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CONTRIBUÞII REFERITOARE LA ACTIVITATEA POLITICÃ
A LUI ION CODRU-DRÃGUªANU (1818-1884)

Deºi nu s-a aflat printre marii corifei ai luptei politice naþionale din Transilvania secolului
al XIX-lea, personalitatea lui Ion Codru-Drãguºanu a fost una complexã, manifestatã în cele mai
importante domenii ale fiinþei românilor ardeleni – culturã, ºcoalã ºi, nu în ultimul rând, politicã.
Din acest motiv, considerãm cã este necesarã o reparaþie, chiar dacã nu completã, adusã
persoanei sale, I. Codru-Drãguºanu fiind cunoscut mai ales ca autor al ciclului de cãlãtorii
„Peregrinul transilvan“.
Ion Codrea s-a nãscut în satul fãgãrãºean Drãguº, la 9/21 mai 1818, într-o familie de
grãniceri din tatã în fiu.1 A urmat cursurile ºcolii primare din sat, dupã care s-a înscris la ºcoala
militarã grãnicereascã din Viºtea de Jos, pentru a continua tradiþia familiei sale. Însã, în iunie 1835,
nemulþumit de cariera ce-i fusese sortitã de la naºtere, Codru-Drãguºanu se hotãrãºte sã-ºi încerce
norocul ºi trece clandestin munþii, în Þara Româneascã, cu scopul de „a cerca rotundul lumii“. Aici,
timp de cinci ani, practicã mai multe meserii, ca angajat al unor importante familii boiereºti. Din anul
1840 începe „peregrinarea“ sa prin mai multe þãri europene, realizatã atât pe cont propriu, cât ºi prin
slujbele avute la diverºi boieri munteni sau prinþi ruºi.
În august 1845, dupã un scurt popas în satul sãu natal, revine în Þara Româneascã, unde
imediat aderã la programul Partidei Naþionale. Practicã din nou mai multe meserii, pentru ca în anul
1847 sã-i fie încredinþat un post de învãþãtor la Ploieºti, unde îl surprinde ºi debutul Revoluþiei de la
1848.
În timpul revoluþiei îndeplineºte sarcina de comisar de propagandã în judeþul Prahova. Din
lucrarea sa „Peregrinul transilvan“ ne putem da seama care au fost idealurile politice care l-au animat
pe I. Codru-Drãguºanu în aceste momente revoluþionare. Astfel, reiese cã era unul dintre adepþii
transformãrilor lente, dar necesare, fiind total nemulþumit de organizarea „rea“ a þãrii ºi revoltat de
modul în care categoriile privilegiate conduceau þara. Din aceastã cauzã, el nu se va adresa niciodatã
maselor cu îndemnul direct de a-ºi realiza singure idealul politic ºi social.
Contactul pe care îl avusese cu climatul politic ºi social din þãrile vizitate ºi cunoaºterea
profundã a slãbiciunilor de organizare a societãþii din Þara Româneascã l-au determinat pe
I. Codru-Drãguºanu sã formuleze câteva teze progresiste: „Adevãrata naþiune e nu mai acolo unde
poporul e bine reprezentat prin guberniul sãu, e acolo unde toate simþirile, toate puterile ºi toate
lucrãrile þinteazã spre unul ºi acelaºi scop, vaza ºi reputaþiunea, respectul ºi gloria poporului în afarã,
bunãstarea ºi mulþumirea fiecãrei clase, fiecãrui individ înãuntru“2. În continuare, acesta vorbeºte ºi
despre cum n-ar trebui sã fie un guvern naþional: „Apoi cine poate oare realiza toate acestea decât un
guvern popular-naþional, în toatã firea vorbei? Un guvern care nu e pãtruns de datorinþele sale în
aceastã direcþiune, sau, fiind, le neglege (neglijeazã), sau, ºi dacã nu le neglege cu totul, nu-ºi încordã
toate puterile în lupta pentru asemenea scopuri, unul ca acela nu e naþiunal, pentru cã, din actele sale,
aratã cum cã nu-l doare de naþiunea ce conduce ºi reprezintã“3. Observãm, aºadar, cã Drãguºanu era
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un adept ºi un admirator al republicii ºi al instituþiilor democratice. Însã, în acea vreme, acestea nu
erau pentru el decât ceva abstract: „Democraþia e numai idealul spre care tindem. Democraþia e o
spaimã pentru cei ferici ai timpului, cãci ea presupune, ba chiar impune moravuri pure, egalitate
civilã, politicã ºi socialã pentru toþi“4.
Înarmat cu aceste idei progresiste, tânãrul Ion Codrea, cum se numea atunci, a participat
activ la pregãtirea revoluþiei în judeþul Prahova, organizând ºi conducând un club revoluþionar în
ªcoala Naþionalã de la Ploieºti. Membrilor acestui club li s-a adresat direct prin conferinþe ºi a difuzat
în mase ideile revoluþionare ce-l animau.
Pentru aceastã activitate, generalul rus Lueders cerea, la 13 septembrie 1848, pedepsirea lui
Drãguºanu. În acest scop, „Departamentul credinþei“ a trimis cãtre Cãimãcãmie o hotãrâre în care se
solicita scoaterea din învãþãmânt a profesorilor ardeleni participanþi la revoluþie ºi înlocuirea lor cu
profesori pãmânteni. Hotãrârea suspendãrii avea ca argument faptul cã „s-au abãtut din datorie cu
luare de parte la cauza revoluþiei, întrebuinþând propaganda“5. Printre aceºti profesori se afla,
evident, ºi I. Codru-Drãguºanu. De altfel, la 27 septembrie, se întocmesc liste de revoluþionari aºa-zis
primejdioºi, pe lista nr. 1, la punctul 7, figurând ºi „Ioan Codrea din Ploieºti, profesor, cãsãtorit cu o
pãmânteancã“6. În dreptul numelui era trecut ca fiind fugit – afirmaþie realã, deoarece acesta se
refugiase în Transilvania, de teama consecinþelor participãrii sale la revoluþie.
În Transilvania, revoluþia era în plinã desfãºurare, în aceastã perioadã acþiunile românilor
îndreptându-se împotriva autoritãþilor administrative, în majoritate maghiare. Astfel, la 25 octombrie
1848, toþi funcþionarii maghiari au fost siliþi sã demisioneze ºi Comitetul Naþiunii Române de la Sibiu
a cerut sã se organizeze alegeri pentru stabilirea componenþei noilor organisme administrative
provizorii. ªi la Fãgãraº au loc alegeri, la 12 noiembrie, sub supravegherea lui A. T. Laurian, George
Bariþiu, Ioan Bran º.a., în urma cãrora, ca asesor (funcþionar) al districtului Fãgãraº, a fost ales ºi Ion
Codru-Drãguºanu, alãturi de Aron Pumnu, Ioan Puºcariu º.a.7 În acelaºi timp, Drãguºanu a
îndeplinit, pe lângã Comitetul Naþiunii Române din Sibiu, împreunã cu alþi fruntaºi ardeleni, o serie
de acþiuni revoluþionare, iar ca purtãtor al ideilor revoluþionare din Þara Româneascã a stabilit unele
legãturi între revoluþionarii munteni ºi cei ardeleni.
La sfârºitul anului 1848, în Transilvania a pãtruns armata maghiarã, condusã de generalul
polonez Józef Bem, iar în martie 1849 aceasta a ocupat Fãgãraºul. Ca urmare, administraþia
româneascã de aici se dizolvã ºi o serie de conducãtori, printre care ºi I. Codru-Drãguºanu, se
refugiazã în Þara Româneascã, de teama represiunii „tribunalelor de sânge“ maghiare.
Nici aici nu are liniºte, pentru cã în iunie 1849 Departamentul Dinlãuntru cere sã fie arestaþi
toþi ardelenii refugiaþi în þarã. Deºi nu s-a depus prea mult zel pentru arestarea lui, Drãguºanu a fost
totuºi interogat ºi acuzat cã „a sãvârºit cele mai înflãcãrate fapte de turburare“, fãcând propagandã, ºi
cã a organizat un club revoluþionar în ªcoala Naþionalã, unde, „urcându-se pe catedrã“, a rostit
„cuvinte de mare turburare ºi fapte calomniatoare pentru proprietarii ºi notabilii þãrii“8.
Ca un ecou al revoluþiei trebuie considerat articolul Adio la anul 1848, semnat I. Ge. (Ioane
Germaniu, nume mai rar folosit de Drãguºanu – n.n.), publicat în „Foaie pentru minte, inimã ºi
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literaturã“ de la Braºov. Deºi în acel moment se manifesta un declin al revoluþiei, I. Codru-Drãguºanu
îºi exprima încrederea într-o viitoare revoluþie generalã, care trebuia sã cuprindã întreaga lume:
„Veacul al XIX-lea este mare! este de foc! se pare cã întrînsul lumina ideii ajunge la culmea ei. Dreptul
popoarelor s-a dat pe faþã. Prinþipiul libertãþii înainteazã falnic. Popoarele din Europa întreagã au gustat
din pomul cunoºtinþei binelui ºi a rãului; ºi fiindcã simt ºi pot, lupta lor va fi înfricoºatã precum vedeþi ºi
izbânda probabilã sã nãdãjduim cu încredinþare … Pãrinþii noºtri au vãzut revoluþia Franþei – steaua
lumii, noi vãzurãm în anul 1848 pe a Europei. Dumnezeu e bun! Fiii noºtri vor vedea poate pe a lumii
întregi; ºi nu este imposibil ca generaþia de mai încolo sã vazã popoarele libere“9.
Dupã restabilirea vechii situaþii în Transilvania, I. Codru-Drãguºanu se întoarce la Fãgãraº,
unde ocupã un post modest de „comisar de subcercuri“ în Ucea de Jos, iar mai apoi unul ºi mai
neînsemnat în localitatea ªercaia. Nu cunoaºtem ce a fãcut pânã în anul 1860, însã suntem convinºi cã
nu a renunþat la ideile sale democratice, pe care, de altfel, le va promova pânã la sfârºitul vieþii.
La 20 octombrie 1860, în chiar ziua în care, printr-o diplomã împãrãteascã, era restabilitã
autonomia principatului Transilvaniei, þine un discurs, în calitate de inspector ºcolar, în localitatea
Cincu Mare, în care explicã ce urmãri pozitive poate avea abolirea absolutismului: „De aici înainte,
încrederea ºi speranþa îºi iau zborul asupra tuturor dorinþelor noastre ºi, dacã ºi noi, românii, dacã
toate naþiile conlocuitoare vor proceda cu aceeaºi inimã curatã, de umanitate ºi patriotism, la
constituirea viitoare a societãþii noastre politice ºi publice, în scurt timp vom fi în stare a uita
necazurile, suferinþele ºi amarul trecutului“10.
I. Codru-Drãguºanu s-a implicat activ ºi în acþiunea de înfiinþare a ASTRA, aflându-se
printre cei 176 intelectuali români semnatari ai petiþiei adresate guvernatorului Transilvaniei, la 10
mai 1860, prin care se cerea aprobarea înfiinþãrii unei societãþi culturale româneºti. Obþinându-se
acceptul, la 9/21 martie 1861, a fost convocatã o adunare a românilor, în cadrul cãreia au fost
prezentate patru proiecte de statut al acestei societãþi. Adunarea a ales o comisie de 16 persoane, care
trebuia sã analizeze proiectele înaintate ºi sã-l aleagã pe cel mai bun. În cadrul acestei comisii a fost
cooptat ºi Drãguºanu, care a luat parte la aprinsele discuþii referitoare la denumirea societãþii11; de
asemenea, a fost ºi unul dintre membrii fondatori ai Asociaþiunii.
În perioada 1/13-4/16 ianuarie 1861, la Sibiu, avuseserã loc lucrãrile Conferinþei naþionale a
românilor ardeleni, prin care aceºtia sperau cã vor putea avea un cuvânt de spus în privinþa viitorului
Transilvaniei. Printre cei 150 de participanþi s-a aflat ºi I. Codru-Drãguºanu12, care, în timpul
dezbaterilor, ºi-a dat deplinul acord pentru înaintarea a douã petiþii cãtre împãrat, semnate de toþi
delegaþii, prin care sã se cearã luarea în discuþie a poziþiei constituþionale a românilor ºi a celor douã
Biserici ale lor, respingerea încorporãrii Transilvaniei la Ungaria o datã pentru totdeauna, anularea
legislaþiei discriminatorii în privinþa românilor, numirea românilor în poziþii de rãspundere în
Cancelaria aulicã a Transilvaniei º.a.
În acelaºi an are loc procesul de reorganizare a districtului Fãgãraº, care a reprezentat unul
din momentele importante ale luptei naþionale a românilor fãgãrãºeni. Evenimentul a avut loc în
16-17 aprilie 1861, ºedinþele þinându-se în câmp liber, cu participarea a 6000 de oameni. Printre
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conducãtori s-a aflat ºi Ion Codru-Drãguºanu, care a militat cu toate forþele sale pentru impunerea
limbii române ca limbã oficialã a acestui district majoritar românesc.
Însã, în urma plângerilor înaintate de autoritãþile maghiare, Guberniul anuleazã noua
organizare districtualã ºi impune þinerea unei alte adunãri, sub supravegherea unui delegat gubernial.
Aceasta are loc la 13 mai, într-un cadru mai restrâns, însã se soldeazã cu aceleaºi rezultate: declararea
limbii române ca limbã oficialã a districtului ºi formarea unui comitet districtual ce avea în
componenþã 70 români ºi 30 neromâni.13 Luând cuvântul, I. Codru-Drãguºanu a tranºat ferm
problema limbii române: „Amploaiaþii (funcþionarii) maghiari nu pot avea altã limbã oficioasã decât
numai pe cea a districtului, adecã pe cea românã“14.
Guvernul n-a voit sã confirme noile hotãrâri ale adunãrii, acest refuz determinându-i pe
fãgãrãºeni sã organizeze o alta, pentru ziua de 18 iulie 1861. Acum se înainteazã propunerea de a fi
trimisã o delegaþie la împãrat, pentru a-i cere aprobarea hotãrârilor luate la 16 aprilie ºi 13 mai, în
privinþa limbii ºi a administraþiei româneºti. Unul dintre redactorii acestei petiþii a fost Ion
Codru-Drãguºanu, acesta fãcând parte ºi din delegaþia trimisã la Viena spre a înmâna petiþia. Cu tot
efortul depus de delegaþia fãgãrãºeanã, nu s-au obþinut din partea împãratului decât promisiuni:
„Lucrul acesta îmi este cu totul necunoscut; dar voiu da ordin sã mi se presenteze actele ºi apoi voiu
decide în causa d-voastrã conform dreptãþii“15.
Apogeul carierei politice a lui Drãguºanu a fost atins în anul 1863, când, la 1 iulie, s-a
deschis prima Dietã majoritar româneascã a Transilvaniei. Deºi era vicecãpitan al districtului
Fãgãraº, acesta candideazã ºi este ales ca deputat în districtul Haþegului. În cadrul ºedinþelor Dietei,
nu-l gãsim ca orator decât o singurã datã, însã credem cã alta a fost prestaþia sa în cadrul comisiilor al
cãror membru a fost. În ºedinþa a 8-a a fost cooptat, cu cel mai mare numãr de voturi – 78, în Comisia
însãrcinatã cu autentificarea notelor stenografice ale Dietei, pentru ca mai târziu sã fie ales în
Comisia specialã pentru studierea proiectului de lege referitor la înfiinþarea Tribunalului Suprem.
La 24 septembrie 1863 (ºedinþa a 32-a), ca membru al celui de-al optulea departament al
Dietei, a participat la furtunoasele dezbateri ocazionate de propunerea ca limba românã sã fie
întrebuinþatã, alãturi de maghiarã ºi germanã, în problemele publice ºi politice ale Transilvaniei.
Folosind acest prilej, Drãguºanu ia cuvântul, demonstrând din plin calitãþile sale de politician, patriot
ºi bun cunoscãtor al situaþiei din Transilvania. Dupã ce afirmã cu tãrie cã este în asentimentul sãu
folosirea limbii române în administraþie, se angajeazã în demonstrarea necesitãþii aplicãrii acestei
dorinþe: „Limba noastrã încã are mari preeminenþe ºi drepturi de echitate. Limba noastrã este limbã
vie pentru douã pãrþi din trei a locuitorilor Transilvaniei, ºi ceilalþi o vorbesc biniºor, aºa cum se
învaþã pe uliþã ºi târg … Oare pentru ce nu ne-am putea declara pentru limba românã? Pentru cã ne
temem, ca nu cumva stafia, fantasma, ori cum îi zise domnul Bariþiu în zilele trecute,
dacoromanismul, sã cuprindã cu fricã ºi cu cutremur naþiunile surori conlocuitoare, pe iubiþii noºtri
Saºi ºi Maghiari.
Însã las toate acestea la o parte. Eu vãd numai un mic inconvenient în limba noastrã. Acest
inconvenient este cã noi nu suntem în principatele unite române, ci în Transilvania … “16. Aceste
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cuvinte au stârnit numeroase nemulþumiri în rândurile deputaþilor saºi ºi maghiari, care s-au
manifestat zgomotos la adresa sa.
Închiderea lucrãrilor Dietei, în 1864, a însemnat ºi sfârºitul activitãþii politice a lui Ion
Codru-Drãguºanu la nivel înalt, din acest moment el activând numai la nivelul administraþiei
districtului Fãgãraº, însã folosind aceleaºi idei care l-au animat dintotdeauna. Astfel, în noiembrie
1865, cu ocazia alegerilor dietale, îl gãsim implicat în scandalul voturilor alegãtorilor fãgãrãºeni. Ce
se întâmplase? O parte a electoratului românesc fusese amãgitã de candidaþii unguri cu tot felul de
promisiuni, spre a fi votaþi în detrimentul candidaþilor români. Drãguºanu ia atitudine în favoarea
celor pãcãliþi, scuzându-i pe motiv cã intelectualitatea românã din Fãgãraº nu a pregãtit îndeajuns de
bine alegerile, lãsând teren deschis confuziilor.17
ªi în 1867 ia atitudine, de data aceasta împotriva dualismului austro-ungar, fiind unul dintre
redactorii ºi semnatarii memoriului trimis de fãgãrãºeni împãratului, prin care aceºtia cereau
„restatornicirea constituþiei Transilvaniei“, pe baza diplomei din 20 octombrie 1860, ºi reconvocarea
unei diete democratice a þãrii. Tot împotriva dualismului se pronunþã ºi în anul 1868, cu ocazia
reluãrii discuþiilor asupra proiectului introducerii limbii române în administraþie. La remarca
oficialilor maghiari din Comitetul districtual, cum cã acest proiect trebuie trimis Dietei spre aprobare,
Drãguºanu le-a replicat tãios: „Proiectul nu se poate trãmite la D(ieta) u(ngarã), cãci nu
(re)cunoaºtem unirea“18.
Un episod important al activitãþii politice a lui I. Codru-Drãguºanu s-a consumat în anul
1869, ocazionat de alegerile deputaþilor pentru ciclul parlamentar 1869-1872. În acel moment se
manifestau puternic disensiunile dintre conducãtorii politici ai românilor în privinþa adoptãrii tacticii
politice – activism sau pasivism? În aceastã problemã, fãgãrãºenii au manifestat de la început
serioase rezerve faþã de ideea activismului, ceea ce i-a nemulþumit pe maghiarii din Comitetul
districtual. Pentru a-i determina pe români sã fie favorabili participãrii la alegeri, aceºtia au adoptat,
în ianuarie 1869, un „vot separat“, care reprezenta, în fapt, o reclamaþie penibilã la adresa lui Ion
Codru-Drãguºanu ºi a celorlalþi fruntaºi fãgãrãºeni, care sunt etichetaþi drept aþâþãtori la revoltã
popularã împotriva constituþiei ºi a legilor dualiste.19
Situaþia a fost tergiversatã pânã în martie, când, în adunarea districtualã, românii au atacat
legile maghiare, însã au acceptat sã participe la alcãtuirea Comitetului electoral local, care urma sã
pregãteascã alegerile dietale. Cu aceastã ocazie, Drãguºanu a þinut sã precizeze cã românii ºi-au dat
acceptul numai din silã ºi nu din convingere. Apoi le vorbeºte fãgãrãºenilor, îndemnându-i sã urmeze
întru totul programul Partidului Naþional Român ºi rugându-i sã nu-ºi „vândã“ voturile candidaþilor
unguri.
Ion Codru-Drãguºanu s-a dovedit a fi intransigent ºi în anii urmãtori, cum s-a întâmplat în
1871, când a îndemnat Comitetul districtual sã se împotriveascã în toate modurile acþiunii de
maghiarizare promovate de guvern, atitudine care a dat mult de furcã ºi a iritat în mai multe rânduri
Ministerul de Interne maghiar.
La iniþiativa Clubului Naþional Român din Fãgãraº, în 5-6 mai 1872, s-a întrunit la Sibiu
Conferinþa naþionalã a Partidului Naþional Român, care urma sã stabileascã linia politicã a românilor
ardeleni. Cu aceastã ocazie, Drãguºanu s-a dovedit a fi unul dintre fervenþii apãrãtori ai activismului
17
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politic, votând în consecinþã. Deoarece a învins aceastã linie politicã, în cadrul Conferinþei a fost
luatã hotãrârea înfiinþãrii unui Comitet pentru întocmirea declaraþiei de activism politic, în care a fost
cooptat ºi fruntaºul fãgãrãºean.20
Printre ultimele sale acþiuni politice se numãrã cea din anul 1873, legatã de aºa-numitul
„proces al fãgãrãºenilor“. În 7 iulie a avut loc ºedinþa Consiliului Municipal Fãgãraº, în cadrul cãreia
trebuia sã fie aprobatã instalarea noului cãpitan suprem, Boer Kalman. În calitate de vicecãpitan, Ion
Codru-Drãguºanu a prezidat ºedinþa, care a fost una foarte agitatã datoritã nefolosirii limbii române
ca limbã oficialã.21 Acest incident a declanºat protestul majoritãþii membrilor români, care au pãrãsit
ºedinþa. În urma acestei acþiuni, câtorva conducãtori români li s-a intentat proces de cãtre guvern, unii
dintre ei fiind chiar încarceraþi. De teama altor represalii, ceilalþi fruntaºi au fugit în România.
I. Codru-Drãguºanu, în calitatea sa oficialã de vicecãpitan, nu a fost implicat, însã a luat de
nenumãrate ori apãrarea celor acuzaþi.
În ultimii ani ai vieþii, începând cu 1880, acesta s-a mutat la Sibiu, unde a îndeplinit funcþia
de secretar al Comitetului averilor grãnicereºti. Aici s-a ºi stins din viaþã, la 26 octombrie 1884, cel
care a fost una dintre personalitãþile marcante pe care le-a dat Þara Fãgãraºului în secolul al XIX-lea
ºi poate cea mai emblematicã dintre ele. Prin activitatea sa, pusã în slujba naþiunii române, fãrã sã dea
niciodatã înapoi, ºi prin fermitatea cu care ºi-a apãrat ideile de-a lungul întregii vieþi, Ion
Codru-Drãguºanu ºi-a câºtigat respectul cuvenit atât din partea adversarilor politici maghiari, cât ºi
din cea a marilor personalitãþi româneºti (George Bariþiu, August Treboniu Laurian, Ioan Raþiu º.a.).
În anul 1910, Nicolae Iorga scria: „Viaþa sa întreagã fusese îndreptatã dupã ideile pe care le trezise în
sufletul sãu de tânãr civilizaþia apuseanã cunoscutã în toatã întregimea ºi valoarea ei, idealã ºi
practicã“22.
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