fapt teza domniei sale de doctorat,
care vine să contextualizeze două lucrări de referinţă ale celui care l-a influenţat
foarte mult în cercetare, David Prodan–Răscoala lui Horea; Supplex Libellus
Valachorum.
Prin lucrarea Ion Budai Deleanu, De originibus populorum
Transilvaniae (Ediţie critică, traducere şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1991) profesorul Ladislau Gyémant a adus culturii române una dintre cărţile de
bază care au ancorat nu numai iluminismul românesc în cel european, cum
spunea regretatul profesor Pompiliu Teodor într-o conferinţă la Oradea prin
1998, ci va inspira o întreagă literatură.
Calităţile remarcabile de cercetător ale profesorului Ladislau Gyémant au
fost răsplătite încă din 1981 de către Academia Română, prin premiul Nicoale
Balcescu pentru completa lucrare realizată, împreună cu Aurel Răduţiu,
Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română
(1701-1848), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, 352 p. De
fapt, împreună cu acelaşi coleg de institut, încă în 1975 a dat lucrarea Supplex
libellus Valachorum în variantele româneşti de la Şchei, Editura Dacia, ClujNapoca.
Remarcăm cu această carte o calitate excepţională a domnului profesor
Ladislau Gyémant, adevăratul spirit de colegialitate, care se vede în demersuri
comune, însă care incumbă un volum suprauman de muncă. Împreună cu Aurel
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Răduţiu a mai dat istoriografiei române şi nu numai Repertoriul izvoarelor
statistice privind Transilvania (1690-1847), Bucureşti, 1995, 819 pagini.
Împreună cu Nicoale Edroiu, Remus Campeanu şi Anton Dorner, la care se vor
asocia pe rând alţi colegi mai tineri, va da monumentala serie de volume de
documente consacrată Răscoalei lui Horea în 10 volume, apărute între 19832007.
Acesta nobilă calitate a domnului profesor Ladislau Gyémant, de om de
echipă, va fi nu numai probată, dar îndrăznim să spunem ca i-a fost încununată
reputaţia obţinută în rândul istoricilor din ţară şi nu numai, pentru cele două
serii de documente cuprinse în cadrul Conscripţiei fiscale a Transilvaniei din
anul 1750 (Vol. 1, Partea I-II, peste 2.500 de pagini, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 2009), şi volumul 2, partea I-III, peste 2300 pagini, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2016), în colaborare cu Remus Câmpeanu, Anton
Dorner şi Florin Mureşan. Aşteptăm cu interes volumul al III-lea al acestei
lucrări, care este în curs de finalizare.
Datorită recunoaşterii contribuţiei sale la aşezarea la temelia
istoriografiei româneşti a atâtor volume de documente legate de istoria
Transilvaniei în secolul al XVIII-lea şi prima parte a secolului al XIX-lea,
profesorul Ladislau Gyémant a făcut parte şi dintre autorii sintezelor de istorie
naţională. Este co-autor la Istoria Românilor (Editura Enciclopedică, Bucureşti,
2003, vol.VI şi VII/1), la Istoria României.Transilvania (1997), precum şi
colaborator la Istoria Transilvaniei, (2008).
O alta latură a preocupărilor domnului Ladislau Gyémant a fost studierea
istoriei evreilor din Transilvania: Evreii din Transilvania (Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2004) şi la revista Studia Judaica. A colaborat la
Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, vol. 1-2, New York, 2008. A
coordonat împreună cu Maria Ghitta, lucrarea Dillemmes de la cohabitation.
Juifs et Non-Juifs en Europe Centrale et Orientale, 2006).
O latura semnificativă importantă a activităţii domnului Profesor
Ladislau Gyeamnt este legată de dezvoltarea Studiilor Europene la Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, atât în calitate de profesor între 1993 şi 2012 şi
de prodecan şi decan al Facultăţii de Studii Europene a acestei universităţi, cât şi
cea a acţiunii pe tărâm ştiinţific. Acţiunea sa în acestă sferă venea de pe un
fundament solid probat în calitate de cercetător al istoriei naţionale şi europene,
dar cu nişte atuuri foarte solide.
Asa cum remarca, pe buna dreptate profesorul Andrei Marga, în
recomandarea făcută Universităţii din Oradea pentru confererirea titlului de
Doctor Honoris Causa domnului Ladislau Gyémant, puţini sunt cei ce stăpânesc
în România şi lucrează în domeniul studiilor europene deopotrivă la fel de bine
limbile europene–engleza, germana, franceza şi italiana–alături de română,
maghiară şi latină.
Dimensiunea multilingvismului pe care o are profesorul Ladislau
Gyémant precum şi practica unui instrumentar în cercetarea istorică au fost
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principalele atuuri care l-au ajutat să se impună şi în domeniul scrisului despre
istoria Europei.
Menţionăm aici lucrările Preistoria Construcţiei Europene, ClujNapoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 1999; European Traditions
and Experiences, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2000 ;
Paradigme ale integrării europene. Relaţiile Internaţionale şi Studiile Europene
la Cluj-Napoca, (volum editat împreună cu Andrei Marga şi Nicoale Păun),
Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2002; contribuţii la
volumul România în Relaţiile Internaţionale în secolul XX, Cluj-Napoca, 2000.
Profesorul Ladislau Gyémant s-a implicat în organizarea unor
manifestări ştiinţifice de anvergură internaţională, cum au fost conferinţele
anuale de iudaistică de la Cluj-Napoca (1993-2012); conferinţele despre
integrare europeană de la Facultatea de Studii Europene (1997-2012). Reputaţia
domniei sale a fost recunoscută prin invitarea şi participarea sa la conferinţe
internaţionale în Germania (Tubingen, Berlin, Dusseldorf, Wittemberg, etc),
Franţa (Paris, Montpelier, Strasbourg, etc), Izrael (Ierusalem, Tel Aviv), SUA
(Washington, Los Angeles), Norvegia (Bergen, Trondheim, Oslo), Danemarca
(Aalborg), Olanda (Utrecht), Austria (Graz şi Viena), Ungaria (Budapesta şi
Debrecen), Spania (Castelleon şi Madrid), etc.
Aprecierea activităţii domniei sale s-a făcut de către instituţii ştiinţifice
naţionale şi internaţionale, prin participarea sa ca membru în bordul diferitelor
instituţii : Comitetul Naţional al Istoricilor din România; Asociaţia
Genealogiştilor din SUA; Asociaţia de Genealogie Evreiască din SUA şi din
Izrael; Consiliul Ştiinţific al Institutului „‟Elie Wiesel‟‟ de Studiere a
Holocaustului din Bucureşti; Centrul pentru studierea culturii armene, evreieşti
şi creştin orientale din Montpellier; Vicepreşedinte al Asociaţiei „‟Dialog‟‟ din
Bucureşti;
De-a lungul carierei sale, domnul profesor Ladislau Gymenant a fost
onorat cu premii şi distincţii: Premiul „‟Nicoale Bălcescu‟‟al Academiei
Române (1981), Premiul IC.Filiti (1991), Medalia Alexandu Şafran, Bucureşti
(2009), Premiul Sara şi Haim Jankulovics, Haifa (2010), Premiul Constantin
Brâncoveanu pentru excelenţa în cercetarea istoriei (2015).
Onorată audienţă,
Dincolo de schiţa scurtă a portretului unui istoric de renume mondial, al
unui profesor elegant, dar discret, adăugând aspectul sentimental ca domnul
Ladislau Gyémant fiind un fiu al Oradiei, suntem îndreptaţi să spunem că avem
suficiente argumente pentru a-l aşeza în galeria personalităţilor care fac cinste
Universităţii din Oradea.
Bine aţi venit Domnule Profesor Ladislau Gyémant în sânul corpului
academic al Universităţii din Oradea!
Oradea, 10 octombrie 2018
Senatul Universităţii din Oradea
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LISTA DE LUCRĂRI
Prof. dr. Ladislau Gyémant

CĂRŢI
1 Istoria Clujului, Cluj, 1974 (coautor)
2 Supplex libellus Valachorum în variantele româneşti de la Şchei, Cluj,

Editura Dacia, 1975, 134 p. (colab. cu A. Răduţiu)
3 Das Echo des Unabhängigkeitskrieges von 1877 in Siebenbürgen,
Cluj,Editura Dacia, 1977, 184 p. (colab. cu K. Gündisch)
4 Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română
1701 - 1847, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1981, 352 p.
(colab. cu A. Răduţiu)
5 Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, I, Bucureşti,
Editura Academiei, 1983, 489 p. (coautor)
6 Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, II, Bucureşti,
Editura Academiei, 1983, 473 p. (coautor)
7 Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, III, Bucureşti,
Editura Academiei, 1984, 450 p. (coautor)
8 Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între anii 1790 şi 1848,
Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1986, 514 p.
9 Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, V, Bucureşti, Editura
Academiei, 1990, 471 p. (coautor)
10 Ion Budai - Deleanu, De originibus populorum Transylvaniae, I - II, ediţie
de Ladislau Gyémánt, cu o introducere de Ştefan Pascu şi Ladislau
Gyémánt, note şi traducere de Ladislau Gyémánt, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1991, 337 + 560 p.
11 Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, VI, Bucureşti, Editura
Academiei, 1993, 590 p. (coautor)
12 Repertoriul izvoarelor statistice privind Transilvania 1690 - 1847,
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, /1995/, 819 p. (colab. cu A.
Răduţiu)
13 Istoria României. Transilvania, Cluj Napoca, Editura George Bariţiu,
1997,1166 p. (coautor)
14 14) Francisc Pall, Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma 1745-1768 I-II/12, (Ediţie îngrijită şi indice), Cluj-Napoca, Centrul de studii transilvane.
Fundaţia culturală română, 1997, 243; 401; 386 p.
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15 Preistoria

construcţiei europene. Prehistory of the European
Construction, Cluj-Napoca, Edit. Fundaţiei pentru Studii Europene, 1999,
463 p.
16 European Tradition and Experiences, vol. coordinated by Ladislau
Gyémant, Cluj-Napoca, European Studies Foundation Publishing House,
1999, 332 p.
17 Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, III/1-2,
(Coordonator în colab. cu Lya Benjamin), Bucureşti, Edit. Hasefer, 1999,
610; 608 p.
18 Evreii din Transilvania în epoca emancipării 1790-1867. The Jews of
Transylvania in the Age of Emancipation, Bucureşti, Edit.
Enciclopedică, 2000, 495 p. , ISBN 973-45-0306-5,
19 Paradigme ale integrării. Relaţii internaţionale şi studii europene la
Cluj, Editat de Andrei Marga, Nicolae Păun, Ladislau Gyémant, ClujNapoca, Editura EFES, 2002, 405 p., ISBN 973-8254-31-0
20 Istoria Românilor, vol VI; VII/1, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2003,
ISBN 973-45-0381-2 (coautor)
21 Avotaynu Guide to Jewish Genealogy, edited by Sallyann Amdur Sack,
Gary Mokotoff, Avotaynu, Bergenfield, New Jersey, 2004, Chapter
Romania, pp. 484-495, ISBN 1-886223-17-3 (coautor).
22 IZVOARELE RĂSCOALEI LUI HOREA, Seria A Diplomataria, vol. IX,
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004, 353 p. ( în colaborare cu
Ion Mircea, Remus Câmpeanu şi Anton Dörner) , ISBN 973-610-193-2
23 EVREII DIN TRANSILVANIA. THE JEWS OF TRANSYLVANIA. A
historical Destiny, Institutul Cultural Român. Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2004, 313 p., ISBN 973-86871-3-6
24 Dilemele convieţuirii. Evrei şi neevrei în Europa Central-Răsăriteană.
Dilemmes de la cohabitation. Juifs et Non-Juifs en Europe centralorientale, coordinatori: Ladislau Gyémant, Maria Ghitta, Cluj-Napoca,
Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, 2006, 202 p.
ISBN (10) 973-7784-09-X
25 Globalism, Globality, Globalisation. Ten Years of European Studies in
Cluj, edit. Ladislau Gyémant, Marius Jucan, Cristina Rotar, Cluj-Napoca,
Edit. EFES, 2006, 676 p.
26 IZVOARELE RĂSCOALEI LUI HOREA, Seria A Diplomataria, vol. X,
Bucureşti, Editura Academiei, 2006, 464 p. ( în colaborare cu Remus
Câmpeanu, Anton Dörner şi Vasile Lechinţan) , ISBN (10) 973-27-1438-7
27 IZVOARELE RĂSCOALEI LUI HOREA. Seria B. Izvoare narative,
Cronici în versuri şi folclor vol. IV, ( în colab. cu Nicolae Edroiu, Virgil
Florea, Ion Taloş) Bucureşti, Edit. Academiei, 2007, XLV+450 p.
28 Studia Judaica, vol. I-XX, Cluj-Napoca, Edit. Gloria; Sincron; EFES, 19902014, (editor)
29 Encyclopaedia of the Jews in Eastern Europe, I-II, New York, YIVO,
2008 (colaborator)
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30 Istoria Transilvaniei, III, Cluj-Napoca, 2008, Centrul de Studii Transilvane

(colaborator)
31 Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, Vol. 1, Partea I şi II,

Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2009, 2549 p. în colab. cu Remus
Câmpeanu, Anton Dorner, Florin Mureşan (ISBN 978-973-45-0588-3;
978-973-45-0590-6)
32 Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, Vol. 2, Partea I-III,
Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2016, 674+1056+733 p., în colab. cu
Remus Câmpeanu, Anton Dorner, Florin Mureşan

STUDII
Aspecte ale luptei naţionale în Transilvania anului 1842, în “Buletin
ştiinţific studenţesc. Ştiinţe umanistice”, 1970, p.45 - 53.
2) Acţiuni petiţionare ale românilor din Transilvania în perioada 1834 1838, în “Studia Universitatis Babeş - Bolyai” (în cont.: Studia), Series
Historia, 1971, 2, p.31 - 52.
3) Proiecte dietale de reformă a învăţământului românesc din
Transilvania între 1790 - 1848, în “Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie Cluj (în cont.: AIIA), 1971, p. 105 - 117.
4) Aspecte militare ale luptei sociale şi naţionale a românilor din
Transilvania în secolul al XVIII -lea şi prima jumătate a secolului al
XIX - lea, în vol. Oastea cea mare, Bucureşti, Editura militară, 1972, p.
53 - 98.
5) Aspecte ale luptei culturale şi politice a românilor bănăţeni în prima
jumătate a secolului al XIX - lea, în “Banatica”, 1973, p. 345 - 362
(colab. cu Nicolae Bocşan).
6) Armata românească din Transilvania în timpul revoluţiei de la 1848, în
“Museum” (Goleşti - Argeş), 1974, p. 101 - 107.
7) Memoriul românilor ardeleni din anul 1834, în AIIA Cluj, 1974, p. 98 117.
8) Dieta de la Cluj din 1846 - 1847 şi problema urbarială, în vol. Sub
semnul lui Clio, Cluj, 1974, p. 161 -167.
9) Rolul lui Vasile Georgevici în mişcarea de emancipare a românilor
bănăţeni (1822 - 1826), în “Banatica”, 1975, p. 193 - 207.
10) Geneza urbariului ardelean din 1846 - 1847, în AIIA Cluj, 1976, p. 173
- 194.
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director al nou înfiinţatului Institut de Studii Iudaice, a cărei iniţiativă o
asumasem, deja ca decan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, împreună cu fostul
rabin al Clujului, Dr. Moshe Carmilly (New York). Ladislau Gyémant a spus
simplu: “eu sunt pregătit în istoria României şi vreau să lucrez în acest
domeniu”. Fără emfază, fără a revendica merite! Dar, până la urmă, Ladislau
Gyémant a preluat directoratul Institutului, a devenit, pe scrieri solide, profesor
titular al Universităţii “Babeş-Bolyai” pentru istoria europenizării şi nu mai
poate fi separat de istoria instituţiei. Institutul de Studii Iudaice şi Istorie a
Evreilor a devenit repede, graţie directorului Ladislau Gyémant, cel mai bun
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institut de la Viena spre Răsărit, alături de institutul similar de la universitatea
“Paszmany Peter” din Budapesta. Din păcate, ieşirea lui din scenă, în 2012, a
însemnat practic sfârşitul Institutului.
Nu evoc larga apreciere a directoratului exercitat de Ladislau Gyémant la
Institut. În sistemul de atunci – cu decani aleşi de facultăţi, nu numiţi, care a
scutit profesorii de servilismul actual faţă de rectori – Ladislau Gyémant a fost
vreme de opt ani decan al Faculăţii de Studii Europene, pe care a condus-o cu
efectivă autonomie de decizie, cu pricepere, în deplină siguranţă. Nu este de
mirare că nu s-a mai generat nimic nou după plecarea lui, forţată de funesta lege
Funeriu, care, între altele, a eliminat sute de specialişti veritabili din
universităţile ţării. Dimpotrivă, s-a degradat aproape orice în aranjamente
provinciale!
Dincolo de roluri administrative, în condiţii normale, opera trebuie să
decidă în evaluarea intelectualilor. Ladislau Gyémant a fructificat ani buni de
lucru ca cercetător ştiinţific, încât atunci când bilanţul se ia în seamă, el îi
depăşeşte de departe pe istoricii care au fost plasaţi de la început în cariera
universitară. Spus fără ocolişuri, nimeni, de la Ştefan Pascu şi David Prodan
încoace, din şcolile de istorie a Transilvaniei ultimelor decenii, nu îl poate
concura în scrieri şi în soliditatea acestora. Prin conjuncturi oculte, unii au prins
poziţii formale în instituţii care şi-au pierdut între timp seriozitatea, alţii luptă cu
orice mijloc să nu scape prilejul oferit de golirea artificială a universităţilor de
profesori de valoare. Ladislau Gyémant lucrează temeinic, fie şi în desăvârşită
discreţie, la o operă istoriografică asupra Transilvaniei, care este de mult de
referinţă.
Fără a fi istoric de profesie, citesc în mod curent scrieri ce dau tonul
internaţional în filosofie, dar şi în drept, istorie, economie, psihologie,
management, sociologie, critica romanului, geopolitică, politică universitară,
teologie. Nu pot să nu observ contribuţiile originale ale lui Ladislau Gyémant,
pe care oricare cunoscător în materie le-ar reţine. Pot cita coautoratul la Istoria
Românilor (Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, vol.VI şi VII/1), dar mai
ales la multiplele volume de documente privind Răscoala lui Horea (în care
nimeni, afară de Ştefan Pascu, nu a făcut mai mult!), ca şi ediţia scrierii
eminente a lui Francisc Pall, Inochentie Micu Klein. Exilul la Roma 1745-1768
(1997) şi coautoratul la Istoria României.Transilvania (1997), sau , mai
devreme, Repertoriul izvoarelor statistice privind Transilvania 1690-1847.
(Editura Univers Enciclopedic, 1995, în colaborare cu Aurel Răduţiu). Opera de
până acum a lui Ladislau Gyémant înseamnă însă mult mai mult.
De departe, Ladislau Gyémant este cel mai temeinic istoric al epocii
moderne a Transilvaniei. Cartea Mişcarea naţională a românilor din
Transilvania între anii 1790 şi 1848 (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1986)
rămâne definitiv o carte de căpătâi şi este păcat că David Prodan nu mai poate
vorbi. Cu Ion Budai Deleanu, De originibus populorum Transilvaniae (Ediţie
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critică, traducere şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1991) Ladislau
Gyémant a adus în română una dintre cărţile de bază ale culturii ţării.
Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750 (Vol. 1, Partea I-II, peste
3.500 de pagini, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2009, al cărei al treilea volum
este anunţat pentru această vară) este o altă scriere exemplară, ce lămureşte
multe probleme, pe documente, cu calm şi argumente peremptorii.
Ladislau Gyémant a reluat cercetările de multă vreme intrate în umbră
consacrate evreilor ardeleni şi a contribuit, ca puţini contemporani, la scrierea
istoriei evreilor de la Carpaţi. Cu siguranţă, studiile şi cărţile sale – mă gândesc
mai întâi la edificatorul volum Evreii din Transilvania (Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2004) şi la revista de notorietate internaţională Studia
Judaica – contează pentru comunitatea evreilor din Europa ca pietre de hotar în
regiune.
Când se va analiza lucid ceea ce s-a petrecut la universitatea clujeană
între 1993 şi 2012, acţiunea lui Ladislau Gyémant va conta, de asemenea, ca un
moment istoric, de semnificaţie europeană. În intervenţii cultivate şi cumpănite
el a adus în dezbaterile universitare idei, raţionamente şi argumente ce au
amintit tradiţia majoră a instituţiei.
Nu epuizez aici prezentarea celui mai bun istoric al Transilvaniei din
zilele noastre. Nici nu-i scriu în vreun fel istoria, căci aceasta se va face altădată.
Aş mai menţiona doar trei aspecte.
Primul este cel al multilingualităţii. Putem fi oricât de toleranţi în
evaluări, dar un fapt este de netăgăduit. Nu suntem specialişti demni de respect
la Cluj-Napoca fără a vorbi germană, franceză, engleză, italiană, pe lângă
română. Ladislau Gyémant le-a însuşit pe fiecare, la care a adăugat stăpînirea
maghiarei şi, bineînţeles, a latinei. Am fost bucuros, ca rector care am pus
accent pe valoarea persoanei, să-l etalez la München, Viena, Paris, Roma sau în
multe alte locuri. Ladislau Gyémant şi-a însuşit limbile regiunii şi ale Europei de
azi, încât l-am simţit a fi mereu un avocat care pledează pentru a se stăpâni
limbile menţionate de către specialişti şi studenţi.
Al doilea este cel al formulei alese de scriere a istoriei. Peisajul
istoriografic de la noi – dincoace de elanul însufleţitor al schimbării din primele
zile ale lui 1990 – a fost ocupat, din nou, de un fel de scriere elaborată fără
consultarea fără rest a arhivelor, ba chiar de o istorie propagandistică, ce este
folosită protocolar, la ocazii festive. Pe scenă, mai nou, a intrat istoria
comercială, care presupune statul în arhive atât cât este necesar pentru a găsi
amănunte picante. Ladislau Gyémant a fost tot timpul credincios istoriei
lămuritoare, bazată pe efortul de epuizare a arhivelor. Puţini dintre istoricii din
regiune au petrecut în arhivele din ţară, dar şi în cele de la Budapesta şi Viena,
mai mult decât el. Istoria speculativă (care nu este nici măcar filosofică!), adică
istoria insuficient sprijinită pe investigaţie proprie de arhivă, el a respins-o
statornic, iar acest fapt conferă scrisului său soliditate, înainte de orice.
29

Al treilea aspect este cel al instrumentelor folosite în scrierea istoriei.
Din nefericire, la noi încă nu a fost tematizată suficient relaţia dintre culegerea
datelor în arhivă, stabilirea faptelor istorice, corelarea lor cauzală şi funcţională,
cunoaşterea regularităţilor şi înţelegerea tuturor acestora ca întreguri de
civilizaţie şi cultură. Împrejurarea se resimte în calitatea dezbaterii publice, căci
scrierea istoriei şi discursul public comunică prin numeroase fire. Mulţi se reped
în unul sau altul dintre aspecte, fără să poată reda istoria ca viaţă trăită. Pentru a
putea face aceasta, istoricul trebuie să fie el însuşi preocupat de disciplinele
conexe, de la tehnologii de producere, trecând prin economie şi sociologie, la
antropologie culturală, teologie şi filosofie. Ladislau Gyémant a dat importanţă
fiecărei laturi a procesului istoric şi a angajat cunoştinţe din varii discipline,
încât astăzi, când discursul istoric este asaltat de formule simplificatoare, el
păstrează linia rezistentă a unei istorii bine informate de optici disciplinare
diverse. Mulţi istorici de la noi s-au oprit la “Şcoala Analelor”. Ladislau
Gyémant cunoaşte unde pot fi folosite cu randament achiziţiile noii istoriografii
din Franţa, Germania, Statele Unite. Pentru el istoria este mult mai mult decât
un mijloc în slujba carierei, este o pasiune dominantă, ca parte a angajării
personale în sfera amplă a culturii.
Dr. Andrei MARGA
Profesor universitar
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LADISLAU GYÉMANT, UN ISTORIC ŞI
PEDAGOG DE ELITĂ
Îmi este agreabil să mulţumesc domnului decan Ioan Horga care m-a
asociat la ceremonia de omagiu dedicată distinsului nostru coleg, eminentului
profesor universitar Ladislau Gyémant, pentru care nutresc sentimente de
admiraţie şi de afecţiune.
Sentimentele de admiraţie privesc excepţionala sa biografie intelectuală,
derulată în mod exemplar în trei domenii: cercetare, învăţământ şi administraţie
universitară.
Cercetarea constituie principala sa activitate profesională care a debutat
în anul 1970, la Institutul de Istorie din Cluj, după strălucite studii la Facultatea
de Istorie şi Filozofie, de la Universitatea Babeş-Bolyai. El şi-a continuat munca
intectuală în cadrul acestei instituţii unde a obţinut gradul de cercetător ştiinţific
principal I, până în 1908, iar de atunci şi până în prezent la Centrul de studii
transilvane. Trei istorii au fost explorate în mod sistematic: cea a Transilvaniei
secolelor XVIII şi XIX, cea a ideii europene şi cea a evreilor din România. În
toate trei, el s-a afirmat prin publicaţii de valoare, bazate pe investigaţii
riguroase în arhive, biblioteci şi centre de documentaţie din mai multe ţări. Din
bogata sa bibliografie compusă din numeroase lucrări de referinţă, pentru care a
primit premii şi distincţii doresc să citez doar câteva titluri pe care le-am
practicat şi care m-au pasionat. Pentru prima istorie: Mişcarea naţională a
românilor din Transilvania între anii 1790 şi 1848 (Edit. ştiinţifică şi
enciclopedică, 1986) o lucrare devenită clasică, şi Conscripţia fiscală a
Transilvaniei din anul 1750 (Edit. Enciclopedică, 2009-2016), o lucrare
monumentală la care au fost ataşaţi câţiva colaboratori. Pentru a doua istorie:
Preistoria construcţiei europene. (Edit. Fundaţiei pentru Studii Europene,
1999). Pentru a treiea istorie: Evreii din Transilvania în epoca emancipării
(1790-1867) (Edit. Enciclopedică, 2000) şi Evreii din Transilvania (Centrul de
Studii Transilvane, 2004). Dat fiind tematica principalelor mele cercetări, ţin să
mă opresc un moment asupra acestor două ultime cărti, apărute în ediţie bilingvă
(română-engleză). Prima este un minuţios studiu sociologic care prezintă pe larg
atât aspectele demografice şi socio-profesonale, cât şi structurile instituţionale şi
educaţia religioasă şi culturală. Aceasta din urmă a fost rezumată prin formula
“tendinţe de înnoire”, şi a avut drept consecinţă, printre altele, modernizarea
învăţământului religios, în contextual modificării statutului juridic şi luptei
pentru emancipare concretizată în 1867, anul instaurării sistemului politic al
dualismului austro-ungar. Autorul a revenit auspra destinului evreilor din
Transilvania în a doua carte în care a lărgit grila cronologică, abordând atât
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perioadele care au precedat epoca emancipării, cât şi cele care au urmat. Este
vorba de o sinteză globală de la origini până în prezent, în care o atenţie
deosebită este consacrată perioadei interbelice, “martora a unei înfloritoare vieţi
evreieşti” şi cea a Şoahului în care imensa majoritate a evreilor din Transilvania
de nord a fost deportată “cu mult zel” în Polonia, de autorităţile maghiare şi
nimicită în lagărul de exterminare nazist de la Auschwitz. Prin pertinenţa
analizelor şi originalitatea metodologică, ambele lucrări ocupă un loc aparte în
istoriografia evreilor din România, pe care autorul a îmbogăţit-o de asemenea,
cu articole înnoitoare privind genealogia şi inventarierea datelor statistice, dar şi
mai ales prin contribuţiile sale ca editor şi redactor responsabil a celor douăzeci
de volume ale anuarului de reputaţie internaţională Studia Judaica.
Activitatea sa didactică s-a desfăşurat în două noi şi importante
structuri universitare înfiinţate de rectorul Andrei Marga, Institutul „Moshe
Carmilly”, unde a fost profesor de istorie generală a evreilor şi de istorie a
evreilor din România în cadrul programului de Studii Iudaice (1990-2008), şi
Facultatea de Studii Europene unde a fost profesor de istorie a Europei (19972008). Ladislau Gyémant s-a făcut cunoscut ca un dascăl riguros şi exigent,
reclamând eforturi constante, dar apropiat de numeroşii săi studenţi, cărora le-a
transmis dragostea şi pasiunea pentru disciplina predată. Conducător de doctorat
în specialitatea Istorie modernă, el a îndrumat numeroşi tineri pe teme legate de
istoria evreilor, iar unii dintre ei au devenit cadre didactice chiar la Institutul
„Moshe Carmilly”.
La fel ca în cercetarea ştiinţifică şi în activităţile pedagogice, Ladislau
Gyémant a excelat şi în domeniul administraţiei universitare, dovedind o mare
capacitate managerială. Director al Institutului de iudaistică şi istorie evreiască
„Dr. Moshe Carmilly”, el a reuşit să-l transforme într-unul din cele mai
dinamice centre universitare specilizate în studii iudaice din Europa. Aceleaşi
aprecieri laudative se cuvin privind activitatea sa ca prodecan şi decan al
Facultăţii de Studii Europene, şi ca director al Institutului de studii inter şi
multiculturale al Universităţii Babes-Bolyai.
La sentimentele mele de admiraţie pentru prestigioasa sa carieră
universitară şi ştiintifică, se adaugă sentimente de afecţiune şi caldă prietenie,
care a început şi s-a dezvoltat la Cluj, cu ocazia cursurilor pe care le-am predat
la invitaţia sa, şi a participării mele regulate la congresele ştiintifice pe care le-a
organizat. De asemenea la Montpellier, unde a sosit ca reprezentant al
Universităţii clujene în cadrul unor programe de cooperaţie cu Universitatea
Paul Valéry. Astfel l-am putut cunoaşte mai bine şi profita între altele de
reflecţiile sale privind multiculturalismul şi poziţia minorităţilor, considerate ca
un liant între diferitele state ale vechiului continent, subiect căruia îi este mereu
ataşat. În afară de numerosele convorbiri telefonice, schimbul de cărţi cu
dedicaţii şi corespondenţa purtată timp de ani, stau mărturie a relaţiilor noastre
de statornică prietenie intelectuală şi nu numai.
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Ladislau Gyémant este un reprezentant de elită al istoricilor transilvăneni
care devine acum, prin decernarea titlului de „doctor honoris causa” membru al
prestigioasei universităţi din Oradea, oraşul în care s-a născut şi unde a fost elev
pănă la Bacalaureat. Este o adevărată „întoarcecere acasă” plină de semnificaţii
pentru familia sa dar şi pentru comunitatea din care face parte. Iată de ce îmi
exprim bucuria pentru meritata distincţie acordată unui imens savant, unuia din
cei mai reputaţi şi probi intelectuali cu care România se poate mândri şi care
face cinste atât culturii române, cât şi culturii europene şi străvechii culturi
evreieşti.
Carol IANCU
Professeur émérite à l‟Université Paul Valéry de Montpellier
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CONTRIBUŢIA PROFESORULUI ŞI ISTORICULUI
LADISLAU GYÉMÁNT LA CUNOAŞTEREA
ISTORIEI TRANSILVANIEI
Consider, ab initio, că este de apreciat iniţiativa Universităţii din Oradea,
cu deosebire a Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi
Ştiinţele Comunicării, de a conferi prof. univ. dr. LADISLAU GYÉMÁNT,
originar din Oradea, onorantul titul de Doctor Honoris Causa, ca expresie a
aprecierii activităţii sale istoriografie şi universitare, care conţine elemente de
progres şi modernitate.
Fiind o personalitate cu preocupări polivalente, mă voi opri – în acest
demers al meu, de natură colegială -, la modul cum domnia sa a dezvoltat un
interes special, mai ales după anul 1989, pentru istoria evreilor din Transilvania
şi, în sens mai cuprinzător, a celor din România, problematică istorică mai puţin
investigată în perioada anterioară. Într-un context favorabil, al libertăţii depline
de exprimare şi o deschidere vastă faţă de realităţile trecutului, era firesc ca un
asemenea domeniu să devină o prioritate, astfel că istoricul clujean a acţionat pe
un teren fertil şi, în mare parte, necercetat. Înzestrat cu calităţi de autentic
investigator şi organizator, el a luat parte la fondarea Institutului de Iudaistică şi
Istorie Evreiască „Dr. Moshe Carmilly Weinberger” în anul 1990, al cărui
director a fost până în anul 2012, timp de 22 de ani. A fost o experienţă unică
dincoace de Carpaţi şi reprezentativă în plan european. Prin intermediul acestei
instituţii, România s-a înscris în contextul unor noi preocupări europene şi
mondiale, de studiere a istoriei evreilor, a contribuţiei lor la istoria universală,
precum şi a tragediei trăite de aceştia în timpul monstruosului Holocaust,
organizat de nazişti.
Un capitol semnificativ a fost şi editarea celor 20 de numere din
periodicul Studia Judaica, una dintre cele mai exigente şi serioase reviste de
profil, cu o circulaţie internaţională aceasta apărând în limba engleză. A lansat,
de asemenea, Biblioteca Judaica, între anii 1994-200, din care au văzut lumina
tiparului 6 volume. Şi prin aceste publicaţii centrul universitar Cluj-Napoca şi-a
fixat un loc important pe harta acelor aşezări în care pulsează un interes
constant, deşi recent, pentru istoria şi civilizaţia evreilor. Am avut posibilitatea
de a parcurge paginile acestor vectori istoriografici, deci pot aprecia rostul major
al editării publicaţiei respective.
Concomitent cu asigurarea funcţionării unui factor de difuziune al
literaturii istorice creată la Cluj-Napoca, istoricul Ladislau Gyémánt a desfăşurat
o activitate febrilă, uneori cu caracter de pionierat pentru reconsiderarea istoriei
evreilor din Transilvania, pe care a scos-o din anonimat prin cărţi de sinteză şi
numeroase studii şi articole despre unele aspecte inedite ale acesteia.
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O componentă esenţială a activităţii sale ştiinţifice o constituie lucrarea
sa despre Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între anii 1790 şi
1848, una dintre cele mai reprezentative din istoriografia problemei, situându-se
alături de cea a istoricului american Keith Hitchins. De o evidentă utilitate
ştiinţifică sunt, ca instrumente de lucru, repertoriile pe care le-a realizat (în
colaborare cu Aurel Răduţiu), care conţin date precise cu privire la actele
oficiale din Transilvania (1701-1847), tipărite în limba română, precum şi la
izvoarele statistice privind Transilvania (1690-1847). Dar cea mai importantă
operă a sa ni se pare scoaterea din anonimatul istoric, în două volume
monumentale, a Conscripţiei fiscale a Transilvaniei din anul 1850, care atestă,
ca document de excepţie, preponderenţa demografică a locuitorulor români în
această provincie istorică. Pentru modul cum a editat opera lui Ion BudaiDeleanu a fost distins cu premiul pentru erudiţie şi rigoare, fiindu-i astfel
confirmate calităţile de istric la care se pot adăuga şi cele de echilibru în
interpretare, probitate şi profunzime.
Ar mai fi de semnalat şi contribuţiile sale la editarea unor volume
privitoare la răscoala lui Horea, apoi la tratatele de istoria României (vol. VIVII) şi istoria Transilvaniei (vol. VI) .
Prin tot ceea ce a scris, Ladislau Gyémánt s-a manifestat ca un exponent
de seamă al istorigorafiei noastre, meritând pe deplin distincţia de astăzi,
deoarece este una din personalităţile contemporane ale ştiinţei româneşti.
Dr. Viorel FAUR,
Profesor universitar
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LECTIO MAGISTRALIS

TRANSILVANIA ÎN EPOCA
REFORMISMULUI AUSTRIAC
Ladislau GYÉMANT
La sfîrşitul secolului al XVII-lea, viaţa politică şi spirituală a Europei
este marcată de mari mutaţii care crează premisele unor noi evoluţii şi în spaţiul
central-sud-est european în care se încadrează Principatul Transilvaniei.
Schimbările în planul ideilor şi mentalităţilor, sintetizate de Paul Hazard în
fericita formulă a „crizei conştiinţei europene”, marchează o fundamentală
reexaminare critică a valorilor tradiţionale, aducîndu-se, prin spiritul laic şi
cultul raţiunii, elementele fundamentale definitorii ale unei epoci de tranziţie
spre „veacul luminilor”. Mutaţiile politice care schimbă concomitent harta
Europei îşi aduc, la rîndul lor, contribuţia la instituirea condiţiilor pentru
răsturnarea unor valori considerate imuabile. Graniţele „micii Europe” clasice se
lărgesc spectaculos spre Răsărit, aducînd o nouă configuraţie a liniilor de forţă
în centrul şi sud-estul continentului. Monarhia habsburgică, stăvilită în
expansiunea ei spre Apus de Franţa lui Ludovic al XIV-lea, îşi concentrează
eforturile în dauna unui Imperiu Otoman intrat pe panta declinului,
transformarea Austriei într-o monarhie dunăreană, cu includerea Ungariei şi
Transilvaniei, modificînd esenţial raporturile de forţe şi interese atît în relaţiile
dintre marile puteri ale acestei zone, cît şi în configuraţia social-politică internă
a noilor provincii dobîndite.
Instaurarea stăpînirii habsburgice în Transilvania nu aduce în aparenţă
prea mari modificări în sistemul politic al principatului, Diploma leopoldină din
1691, actul fundamental al organizării provinciei în noile condiţii, menţinînd
regimul celor „trei naţiuni” şi patru „religii recepte”, cu excluderea majorităţii
româneşti de la reprezentarea în dietă, din funcţiile administrative şi juridice.
Religia ortodoxă este pe mai departe eliminată din rîndul celor legal
recunoscute. Sînt reconfirmate şi garantate instituţiile şi privilegiile de Stări, este
reglementat regimul obligaţiilor fiscale ale principatului în vreme de pace şi
război.
Conservarea neştirbită a vechilor rînduieli în noile circumstanţe s-a
dovedit însă, în curînd, o ficţiune, Curtea de la Viena inaugurînd o politică
sistematică de punere în valoare a resurselor Transilvaniei, în spiritul
mercantilismului dominant în concepţiile de politică economică ale vremii,
subordonînd treptat organele conducătoare ale provinciei instituţiilor centrale şi
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căutînd contrabalansarea opoziţiei de Stări, preponderent protestante, prin
promovarea prozelitismului în favoarea „religiei de stat” catolice. Astfel,
punîndu-se în aplicare preceptele cameralismului austriac, se urmăreşte în
primul rînd inventarierea resurselor Transilvaniei, conscripţiile fiscale iniţiate în
1698, 1700 şi 1703 aducînd paşii inaugurali în această direcţie. Contribuţia
principatului, stabilită prin Diploma leopoldină, este în curînd depăşită
considerabil, iar prestaţiile extraordinare pentru întreţinerea armatei imperiale
marchează o agravare sensibilă a poverilor fiscale. Din punct de vedere
instituţional, atribuţiile organului reprezentativ de Stări, ale dietei, se restrîng
treptat, împăratul îşi asumă şi titlul de principe al Transilvaniei, iar Guberniul,
care conduce în numele său, în frunte cu guvernatorul, este subordonat în tot mai
mare măsură Cancelariei aulice transilvănene de la Viena, un organ cu membrii
numiţi şi nu aleşi, înfiinţat în 1694.
Pentru dezarmarea opoziţiei Stărilor privilegiate transilvănene în faţa
unor atari evoluţii, Viena a recurs la încercarea de consolidare a poziţiilor
catolicismului prin atragerea românilor la Unire cu biserica reprezentînd religia
Casei domnitoare, urmărindu-se astfel şi ruperea legăturilor tradiţionale dintre
românii de pe cele două versante ale Carpaţilor. Desigur, pentru succesul unui
asemenea proiect trebuiau oferite avantaje care să facă atrăgătoare noile
perspective. Propunerile imperiale privind egalizarea statutului celor ce se
unesc, în primul rînd ale clerului, cu cel de care se bucură catolicii, au fost
percepute de elita conducătoare a românilor ardeleni ca o cale de depăşire a
imobilismului statutului social-politic oprimant al naţiunii lor. Atmosfera
spirituală a acestei epoci, caracterizată prin punerea în discuţie a tot ceea ce
înainte era considerat intangibil, inclusiv a dogmelor religioase, a ritului,
determină angajarea dialogului propus de Curte pentru a se deschide, în
schimbul Unirii, o cale de ridicare social-politică şi culturală a poporului român
din Transilvania.
Sinoadele convocate sub mitropoliţii Teofil şi Atanasie Anghel, între anii
1697 şi 1700, condiţionează Unirea religioasă de acordarea tuturor drepturilor,
avantajelor şi privilegiilor de care se bucură catolicii. În acelaşi timp, Unirea
urmează a se limita la recunoaşterea a patru puncte dogmatice, în rest biserica
românească păstrîndu-şi individualitatea specifică materializată în rit, calendar,
sărbători şi canoane proprii. Principalul rezultat al îndelungatelor şi
complicatelor negocieri a fost Diploma din 19 martie 1701 care a făgăduit celor
ce acceptă Unirea, clerici sau mireni, recunoaşterea tuturor drepturilor de care se
bucură catolicii, promiţînd totodată largi scutiri pentru cler şi înfiinţarea de şcoli
româneşti.
Acest act a fost însă confruntat cu puncte de vedere ostile din mai multe
direcţii. Opoziţia vehementă a Stărilor a făcut ca în deceniile următoare
prevederile Diplomei să fie trecute pur şi simplu sub tăcere. Cercurile catolice,
mai cu seamă iezuiţii, au urmărit subordonarea totală a bisericii greco-catolice
româneşti, aşa-numitul „teolog” instituit alături de episcop pentru supervizarea
întregii sale activităţi fiind dovada elocventă în acest sens. În sfîrşit, dar nu în
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ultimul rînd, dacă o parte a clerului şi poporului, în frunte cu Atanasie Anghel, a
acceptat Unirea, concomitent s-a manifestat şi o puternică opoziţie ortodoxă,
mai ales în sudul Transilvaniei, alimentată şi de contactele strînse cu Ţara
Românească. Această opoziţie, împletită cu nemulţumirile cauzate de
fiscalitatea austriacă şi abuzurile armatei imperiale de ocupaţie, explică
adeziunea masivă a românilor ardeleni la răscoala antihabsburgică din anii
1703-1711, condusă de Francisc Rákóczi al II-lea, care pune serios sub semnul
întrebării durabilitatea şi viabilitatea noului regim.
Nemulţumirea generală internă, cauzată de îngrădirea sferei de acţiune a
privilegiilor şi instituţiilor tradiţionale de Stări prin politica centralizatoare a
absolutismului imperial, regimul apăsător al fiscalităţii, rechiziţiilor şi
recrutărilor militare, politica prozelitismului catolic în spiritul Contrareformei,
găseşte contextul internaţional favorabil prin dificultăţile întîmpinate de
Imperiul Austriac implicat în războiul european de succesiune la tronul Spaniei,
pentru a izbucni într-o largă mişcare ce mizează pe sprijinul Franţei lui Ludovic
al XIV-lea, al Rusiei lui Petru cel Mare şi al Suediei lui Carol al XII-lea.
Promisiunile lui Francisc Rákóczi al II-lea de a-i elibera din iobăgie pe cei care
iau armele şi libertatea credinţei proclamată de mişcare determină o mare
amploare a acesteia în părţile Bihorului, Maramureşului, Oaşului, pentru a se
întinde apoi, treptat, în întreaga Transilvanie unde, la un moment dat, imperialii
păstrează doar cetăţile Braşov, Făgăraş şi Sibiu. În cele din urmă, însă, pacea de
la Satu Mare din anul 1711 pune capăt răscoalei, marcînd instalarea unui
compromis durabil între Viena şi nobilimea locală, ceea ce determină
consolidarea regimului austriac în Transilvania.
Sub semnul acestui compromis, reglementarea esenţialei probleme a
relaţiilor dintre stăpînii de pămînt şi ţărani este lăsată de Curte pe seama dietei
Transilvaniei, care, prin legea adoptată în anul 1714, stabileşte pentru o jumătate
de veac obligaţiile iobăgeşti la cel mai înalt nivel înregistrat vreodată în
principat: patru zile de robotă pe săptămînă pentru iobagi şi trei zile pentru
jeleri, cu vitele sau cu braţele după cum va fi voia stăpînului. Satisfăcînd astfel
dezideratul fundamental al nobilimii privilegiate, Curtea dobîndeşte, în schimb,
mînă liberă pentru a-şi aplica politica economică mercantilistă şi pentru a
subordona treptat administraţia locală tendinţelor de centralizare. Conscripţiile
fiscale duse în cele din urmă la bun sfîrşit în 1750, după noi încercări eşuate în
1713-1714 şi 1720-1721, îngăduie cunoaşterea mai exactă a realităţilor din
principat în privinţa populaţiei contribuabile, a surselor de venit şi posesiunilor
acesteia, ceea ce permite, prin succesive reforme ale sistemului fiscal, punerea
acestui domeniu esenţial pentru viaţa oricărui stat pe baze temeinice,
controlabile, cu eliminarea multora dintre posibilităţile anterioare de evaziune
sau abuz. Viabilitatea acestui model este dovedită de funcţionarea sa timp de
circa un secol, pînă la revoluţia de la 1848, asigurînd resursele necesare uneia
dintre marile puteri europene ale vremii. Curtea ia totodată sub controlul
organelor sale camerale şi celelalte surse importante de venit, ca mineritul,
exploaterea sării, vămile, domeniile fiscale.
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Unirea religioasă, afectată considerabil în perioada răscoalei rakocziene,
cînd Atanasie Anghel refugiindu-se la Sibiu a fost înlocuit de Ioan Ţirca,
hirotonit în Moldova, şi resurecţia ortodoxă, încurajată de Constantin
Brîncoveanu, a fost puternică, se redresează şi consolidează, la rîndul ei, după
1711. Noul episcop, Ioan Patachi, pune bazele episcopiei unite de Făgăraş,
înzestrată de Curte cu domenii, dar promisiunile de emancipare cuprinse în
Diploma din 1701 sînt date uitării.
Cel care pune capăt acestui moment de stagnare, reluînd la un nivel
superior lupta revendicativă din vremea tratativelor pentru Unire, este episcopul
Inochentie Micu. Numit episcop în 1728 şi instalat în scaun în 1732, Inochentie
Micu porneşte de la Diploma din 1701 pentru a contura, prin numeroasele sale
memorii adresate Guberniului Transilvaniei, dietei, forurilor aulice, un program
politic românesc cristalizat avînd drept punct central recunoaşterea românilor ca
o naţiune politică în principat, egală în drepturi cu celelalte naţiuni şi
reprezentată corespunzător numărului ei în organele administrative, legislative şi
judiciare. Obiectivul fundamental al emancipării politice se concretizează întrun larg evantai de revendicări în favoarea tuturor categoriilor societăţii
româneşti. Astfel, Inochentie Micu susţine egalitatea clerului românesc cu clerul
celorlalte confesiuni, îmbunătăţirea situaţiei sale materiale şi a posibilităţilor de
instruire prin înfiinţarea de instituţii de învăţămînt adecvate şi posibilitatea
continuării studiilor în străinătate. Pentru formarea unei elite intelectuale
puternice, solicită întemeierea unor şcoli superioare româneşti, accesul
absolvenţilor acestora în funcţii publice, promovarea unei ofiţerimi româneşti.
El cere apoi respectarea drepturilor micii nobilimi româneşti şi reprezentarea ei
în conducerea unor jurisdicţii în care ponderea sa numerică era considerabilă
(Făgăraş, Chioar, Hunedoara). Pentru orăşenii români se revendică dreptul la
învăţarea şi practicarea meseriilor, primirea în bresle, accesul la dobîndirea de
proprietăţi imobiliare şi dreptul la cetăţenie. În sfîrşit, cu multă stăruinţă revine
episcopul în memoriile sale înaintate forurilor de decizie provinciale şi aulice
asupra soartei ţărănimii, susţinînd ştergerea iobăgiei în primul rînd pe Pămîntul
Crăiesc, reducerea sarcinilor domeniale din comitate, dreptul la liberă
strămutare, promovarea învăţămîntului sătesc.
Prin acest complex de obiective ce viza toate categoriile societăţii
româneşti, Inochentie Micu pune bazele unei imagini moderne despre naţiune la
românii ardeleni, depăşind conceptul medieval al naţiunii de Stări, formată
exclusiv din privilegiaţi. Naţiunea în numele căreia vorbeşte episcopul este
totalitatea poporului. Aceeaşi viziune în conformitate cu ideile veacului dirijează
şi sistemul argumentaţiei cererilor prezentate. Plecînd de la semnificaţia politică
a Unirii şi materializarea celor cuprinse în Diploma din 1701, Inochentie Micu
extinde eşafodajul argumentativ al revendicărilor spre cel al dreptului natural,
invocînd numărul preponderent al românilor în principat şi sarcinile publice
purtate în proporţia acestui număr, ceea ce impune participarea în aceeaşi
măsură la beneficii şi drepturi, la instituţiile de conducere ale vieţii publice.
Inochentie Micu este primul care introduce în susţinerea ideii de emancipare a
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românilor ardeleni concepţia istorică a originii romane, vechimii şi continuităţii
româneşti în Transilvania, dînd astfel ideilor formulate de preiluminismul
românesc o nouă finalitate, strîns legată de obiectivele mişcării politice
naţionale. Prin accentul pus asupra rolului culturii şi educaţiei în ridicarea
naţiunii, programul formulat îşi vădeşte totodată orientarea spre viziunea proprie
epocii luminilor, aflîndu-se şi în această privinţă în concordanţă cu spiritul şi
ideile veacului.
Programul lui Inochentie Micu a întîmpinat o înverşunată rezistenţă din
partea privilegiaţilor din Transilvania. Dieta şi Guberniul au combătut
revendicările româneşti invocînd argumentele juridice oferite de legiuirile
medievale ale principatului. Momentul decisiv al confruntării l-a constituit
adoptarea la dieta din 1744 a articolului 6 care va deveni principala referinţă în
toate răspunsurile oficiale negative la revendicările româneşti pînă la Revoluţia
de la 1848. Acest articol de lege respinge posibilitatea ridicării unei „a patra
naţiuni” în Transilvania, stipulînd ca uniţii de condiţie nobiliară sau eclesiastică
să beneficieze de statutul naţiunii în cadrul căreia domiciliază şi îşi dobîndesc
bunuri imobiliare. Curtea vieneză, dornică de a păstra şi extinde Unirea
religioasă, dar neputîndu-şi permite periclitarea colaborării cu nobilimea locală
în condiţiile precare ale războiului de succesiune la tronul Austriei aflate în plină
desfăşurare, respinge programul lui Inochentie Micu în obiectivele sale politice
esenţiale, căutînd un compromis acceptabil prin promisiuni de îmbunătăţire a
situaţiei clerului, accesul nobililor români la funcţii publice, oprirea unor
abuzuri ale stăpînilor de pămînt împotriva ţăranilor. Aceste luări de poziţie fiind
considerate de episcop ca fiind în flagrantă contradicţie cu cele prevăzute în
Diploma din 1701, Inochentie Micu recurge la mandatul unei adevărate
reprezentanţe naţionale prin convocarea la Blaj a sinodului general cu
participarea delegaţilor clerici şi laici, uniţi şi ortodocşi, din toate categoriile
sociale, care îl împuterniceşte pe episcop să susţină cauza naţională la Viena,
punînd în vedere părăsirea Unirii religioase în cazul respingerii revendicărilor
româneşti. Acest moment coincizînd cu o amplă mişcare de revenire la
ortodoxie iniţiată în sudul Transilvaniei de călugărul Visarion Sarai, Curtea se
decide să-l înlăture pe incomodul episcop, supunîndu-l la Viena unei anchete
severe sub acuzaţii grave. Episcopul e nevoit sub presiunea aulică şi papală să
aleagă calea exilului la Roma, sperînd că împrejurări mai favorabile şi sprijinul
papal îi vor înlesni reîntoarcerea ulterioară în Transilvania. Aceste speranţe s-au
dovedit însă neîntemeiate, Inochentie Micu fiind nevoit, după o lungă rezistenţă,
să abdice din funcţie în 1751.
Lupta lui Inochentie Micu, dincolo de semnificaţiile sale de durată pentru
cristalizarea programului politic românesc din Transilvania, nu a rămas fără
urmări imediate, practice, cu consecinţe importante pentru evoluţia în continuare
a mişcării de emancipare. La stăruinţele sale se constituie centrul culturalnaţional de la Blaj, unde se fixează reşedinţa episcopiei unite, înzestrate cu
însemnate resurse materiale. În continuarea acestor strădanii, în timpul lui Petru
Pavel Aron, urmaşul lui Inochentie, îşi inaugurează activitatea şcolile de la Blaj.
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Şcoala de obşte, gimnaziul devenit ulterior liceu şi seminarul, înzestrate cu o
bibliotecă pe măsura exigenţelor vremii, tipografia care-şi începe activitatea în
curînd, oferă mediul propice şi mijloacele necesare pentru ridicarea unor
generaţii intelectuale de mare însemnătate deopotrivă pentru cultura românească
modernă, cît şi pentru lupta politică de emancipare. Posibilităţile obţinute pentru
continuarea studiilor în mari centre de cultură ale vremii, la Roma şi Viena,
conectează intelectualii români ardeleni la circuitul luminilor europene,
înlesnind şi stimulînd conturarea unui program de acţiune pentru ridicarea
naţiunii proprii prin cultură, prin cultivarea limbii sale, prin cercetarea trecutului
său istoric.
Pentru moment însă îndepărtarea lui Inochentie Micu din Transilvania şi
neîmplinirea speranţelor puse în efectele Unirii are consecinţe grave pentru
soarta acesteia. Mişcare de revenire în masă la ortodoxie ia o amploare tot mai
mare, cunoscînd momentul maxim de intensitate între anii 1759-1761 sub
conducerea călugărului Sofronie. Alungarea preoţilor uniţi, ocuparea bisericilor,
ţinerea de sinoade şi adunări pentru restaurarea ortodoxiei se împletesc cu
nemulţumirile sociale, deviza mişcării devenind la un moment dat „a trecut
puterea domnilor, acum noi sîntem domni”. Curtea decide, în cele din urmă,
intervenţia hotărîtă cu forţă armată sub comanda guvernatorului Buccow,
distrugerea mănăstirilor şi schiturilor considerate drept centrele rezistenţei
ortodoxe şi fuga lui Sofronie în Ţara Românească fiind urmate însă, în curînd,
de emiterea unui Edict de toleranţă care recunoaşte existenţa ortodoxiei în
principat, iar după o conscripţie a credincioşilor şi clerului celor două două rituri
are loc, în 1762, reconstituirea episcopiei ortodoxe, ca expresie a recunoaşterii
oficiale a stării de fapt existente.
Politica de toleranţă adoptată de Curte în soluţionarea conflictelor
religioase din Transilvania constituie o parte integrantă din noua orientare a
politicii generale imperiale, inaugurată după urcarea la tron a Mariei Terezia în
anul 1740. Reformismul terezian, variantă a politicii de reforme inspirate de
filosofia raţionalistă a luminilor care cuprinde în epocă majoritatea ţărilor
continentului, porneşte de la recunoaşterea lucidă a crizei economico-sociale şi
instituţionale a Vechiului Regim, agravată de conflicte naţionale şi confesionale
care pun în pericol, pe durată lungă, stabilitatea şi unitatea Imperiului. Soluţia
preconizată pentru modernizarea sistemului instituţional, înlăturarea piedicilor
medievale anacronice din calea progresului economic, evitarea unor explozii
sociale şi a unor tendinţe naţionale centrifuge este aplicarea unor reforme
raţionale, luminate, puse în aplicare sub controlul Curţii şi al aparatului
birocratic subordonat acesteia, care în ultimă instanţă, în formularea inspirată a
lui Nicolae Iorga, „să facă inutilă revoluţia”.
În Transilvania, reformismul terezian aduce prefaceri în primul rînd în
sistemul instituţional, întărind ponderea forurilor centrale, reducînd influenţa
organelor reprezentative de Stări (dieta nu se mai convoacă după 1761),
urmărind separarea administraţiei de justiţie, instituind în comitate, în locul
congregaţiilor tradiţionale, aşa-numitele Table Continue. Codul civil şi penal
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adoptat urmează a introduce ordine în distribuirea dreptăţii, înlăturînd
anacronismele flagrante de tip medieval. În domeniul economic, cuvîntul de
ordine este modernizarea şi punerea în valoare raţională şi pragmatică a
resurselor. Societatea de agricultură de la Sibiu, înfiinţată în 1769, îşi propune,
de exemplu, dezbaterea modalităţilor de îmbunătăţire a cultivării pămîntului, de
mărire a producţiei, de ameliorare a practicării viticulturii, de dezvoltare a
creşterii animalelor. Se stimulează, de asemenea, înfiinţarea unei industrii
manufacturiere, dezvoltarea mineritului, promovarea comerţului. Sistemul
fiscal, pus pe baze noi după conscripţia din 1750 şi perfecţionat în deceniile
următoare, are obiectivul declarat al realizării legăturii organice dintre sursele de
venit impozabile şi contribuţia încasată, o repartiţie echitabilă şi eliminarea
posibilităţilor de evaziune şi abuz.
În domeniul esenţial al problematicii sociale, reformismul terezian îşi
propune intervenţia statului în relaţiile dintre stăpînii de pămînt şi ţărani printr-o
reglementare urbarială menită a clarifica drepturile şi obligaţiile reciproce cu
înlăturarea arbitrariului dominant pînă atunci. Dispoziţiile din anii 1747 şi 1769,
considerate preliminarii la reglementarea generală preconizată, introduc
distincţia între munca efectuată cu vitele sau cu braţele, stabilind un cuantum
mai scăzut faţă de cel stabilit de dietă în 1714 şi prescriind modalităţi de
efectuare care elimină o seamă de posibilităţi de abuz generatoare de mari
nemulţumiri ţărăneşti. Reglementarea urbarială din Ungaria din 1767, aplicată şi
în comitatele Arad, Bihor, Maramureş şi Satu Mare, precum şi cea similară din
Banat din 1780 stabilesc cuantumul robotei la o zi cu vitele sau 2 zile cu
palmele, reglementează mărimea sesiei ţărăneşti, modalităţile de efectuare a
obligaţiilor, raportarea acestora la mărimea lotului deţinut. Reformismul aduce
modificări şi în raporturile juridice dintre stăpînii de pămînt şi ţărani, deschizînd
acestora din urmă calea recursului cu plîngerile lor la organele administrative şi
judiciare locale şi centrale, pînă la nivelul cel mai înalt.
Acelaşi interes al dezamorsării unor acute tensiuni sociale stă, în parte, şi
la baza unei alte iniţiative a reformismului terezian cu însemnate implicaţii
pentru evoluţia ulterioară – înfiinţarea regimentelor grănicereşti. Avînd desigur
motivaţii militare (asigurarea pazei graniţelor), economice (crearea unei forţe
militare de grăniceri cu gospodării proprii mult mai puţin costisitoare decît
armata regulată), politice şi sanitare (asigurarea cordonului sanitar împotriva
epidemiilor din provinciile vecine), regimentele grănicereşti dn sudul, estul şi
nord-estul Transilvaniei, ca şi cele din Banat, aveau şi menirea de a pune capăt
unor situaţii conflictuale acute cum erau cele care opuneau de decenii locuitorii
români ai Văii Rodnei Magistratului din Bistriţa sau cele din scaunele secuieşti
şi zonele intens locuite de mici nobili şi boieri din sudul Transilvaniei
nemulţumite de supunerea lor la contribuţie. Nu lipsite iniţial de rezistenţe
datorate opoziţiei faţă de obligaţiile militare sau prozelitismul religios, pînă la
urmă regimentele grănicereşti s-au dovedit o cale pentru ridicarea socială,
economică şi culturală a regiunilor pe care le-au cuprins, iar pentru pentru
mişcarea românească de emancipare elita reprezentată de clerul, ofiţerii şi
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dascălii din cadrul lor a oferit un contingent important de suport în iniţiativele
susţinute pînă la Revoluţia de la 1848.
Promovarea învăţămîntului a constituit o componentă esenţială a politicii
de reforme, promotorii unei atari politici considerînd educaţia drept un mijloc de
primă însemnătate pentru asigurarea stabilităţii sociale prin realizarea idealului
de supus bun contribuabil, mulţumit de situaţia sa delimitată precis în privinţa
drepturilor şi obligaţiilor ce-i revin în cadrele organizării date a societăţii.
Mişcările populare fiind atribuite, cu deosebire, lipsei de cultură, ignoranţei,
superstiţiilor, necunoaşterii reale a îndatoririlor şi lipsei unei motivaţii adecvate
a îndeplinirii acestora, politica şcolară reformistă vedea în învăţămînt un
instrument eficace pentru prevenirea zguduirilor sociale violente. Rezultate
importante în punerea în aplicare a unei astfel de strategii sînt realizate în epoca
tereziană mai cu seamă în Banat unde se pun bazele unei reţele şcolare ortodoxe,
se organizează cursuri periodice pentru pregătirea dascălilor, se tipăresc şi se
difuzează manuale şcolare în tiraje impresionante.
Sub semnul aceleiaşi tendinţe de apropiere a politicii oficiale de
cetăţeanul menit a-i materializa şi suporta totodată efectele, epoca tereziană
inaugurează practica difuzării prin tipar, în toate limbile vorbite în Transilvania,
a principalelor acte emise de guvernare, urmărindu-se astfel aplicarea lor în
viaţă în cunoştinţă de cauză de către cei direct implicaţi. În acest sens, în
perioada 1740-1780 sînt tipărite în Transilvania 31 de acte oficiale şi în limba
română, care acoperă tematic toate domeniile importante din punctul de vedere
al reformei sociale, cu consecinţe importante pe tărîmul cristalizării unei
conştiinţe civice care-şi va pune amprenta cu deosebire asupra evoluţiilor din
societatea transilvăneană în deceniile următoare.
Direcţiile principale ale reformismului luminat, schiţate sau conturate deabia în epoca tereziană, sînt adîncite pînă la ultimele lor consecinţe, cu o
consecvenţă doctrinară, în deceniul 1780-1790 marcat de puternica personalitate
a împăratului Iosif al II-lea. Reforma instituţională iniţiată în perioada anterioară
aduce acum modificarea fundamentală a structurilor administrative şi juridice
ale principatului. După ce dieta dispăruse practic din rîndul centrelor de putere
încă din ultimele două decenii ale epocii tereziene, iosefinismul lichidează şi al
doilea bastion al regimului de Stări – autonomia jurisdicţională. Reorganizarea
administrativă a Transilvaniei în 10 comitate care nu ţin seama de limitele
anterioare ale comitatelor, districtelor şi scaunelor nobiliare, secuieşti şi săseşti
înseamnă practic lichidarea sistemului anacronic al celor „trei naţiuni”,
populaţia principatului intrînd sub incidenţa aceluiaşi sistem administrativjuridic pus în aplicare de un aparat funcţionăresc numit şi plătit de stat. Anularea
autonomiei Pămîntului Crăiesc constituie o parte integrantă şi o aplicare
specifică a acestei politici de înlăturare a privilegiilor de sorginte medievală,
egalitatea declarată a tuturor locuitorilor din aceste părţi permiţînd, apoi,
rezolvarea favorabilă a dezideratelor de emancipare ale unor numeroase
comunităţi orăşeneşti şi săteşti româneşti, promovate cu stăruinţă, timp de
decenii, în faţa forurilor locale şi centrale ale ţării.
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La înlăturarea sistemului celor „trei naţiuni” se adaugă în mod firesc
lichidarea regimului celor „patru religii recepte”. Fără a se renunţa la ideea
religiei catolice ca religie de stat, Edictul de toleranţă marchează ştergerea
principalelor restricţii care grevau asupra confesiunilor acatolice, deschizîndu-se
credincioşilor acestora, pe lîngă libertatea exercitării cultului, accesul neîngrădit
la funcţii publice, dreptul de cetăţenie în oraşe, practicarea ramurilor economice,
dobîndirea proprietăţilor imobiliare. Sub semnul înlăturării unor prejudecăţi şi
abuzuri de peste două secole, evreii sînt eliberaţi de povara celor mai anacronice
semne ale discriminării, oferindu-li-se acces la toate activităţile economice şi
instituţiile de învăţămînt ale ţării, fiind stimulată totodată înfiinţarea unui sistem
şcolar propriu.
Supuşilor astfel eliberaţi din chingile unui sistem de privilegii ce le
îngrădea iniţiativa economică şi promovarea socială, sistemul iosefin le deschide
şi calea dobîndirii unei educaţii şi culturi corespunzătoare locului şi rolului
deţinut în societate sau spre care aceştia tind. Învăţămîntul devenind o problemă
de stat, reglementările introduse instituie învăţămîntul elementar obligatoriu şi
gratuit, cu un program adaptat intereselor de stat. Numirea directorilor şcolari
pentru şcolile ortodoxe şi greco-catolice în persoana lui Dimitrie Eustatievici şi
respectiv Gheorghe Şincai deschide calea unor evoluţii promiţătoare în acest
sens şi în mediul românesc din Transilvania, urmîndu-se experienţa pozitivă a
epocii tereziene din Banat. Libertatea tiparului, relaxarea cenzurii, atmosfera
propice difuzării şi schimbului de idei din Viena vremii îngăduie fortificarea
numerică şi calitativă a elitei intelectuale, generaţia Şcolii Ardelene, care se
cristalizează tocmai în acest deceniu ca o entitate culturală bine conturată, cu un
program limpede de acţiune pentru ridicarea şi emanciparea naţiunii proprii,
demonstrînd, pentru cazul specific al comunităţii româneşti, efectele benefice
generale ale deceniului iosefin.
Pentru buna funcţionare a sistemului conceput în astfel de coordonate era
de esenţială însemnătate comunicarea directă între putere şi supuşi pentru ca
direcţiile politice imprimate de reformism să-şi găsească audienţa şi aplicarea
prin participarea conştientă a celor din urmă la transpunerea lor în realitate. Deşi
pentru cimentarea unităţii mozaicului etnico-social al Imperiului Iosif al II-lea
introduce controversata măsură a generalizării limbii oficiale germane, totuşi
practica publicării dispoziţiilor oficiale în toate limbile vorbite în principat
dobîndeşte de-abia în deceniul iosefin întreaga sa amploare. În cazul
publicaţiilor oficiale în limba română difuzate prin tipar, creşterea numerică faţă
de perioada tereziană este de peste 11 ori, cele 377 de acte cunoscute pentru anii
1781-1789 acoperind toate domeniile importante ale vieţii publice. Exclusă timp
de veacuri de la cunoaşterea şi administrarea treburilor publice ale principatului
şi prin limba oficială latină, maghiară sau germană, majoritatea românească a
Transilvaniei îşi vede acum deschisă calea spre ridicarea limbii sale la rangul de
limbă oficială, recunoscută de facto, ca o premisă a participării cu drepturi
depline la viaţa socială a ţării.
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Tot atît de viguroasă şi hotărîtă este abordarea de către reformismul
iosefin a celeilalte probleme esenţiale a societăţii transilvănene – cea a
raporturilor dintre stăpînii de pămînt şi ţăranii dependenţi. Cunoscînd la faţa
locului, prin vizitele întreprinse în Transilvania, fundamentala însemnătate şi
pondere a unei soluţii reale în acest domeniu, Iosif al II-lea extinde şi aici
desfiinţarea servituţii personale din provinciile ereditare ale Imperiului,
decretînd în 1785 dreptul iobagului la liberă strămutare, la căsătorie fără
învoirea stăpînului, de a învăţa carte şi meserii, de a-şi lăsa bunurile moştenire
cu garantarea totodată a dreptului de folosinţă a pămîntului său, din care să nu
poată fi scos de stăpîn fără motive întemeiate. Pentru reglementarea generală a
relaţiilor dintre stăpînii de pămînt şi producătorii nemijlociţi a fost pusă în
mişcare o vastă conscripţie urbarială menită a oferi imaginea reală a stărilor de
fapt ca punct de plecare pentru stabilirea reciprocă a drepturilor şi obligaţiilor
celor doi factori implicaţi în această ramură fundamentală a economiei. Pînă la
realizarea unei atari reglementări, o seamă de dispoziţii imperiale imediate au
avut în vedere lichidarea celor mai flagrante abuzuri în domeniul perceperii
dijmei, a cîrciumăritului, morăritului, a regimului defrişărilor, a procedurii de
judecată privind ţăranii.
Obiectivul acestor reforme iosefine a fost, evident, asigurarea
funcţionării optime a tuturor ramurilor economiei şi administraţiei de stat, cu
eliminarea surselor principale de tensiune socială. Aparent surprinzător, efectele
au fost însă cu totul opuse, momentul de apogeu al reformismului coincizînd cu
cea mai mare ridicare ţărănească din istoria Transilvaniei – răscoala lui Horea –
totodată cea mai puternică zguduire socială de pe continentul european din
deceniul premergător Revoluţiei franceze. În explicarea acestui paradox ne
poate sluji ca punct de plecare analiza fină a lui Alexis de Tocqueville privind
premisele marilor răsturnări sociale: „Nu întotdeauna se ajunge la revoluţie
mergînd din rău în mai rău. Cel mai ades se întîmplă ca un popor care a suportat
fără să se plîngă, ca şi cum nici nu le-ar simţi, legile cele mai împovărătoare, să
le răstoarne în mod violent îndată ce apăsarea acestora se uşurează. Regimul pe
care îl distruge o revoluţie este aproape mai bun decît cel care l-a precedat şi
experienţa ne învaţă că momentul cel mai periculos pentru o rea guvernare este
de obicei cel în care începe să întreprindă reforme”.
Într-adevăr, deşi incontestabil regimul apăsător al sarcinilor iobăgeşti şi
abuzurile legate de îndeplinirea lor constituie cauza ultimă, fundamentală, a
marii ridicări ţărăneşti din Transilvania din anul 1784, totuşi momentul acestei
ridicări nu este cel al cuantumului maxim înregistrat de obligaţiile urbariale în
prima jumătate a secolului al XVIII-lea, ci, dimpotrivă, frămîntările ţărăneşti
devin mai ameninţătoare pe măsură ce ameliorările treptate introduse de
reformism lasă să se întrevadă posibilitatea unei scuturări definitive a jugului
lor. Actele oficiale adresate ţăranului în limba sa, căile deschise pentru a se
plînge împotriva pînă atunci atotputernicului său stăpîn la toate forurile pînă la
împărat fac ca visul libertăţii totale să se transforme dintr-o himeră într-un
deziderat tangibil. Exemplele concrete furnizate de reformism prin emanciparea
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economică, socială şi culturală a unor categorii ale ţărănimii dependente, fie că e
vorba de cei înrolaţi în regimentele grănicereşti, fie de comunităţile de pe
Pămîntul Crăiesc cărora rezoluţiile imperiale le recunosc libertatea încurajează
tendinţa tot mai marcată de a aduce la îndeplinire ceea ce ţăranii consideră a fi
voinţa „bunului împărat” – eliberarea totală de obligaţii şi înstăpînirea asupra
pămîntului pe care-l lucrează – voinţă împiedicată a se materializa datorită
opoziţiei nobiliare. Iar atunci cînd, în vara anului 1784, conscripţia militară
decretată de Curte pentru completarea regimentelor transilvănene, percepută de
ţărănimea dependentă ca marea ocazie de a scăpa de iobăgie prin luarea armelor,
este sistată datorită protestelor nobilimii, pentru ţărani devine evidentă calea ce
trebuie urmată pentru înlăturarea celor ce stau piedică mult visatei libertăţi.
Ridicîndu-se la răscoală în noiembrie 1784 sub conducerea lui Horea,
ţărănimea îşi propune deci, în mod firesc pentru acest raţionament, printr-un
ultimatum care devine cel mai radical program antifeudal al anilor premergători
Revoluţiei franceze, abolirea nobilimii ca şi categorie socială („ca nobilime mai
mult să nu fie”), împărţirea pămînturilor nobiliare poporului de rînd şi egalizarea
statutului tuturor locuitorilor ţării cuprinşi într-o categorie unică, cea „a
plătitorilor de dare” (aici făcînd o joncţiune, involuntară desigur, cu
impozabilitatea generală avută în vedere ca obiectiv de împăratul reformator).
La acest radical program de soluţionare a problematicii sociale se adaugă, în
conformitate cu specificul Transilvaniei, modalitatea ţărănească de rezolvare a
celei naţionale. În condiţiile în care marea majoritate a ţărănimii dependente era
românească, iar în aceeaşi proporţie preponderentă stăpînii de pămînt aparţineau
naţiunii maghiare, obiectivele sociale ale răscoalei vizează implicit răsturnarea
raporturilor existente în plan naţional. Dezideratele mişcării naţionale româneşti,
formulate de Inochentie Micu şi duse mai departe de generaţia intelectuală a
Şcolii Ardelene privind lichidarea statutului dezavantajant şi nedrept al naţiunii
celei mai vechi şi mai numeroase din principat, care poartă sarcinile publice în
proporţia numărului său preponderent, se întîlnesc astfel, desigur sub o formă
simplificată şi adaptată mentalităţii şi modului de acţiune al maselor ţărăneşti, în
implicaţiile ultime ale programului şi desfăşurărilor concrete ale ridicării
ţărăneşti. Aşa cum subliniază David Prodan, în concluziile fundamentalei sale
monografii consacrate răscoalei, „lupta de emancipare se dă acum pe două
planuri, unul al intelectualităţii pornind de sus, de la naţional, celălalt al
ţărănimii pornind de jos, de la social /.../ În perspectivă istorică răscoala
întregeşte programul naţiunii cu dimensiunea ei socială, înălţimea conceptului
cu greutatea masei sale, calea de luptă reformistă cu cea revoluţionară.
Ţărănimii îi revine deplin meritul de a fi deschis, de la sine, procesul
revoluţionar al emancipării naţiunii, chiar de la temeliile sale”.
Desigur, a mai fost nevoie de o lungă evoluţie, de peste o jumătate de
veac, pentru ca cele două planuri ale mişcării de emancipare, cel social
promovat de ţărănime prin căile şi mijloacele proprii ei, şi cel politic, promovat
de intelectualitate, să se regăsească în torentul revoluţionar al primăverii anului
1848. Pînă atunci însă, intelectualii români ai vremii se rezumă la o platonică
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simpatie pentru starea şi suferinţele ţărănimii, la condamnarea şerbiei ca o
„robie pămîntească” (Samuil Micu), raliindu-se totodată refuzului evident al
reformismului de a accepta schimbarea radicală, violentă, pe cale revoluţionară
a rînduielilor existente. Atitudinea lor reflectă la scară proprie perplexitatea
promotorilor reformismului, în frunte cu împăratul, în faţa efectelor neaşteptate
ale măsurilor concepute în spiritul demofiliei şi al progresului treptat, liniar şi
continuu. În faţa realităţii care refuză să se supună aşteptărilor doctrinare,
răspunsul puterii iosefine este violent la rîndul său, înăbuşirea armată a răscoalei
şi destinul tragic al conducătorilor ei marcînd şi începutul sfîrşitului speranţelor
într-o transformare a societăţii pe calea reformelor de sus, concepute sub deviza
„Totul pentru popor, dar nimic prin popor”.
Într-adevăr, în ultimii ani ai deceniului iosefin se înmulţesc semnele
eşecului uriaşului efort de modernizare a structurilor Imperiului pe calea
reformelor luminate aplicate într-un ritm şi intensitate insuportabile pentru
privilegiaţii principatului. Rezistenţa Stărilor, revenite după un prim şoc al
radicalelor măsuri iosefine, zădărniceşte prin obstrucţie şi opoziţie deschisă
finalizarea unor iniţiative esenţiale ca măsurarea pămînturilor în vederea
întocmirii cadastrului, conscripţia urbarială şi introducerea impozabilităţii
generale. Rezistenţa pasivă lasă locul unor adevărate mişcări opoziţioniste ale
Stărilor privilegiate în Ţările de Jos austriece şi în Ungaria. Iniţiativele nefericite
de politică externă, un război plin de insuccese împotriva Imperiului Otoman,
izbucnirea Revoluţiei franceze şi implicaţiile sale previzibile pe continent,
rivalitatea cu Prusia şi, în sfîrşit, boala şi epuizarea fizică personală a lui Iosif al
II-lea grăbesc prăbuşirea edificiului reformelor, revocarea acestora în 1790, în
preajma morţii împăratului, marcînd încheierea unei epoci a optimismului
specific Luminilor privind atotputernicia reformismului raţional şi deschizînd
frămîntata epocă a Revoluţiei franceze şi a veacului naţionalităţilor în care
abordările doctrinare sînt nevoite să lase locul unor realităţi concrete care-şi
revendică primatul cu autoritate.
Revocarea reformelor iosefine înainte de dispariţia împăratului
reformator a fost primită cu mult entuziasm de către privilegiaţii din întreaga
Monarhie care-şi văzuseră serios periclitate poziţiile în deceniul anterior. În
Transilvania se restabilesc vechile instituţii şi structuri administrativ-juridice, se
anulează măsurile iosefine, se fac pregătiri pentru reconvocarea dietei, se
reorganizează Universitatea săsească. Deosebit de acut este resimţită de către
români această tendinţă de revenire la sistemul anterior. Nobilimea începe
prigoana împotriva funcţionarilor români instituiţi în perioada domniei lui Iosif
al II-lea, clerul este suspectat, urmărit, acuzat de propagarea spiritului de
răzvrătire, de iniţierea răscoalei lui Horea. Stările privilegiate urmăresc să
anihileze realizările dobîndite de români pe tărîm şcolar prin sistarea ajutoarelor
materiale pentru şcolile ortodoxe, prin tendinţa înlăturării directorilor şcolari
români şi încercarea introducerii limbii maghiare în instituţiile de învăţămînt
româneşti. Pe Pămîntul Crăiesc se vehiculează ideea scoaterii românilor din
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proprietăţile şi drepturile dobîndite pe baza concivilităţii promulgate de Iosif al
II-lea.
Noul împărat Leopold al II-lea, venind din Toscana după o experienţă
reformatoare încununată de succes, este hotărît să continue programul de
reforme şi la nivelul general al Imperiului, dar în forme mai adecvate condiţiilor
concrete decît procedase doctrinarul său frate. Încheind pace cu Imperiul
Otoman şi reglementînd relaţiile cu Prusia, el pune capăt frămîntărilor
opoziţioniste ale Stărilor din Ţările de Jos, Ungaria şi Transilvania, acceptînd
restabilirea vechilor structuri instituţionale şi convocarea dietelor provinciale cu
gîndul de a imprima acestora, pe măsura instalării unor condiţii politice mai
favorabile, a unui conţinut şi rol nou, adecvat intenţiilor de modernizare a
societăţii. Concomitent, noul curs al postiosefinismului leopoldin încurajează
mişcările revendicative ale popoarelor nemaghiare ca o contrapondere faţă de
tendinţele opoziţioniste, centrifuge ale Stărilor privilegiate din Ungaria şi
Transilvania. Autorizarea Congresului naţional iliric de la Timişoara din toamna
anului 1790 şi primirea favorabilă a programului de revendicări pe care acesta îl
formulează în numele ortodocşilor sîrbi şi români constituie o încurajare şi
pentru românii din Transilvania în vederea trecerii la acţiune pentru
salvgardarea drepturilor dobîndite în deceniul iosefin şi extinderea acestora în
spiritul programului naţional de emancipare.
Experienţa şocantă a reformismului iosefin, care a zdruncinat serios
credinţa în imuabilitatea sistemului privilegiilor de Stări, efectele europene ale
Revoluţiei franceze şi ameninţarea mişcării de emancipare a popoarelor
nemaghiare determină un proces de diferenţiere şi în conştiinţa politică nobiliară
a vremii. Are loc astfel cristalizarea unui program reformist nobiliar care, dînduşi seama de imposibilitatea menţinerii neschimbate a vechilor structuri şi de
necesitatea imperioasă a unor înnoiri modernizatoare, îşi propune o
reglementare a relaţiilor dintre stăpînii de pămînt şi ţărani pînă la răscumpărarea
totală a obligaţiilor urbariale, introducerea treptată a impozabilităţii generale,
egalitatea confesională (inclusiv emanciparea ortodocşilor), accesul nenobililor
la funcţii publice. Aceste obiective, situate în general la nivelul reformismului
practicat în deceniile anterioare, urmau însă a fi înfăptuite prin organele
reprezentative de Stări, sub controlul acestora şi condiţionate de realizarea
concomitentă a dezideratelor de ordin naţional între care se situa promovarea
limbii maghiare în toate domeniile vieţii publice ca o garanţie a menţinerii
preponderenţei proprii şi în noile condiţii create de reforme. Această orientare a
rămas însă minoritară, partea preponderentă a Stărilor însuşindu-şi din acest
program doar postulatele naţionale, legate de menţinerea neschimbată a
regimului privilegiilor anterioare.
O atare orientare, caracterizată de istoriografia ungară ca „naţionalism
feudal”, este cea care domină lucrările dietei Transilvaniei din 1790-1791.
Stăpînită de ideea restabilirii situaţiei economice, sociale, instituţionale
anterioare reformelor iosefine şi de dorinţa pedepsirii celor consideraţi vinovaţi
de aceste înnoiri, precum şi de urmările răscoalei lui Horea, dieta adoptă cu
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mare greutate legiferarea libertăţii personale a ţăranilor decretată de Iosif al IIlea, îngrădind dreptul de liberă strămutare cu o seamă de condiţii care-i anulează
în bună parte efectele. Restaurarea drepturilor de judecată ale stăpînilor de
pămînt asupra supuşilor prin scaunele domeniale desfiinţate de iosefinism,
transformarea pedepselor băneşti în pedepse corporale, legiferarea proprietăţii
exclusive a stăpînilor de pămînt asupra pădurilor constituie semne evidente ale
unui sever „regim al reacţiunii” care urma a se institui curînd. O atare
mentalitate de restaurare a vechilor rînduieli îşi pune puternic amprenta şi asupra
proiectului de reglementare generală a raporturilor urbariale elaborat de o
comisie numită de dieta din 1790-1791 şi care porneşte, în mod semnificativ, de
la principiul dreptului exclusiv şi nelimitat al nobilimii asupra pămîntului,
folosinţa acordată producătorului direct depinzînd ca durată şi extindere de
bunul plac al stăpînului. Chiar dacă, sub impulsul vremurilor noi, plafonul
obligaţiilor în muncă este redus la 3 zile cu palmele sau 2 zile cu vitele, în
schimb declararea drept ilegale a tuturor schimbărilor adoptate de reformismul
terezian şi iosefin în raport cu reglementarea dietală din 1714, legiferarea
pedepselor corporale, dreptul stăpînului de a-l scoate oricînd pe ţăran din lotul
său şi de a-i lua, după şapte ani de folosinţă, defrişările efectuate de el constituie
semnele evidente ale unui spirit retrograd care face doar aparent paradoxul după
care neincluderea proiectului pe ordinea de zi a dietelor următoare a fost
principala concesie făcută ţăranilor în cele două decenii următoare anului 1790.
Aceeaşi orientare refractară soluţiilor reale caracterizează şi lucrările
comisiilor însărcinate cu examinarea problemelor şcolare şi ale îmbunătăţirii
situaţiei clerului, opinia dominantă fiind inutilitatea înmulţirii numărului
şcolilor, ideea frecventării de către români a şcolilor celorlalte naţiuni şi
instituirea în şcolile româneşti a dascălilor cunoscători de limba maghiară. În
acelaşi spirit al „naţionalismului feudal”, dieta de la Cluj din 1790-1791 declară
limba maghiară „limbă naţională şi principală” în Transilvania, care urmează a
fi introdusă în cadrul tuturor instituţiilor administrative şi juridice ale
principatului, precum şi ca obiect de studiu, iar în perspectivă ca limbă de
predare a tuturor şcolilor.
În condiţiile acestei ofensive restauratoare a sistemului privilegiilor
exclusive de Stări, care ameninţa cu pierderea a tot ceea ce s-a realizat în
perioada anterioară şi cu punerea în pericol a însăşi identităţii naţionale proprii,
elita intelectuală românească trece, la rîndul ei, la acţiune politică, beneficiind şi
de semnele încurajatoare ale postiosefinismului leopoldin, ale analogiei
Congresului iliric de la Timişoara şi, în plan mai larg, de atmosfera spirituală a
epocii Revoluţiei franceze în care ideea emancipării se întrupează în principiile
Declaraţiei drepturilor omului şi cetăţeanului. În memoriile elaborate în vara şi
toamna anului 1790, adresate Guberniului Transilvaniei şi Curţii imperiale, care
poartă semnăturile episcopilor Gherasim Adamovici şi Ioan Bob, ale lui Petru
Maior şi Ioan Para, ale ofiţerilor români din regimentele de graniţă, se solicită
menţinerea convicilităţii decretate de Iosif al II-lea sau ridicarea românilor la
dieta următoare ca naţiune legal recunoscută, egală în drepturi cu celelalte
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naţiuni constituţionale ale principatului, reprezentarea lor în dietă prin episcopi
şi alţi deputaţi, convocarea sinodului sau a unui congres naţional, după modelul
celui iliric de la Timişoara, pentru formularea autorizată a revendicărilor
naţionale, care să fie prezentate dietei şi Curţii. Respingerea acestor doleanţe şi
convocarea dietei de la Cluj fără reprezentare românească (exceptînd prezenţa
episcopul Ioan Bob) determină elaborarea de către personalităţile reprezentative
ale elitei intelectuale a unui amplu memoriu înaintat Curţii prin episcopul unit
de Oradea Ignatie Darabant în martie 1791. Acest act, intrat în istorie sub
numele de Supplex Libellus Valachorum, devine programul politic fundamental
al mişcării româneşti de emancipare din Transilvania la care se vor raporta timp
de peste un veac toate iniţiativele politice naţionale ale românilor din această
parte de ţară.
Pornind în mod semnificativ pentru spiritul care-l animă de la formularea
preluată din Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului privind necesitatea ca
„drepturile atît ale omului, cît şi ale societăţii civile să se extindă, înainte de
toate, la toţi membrii care o alcătuiesc prin unirea lor şi susţin şi cu viaţa şi cu
avutul lor sarcinile conservării ei”, memoriul revendică recunoaşterea „tuturor
drepturilor civile şi regnicolare” ale naţiunii române. Acestea se concretizează în
ştergerea numirilor jignitoare de „toleraţi, admişi, nesocotiţi între Stări” la
adresa românilor cuprinse în codurile de legi ale principatului, asigurarea pentru
clerul, nobilimea şi poporul de rînd, orăşenesc şi sătesc, ale naţiunii române a
unor drepturi şi beneficii similare cu cele ale unor categorii analoage ale
celorlalte naţiuni, participarea proporţională la ocuparea funcţiilor publice şi la
reprezentarea în dietă, denumiri româneşti pentru unităţile administrative cu
majoritate sau populaţie semnificativă românească pentru ca „toţi locuitorii
Principatului, fără vreo deosebire de naţiune sau religie, să se folosească şi să se
bucure, după starea şi condiţia fiecăruia, de aceleaşi libertăţi şi beneficii şi să
poarte aceleaşi sarcini pe măsura puterilor lor”.
În argumentarea acestui program sînt puse în valoare rezultatele
cercetărilor istorico-filologice ale generaţiei Şcolii Ardelene, apelîndu-se la
dreptul istoric ce domină încă mentalitatea forurilor de decizie locale şi centrale
cărora li se adresau revendicările memoriului. Este invocată astfel vechimea
poporului român în Transilvania, originea sa din coloniştii romani aşezaţi în
Dacia, menţinerea sa cu un statut de egală îndreptăţire şi după cucerirea
maghiară, excluderea din cadrele sistemului constituţional al principatului fiind
considerată o inovaţie introdusă ilegal în codurile de legi ale Transilvaniei
elaborate în secolul al XVII-lea. Religia ortodoxă s-a bucurat dintotdeauna de un
statut similar cu cel deţinut de catolici şi nu a fost menţionată în rîndul
„religiilor recepte” instituite în urma Reformei religioase pentru că ea nu a fost
tulburată de aceasta în drepturile ei străvechi.
Pledoaria istorico-juridică în favoarea restituirii unor drepturi pierdute
fără temei legal, în spiritul dominant al epocii următoare revocării reformelor
iosefine, este dublată de apelul la dreptul natural, în sensul filosofiei epocii
luminilor, invocîndu-se numărul preponderent al românilor în Transilvania,
51

sarcinile fiscale şi militare purtate în proporţia acestui număr, rolul lor
preponderent în susţinerea economiei principatului, ceea ce impune, conform
dreptăţii şi echităţii naturale, participarea în aceeaşi proporţie la drepturi şi
beneficii. Aceasta ar fi spre folosul ţării prin stimularea clerului şi nobilimii
româneşti spre cultură, a poporului de rînd spre sîrguinţă, a întregii naţiuni spre
înţelegere reciprocă cu celelalte naţiuni ale ţării, înlăturîndu-se conflictele,
neîncrederea, frămîntările care primejduiesc securitatea şi liniştea publică.
Luat în dezbaterea forurilor aulice, memoriul este trimis în 18 mai 1791
dietei de la Cluj cu un rescript imperial care solicită propuneri privnd
modalităţile de a se asigura pe seama poporului român, cu respectarea legilor în
vigoare, a drepturilor cetăţeneşti, a libertăţii exercitării religiei, a întreţinerii
corespunzătoare a clerului şi a educaţiei necesare. Răspunsul dietei, după
dezbateri furtunoase, s-a situat la nivelul concepţiei generale, refractare la
înnoiri, care a caracterizat ansamblul lucrărilor organului reprezentativ de Stări
al principatului. Respingînd printr-o simplă negaţie argumentaţia istorică a
memoriului, dieta a opinat că fiecare dintre categoriile societăţii româneşti din
Transilvania se bucură de un statut similar cu omologii lor din cadrul celorlalte
naţiuni, astfel încît orice modificare în acest sens ar constitui o răsturnare a
sistemului legal aflat în vigoare. Întreţinerea clerului este o problemă a
credincioşilor fiecărei confesiuni, iar în privinţa educaţiei, aceasta să nu fie prea
costisitoare şi să nu dăuneze intereselor economice prin îndepărtarea românilor
de practicarea agriculturii. Singurele domenii în care nobilimea se declară
dispusă la concesii este reglementarea printr-un articol de lege a liberului
exerciţiu al religiei ortodoxe şi recunoaşterea egalităţii în drepturi a românilor de
pe Pămîntul Crăiesc. Opoziţia vehementă deputaţilor saşi faţă de această
încercare de a se da satisfacţie parţială revendicărilor româneşti pe seama
privilegiilor săseşti determină, însă, pînă la urmă, înlocuirea în forma finală a
opiniei dietale a acestui punct cu promisiunea elaborării unui proiect pentru
dieta următoare.
Opinia negativă a dietei nu a însemnat însă decît încheierea unei etape în
mişcarea pentru susţinerea postulatelor româneşti de emancipare, rămînînd ca
acţiunea politică să continue la Viena, la nivelul forurilor de decizie centrale.
Pentru a da greutate acestor noi demersuri, mişcarea îşi lărgeşte baza socială,
textul latin al memoriului este difuzat în traducere românească pentru
mobilizarea opiniei publice naţionale, iar sinoadele celor două biserici
româneşti, întrunite în septembrie 1791, îşi asumă rolul unor reprezentanţe
naţionale, acordînd mandat celor doi episcopi să susţină cauza naţiunii la Viena.
În 30 martie 1792, episcopii Ioan Bob şi Gherasim Adamivici înaintează
împăratului un nou memoriu, însoţit de 21 de anexe, care cuprinde o examinare
critică a luărilor de poziţie oficiale faţă de postulatele româneşti şi o
reformulare, precizare şi concretizare a programului de revendicări. Astfel, se
cere ca românii să fie numiţi în funcţii publice în proporţia numărului lor
preponderent, iar clerul ortodox să primească toate drepturile şi beneficiile
clerului celorlalte religii. Să se permită convocarea unei adunări naţionale după
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modelul Congresului naţional iliric, la care să participe reprezentanţii tuturor
categoriilor sociale şi unde să se discute modalităţile eliberării naţiunii române
de opresiune şi ale repunerii ei în drepturile sale, inclusiv prin aplicarea
prevederilor Diplomei din 1701 privind includerea poporului de rînd între Stări.
Dezbaterea asupra revendicărilor româneşti la nivelul Curţii are loc, însă,
în primăvara şi vara anului 1792, în condiţii politice mult schimbate faţă de anul
precedent. Moartea neaşteptată a împăratului Leopold şi urcarea la tron a lui
Francisc marchează încheierea perioadei postiosefine de reforme şi experimente
constituţionale, iar izbucnirea războiului cu Franţa revoluţionară propulsează în
prim-plan elementele conservatoare, adepte ale compromisului, considerat
indispensabil în noile împrejurări, cu Stările privilegiate locale. În acest climat
politic, rezoluţia imperială din 26 mai 1792 îi admonestează sever pe cei doi
episcopi pentru asumarea rolului de deputaţi ai naţiunii, ei fiind îndrumaţi să
îndemne poporul, prin intermediul clerului subordonat, la supunere, linişte şi
bună înţelegere cu concetăţenii lor. La revenirea episcopilor printr-o nouă
petiţie, răspunsul Curţii se limitează la promisiunea vagă a luării în considerare
viitoare a cererilor prezentate şi la instruirea guvernatorului Transilvaniei de a
nu mai permite jignirea românilor sau prigonirea clerului lor. La aceasta
adăugîndu-se articolul de lege privind liberul exerciţiu al religiei ortodoxe,
mişcarea politică românească din anii 1790-1792 şi misiunea episcopilor la
Viena se încheie fără a se fi reuşit realizarea obiectivului fundamental al
recunoaşterii politice, constituţionale, a naţiunii proprii.
În împrejurările unui „regim al reacţiunii” în plină expansiune, epoca
acţiunilor politice deschise lasă locul dezbaterii problemelor ridicate de Supplex
în cadrele unei polemici istorico-filologice care domină deceniile următoare,
menţinînd problematica românească în actualitatea unei opinii publice care
depăşeşte nivelul principatului şi al Imperiului. Concomitent, însă, nu se
abandonează nici ideea reluării programului naţional de revendicări, folosinduse fiecare prilej favorabil care se oferă şi abordîndu-se o seamă de obiective
parţiale asupra cărora un dialog cu oficilitatea se dovedea a fi posibil.
Noul program de reforme, care în deceniile următoare cunoaşte o
veritabilă elaborare doctrinară prin aşa-numitul „sistem Metternich” al unui
reformism conservator, nu constituie însă decît un palid epigon al marilor
iniţiative reformatoare din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, incapabil a
salva anacronicele structuri învechite şi a zăgăzui calea mişcărilor de
emancipare naţională şi socială. Revoluţia de la 1848 marchează deopotrivă
sfîrşitul unei epoci – cea a reformelor de sus menite a perpetua în forme noi o
realitate depăşită de vremuri – şi un început totodată al remodelării societăţii din
această parte a Europei după canoanele moderne, victorioase în Occident, ale
proprietăţii libere şi democraţiei politice.

53

BIBLIOGRAFIE
Arneth, Alfred, Geschichte Maria Theresias, I-X, Viena, 1863-1879
Bozac, Ileana, Pavel, Teodor, Călătoria lui Iosif al II-lea în Transilvania la
1773, I-II, Cluj-Napoca, Centrul de studii transilvane, 2007-2011
Gyémánt, Ladislau, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania 17901848, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1986
Hitchins, Keith, L`idée de nation chez les Roumains de Transylvanie 1691-1849,
Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1987
Iorga, Nicolae, Originea şi dezvoltarea statului austriac, Iaşi, 1918
Kosáry, Domokos, Művelődés a XVIII-ik századi Magyarországon, Budapest,
1980
Mitrofanov, Paul von, Joseph II. Seine politische und kulturelle Tätigkeit, I-II,
Viena-Leipzig, 1910
Prodan, David, Răscoala lui Horea, I-II, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi
enciclopedică, 1979
Prodan, David, Problema iobăgiei în Transilvania 1700-1848, Bucureşti,
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1989
Prodan, David, Supplex libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii
române, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998
Răduţiu, Aurel, Gyémánt, Ladislau, Repertoriul actelor oficiale privind
Transilvania tipărite în limba română 1701-1847, Bucureşti, Editura
ştiinţifică şi enciclopedică, 1981
Tocqueville, Alexis de, L`Ancien Régime et la Révolution, Paris, 1857
Trocsányi, Zsolt, Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 16901740, Budapest, 1988
Wandruszka, Adam, Leopold II, Viena-München, 1965

54

Profesori DHC ai Departamentului de Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene –
Universitatea din Oradea

Prof. Jean Pierre Colin, Universitatea Reims Champagne Ardenne
Prof. Maurice Vaisse, Universitatea Sciences Po, Paris
Prof. Istvan Suli Zakar, Universitatea din Debrecen
Prof. Enrique Banus, Universitatea Internaţională a Cataloniei, Barcelona
Prof. Vasile Vese, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
Prof. Andrei Marga, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
Prof. Ariane Landuyt, Universitatea din Siena
Prof. Maria Manuela Tavares Ribeiro, Universitatea din Coimbra
Prof. Georges Contogeorgis, Universitatea Panteion, Atena
Prof. Iordan Gh. Bărbulescu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative, Bucureşti

55

COMISIA DE SUSŢINERE A LAUDATIO

Prof. Ioan Horga, Universitatea din Oradea
Prof. Andrei Marga, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca
Prof. Carol Iancu Universitatea Universitatea „Paul Valéry” – Montpellier III,
Franţa
Cercetător ştiinţific I dr. Lucian Nastasa Kovacs, Academia Română - Filiala
Cluj-Napoca
Prof. Viorel Faur Universitatea din Oradea
Prof. Gabriel Moisa Universitatea din Oradea
Prof. Sorin Şipoş Universitatea din Oradea
Prof. Antonio Faur Universitatea din Oradea
Prof. Mircea Brie, Universitatea din Oradea
Conf. Gabriela Goudenhooft Universitatea din Oradea
Conf. Alina Stoica Universitatea din Oradea
Lector Florentin Chirodea Universitatea din Oradea
Lector Florin Sfrengeu Universitatea din Oradea

57

