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„GAZETA TRANSILVANIEI” – ªCOALÃ POLITICÃ A ROMÂNILOR ARDELENI
ÎN TIMPUL PRIMELOR ALEGERI LIBERE DIN SECOLUL AL XIX-LEA

Abstract: The first free elections in Transylvania took place in the second half of the 19th

century. That was a premiere for Romanians from this Austrian province, the first real chance to
participate to political life, especially by entering in Parliament of the province due to a low census.
As other historians have already observed (such as Simion Retegan), the role of the press in
informing the newest electors from Transylvania – the Romanians – on their civil rights was very
important. In our paper we conduct a case study on a Braºov/Kronstadt newspaper, the
”Transylvania’s Gazette”, during the period before the elections day, offering a chronological
perspective on the increasing press campaign managed by the journalists from the Mureºianu family,
the owners of the newspaper.
Our study is focused on the first half of the year 1863, in which many articles explained in popular
terms ideas and topics as autonomy (for Austrian provinces), election tactics, configuration of the
province Parliament or who was standing for election. There were also published calls for Romanian
elites – politicians, teachers/intellectuals or priests – to mobilize the lower classes for voting in
elections. There were published numerous calls for discipline, Romanian leaders being afraid of
manipulation of their fellow citizens by political opponents (Hungarians and Germans). In the end
there were printed the lists of the winners, this event confirming that Romanians won the elections
and their place at the great political table.

Primele alegeri libere din Transilvania au avut loc în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea.
Imperiul Austriac se afla într-un moment de reformare profundã a sistemului sãu politic, deturnat din
cadrele sale de tip feudal ºi reorientat spre modernitate prin Diploma octroatã din octombrie 1860 ºi
Patenta imperialã din februarie 1861. Mai ales aceasta din urmã fãcea referire explicitã la noutã!ile
absolute în materie de sistem politic, prin înfiin!area dietelor provinciale, care urmau sã fie convocate 
pe bazã de alegeri comitatense ºi vot cenzitar. Censul, fiind stabilit unitar la nivelul întregului
Imperiu, a oferit ocazia românilor transilvãneni, afla!i în plin proces de îmburghezire, sã acceadã la
actul de guvernare al patriei lor prin intrarea în Dieta provinciei.

În lucrarea sa dedicatã Dietei româneºti a Transilvaniei1, Simion Retegan a realizat o frescã
integralã a fenomenului istoric extraordinar prin care au trecut românii în deceniul al ºaptelea al
secolului al XIX-lea, caracterizat de primele eforturi de reorganizare politicã de dupã Revolu!ia de la
1848 (prin numeroase întâlniri ale liderilor politici care au stabilit direc!iile de urmat), pregãtirea
alegerilor (prin instruirea electorilor români prin intermediul presei, al Bisericii, cu privire la modul
în care urmau sã aibã loc alegerile ºi pe cine trebuiau sã voteze, adicã pe candida!ii partidei na!ionale
româneºti), desfãºurarea alegerilor (cu numeroase abuzuri din partea administra!iei provinciale
ostile, dar ºi cu succese fulminante ale partidei româneºti), constituirea Dietei ºi desfãºurarea
ºedin!elor de la Sibiu din anii 1863-1864 (cu extrem de importantele ini!iative legislative privitoare la 
acordarea de drepturi politice na!iunii vitregite de soartã a românilor) ºi eºuarea proiectului
democratic austriac prin anularea legisla!iei reformatoare ºi trecerea la sistemul dualist austro-ungar. 
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În aceastã lucrare ne-a atras aten!ia în mod deosebit modul în care a în!eles presa româneascã a
vremii sã compenseze lipsa de informare ºi de comunicare între lideri ºi mase, printr-o campanie
sus!inutã ºi pe alocuri agresivã, tocmai pentru a preîntâmpina ºi contracara posibilitatea strecurãrii de 
erori în exercitarea dreptului electiv sau, ºi mai grav, a manipulãrii tinerei na!iuni române de cãtre
adversarii ei politici istorici (aristocra!ia maghiarã ºi burghezia sãseascã): „Intervine energic de la
început presa, care are în aceastã vreme la români un rol de coordonare ºi chiar de dirijare efectivã
a treburilor politice. Gazeta Transilvaniei, Telegraful Român, Concordia publicã, numãr de numãr,
sub rubrici speciale: Sã luãm aminte, Totul pentru dietã, Sã ne disciplinãm, directive, apeluri
îndrumãri”2. Cercetãtorul clujean prezintã apoi diverse metode ºi mesaje folosite de lideri români în
efortul de instruire ºi educare a cona!ionalilor lor în perspectiva alegerilor pentru Dietã. Vom
prezenta aici succint pu!inele trimiteri fãcute de autor întemeiate pe campania de presã a „Gazetei
Transilvaniei”, urmând ca în cuprinsul lucrãrii noastre sã le detaliem. 

Personalitã!i ale comunitã!ii româneºti ardelene, precum Axente Sever sau George Bari!iu,
publicã apeluri cãtre români în care le explicã importan!a participãrii la alegeri ºi direc!ia în care
trebuie sã voteze. Dacã Sever comparã ziua alegerilor cu cea a Paºtelui (din punctul de vedere al
realizãrilor pe care le presupunea un vot reuºit)3, Bari!iu se temea explicit de imixtiunea autoritã!ilor
în mersul normal al alegerilor, dar ºi de posibile tentative de corupere4.

La 1 iunie 1863 era publicatã în „Gazetã” ºi lista candida!ilor români la alegeri, listã stabilitã de
Comitetul na!ional al liderilor politici. Astfel, periodicul braºovean continua sã fie principalul mijloc
de comunicare în cadrul comunitã!ii româneºti. Pentru a în!elege mai bine însã eforturile redactorilor
braºoveni, ºi în mod special ale reprezentan!ilor familiei Mureºianu, vom intra în detaliile acestei
campanii de presã de pregãtire a electorilor români în vederea alegerilor. 

Pentru a face acest lucru, am lecturat paginile „Gazetei Transilvaniei” din anul 1863. Începutul
de an se afla deja sub semnul dezbaterii politice intense, principalii preopinen!i fiind maghiarii
unioniºti (adep!i ai Uniunii Trasilvaniei cu Ungaria, conform Programului Revolu!iei de la 1848, din
15 martie) ºi românii ºi saºii autonomiºti (partizani ai autonomiei Principatului Transilvaniei în
cadrul Imperiului Austriac).

Nevoia acutã de progres a na!iunii române, aflatã într-un stadiu incipient de dezvoltare politicã,
era recunoscutã fãrã ocoliºuri: „Dupã ce apoi vom avea inteligen!ia destulã, nu în!eleg [prin asta]
preu!eascã, atunci ne vom forma ºi noi una politicã na!ionalã, pãºind pre încet de pe gradul cel mai
de jos sau elementar, în care ne aflãm acum, la gradul de mijloc, pe care se par a sta confra!ii noºtri
saºi – ºi bine le prinde! – iar pe gradul deasupra deocamdatã, lãsãm, sau sã lãsãm, pe cei mai
înainta!i în politicã ºi esercita!i de sute de ani întru însa. Una sãritura de pe gradulu de jos pe cel mai 
deasupra, pentru noi ar fi un salto mortale, ºi lesne ar putea fi sã ame!im. Românilor învã!avor de la
al!ii politica, al cãror principiu este: Quid quid agis, prudenter agas, et respice finem; si medium
tenuere beati5, – iar de politica sentimentalã ºi utopicã, fereºte-te române! – nel apsu graviori ruas6.
Mai întâiu ºi mai pre urmã: ºcoli!!!!!!! ºcoli, mari ºi mici!!!!! ºcoli! Reliqva Alias7”8.

Termenul de autonomie politicã era relativ uºor de în!eles pentru liderii politici, nu acelaºi lucru
putându-se spune ºi despre simplii cetã!eni. Pentru aceºtia apar necesare precizãri semantice ºi de
fond: „Autonomia, termen grecesc, este definitã întru în!elesul cel mai larg: libera dispozi!ie a
omului de a trãi dupã legi fãcute de sineºi, neatârnatu de vreo altã putere legislativã. În acest în!eles
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2 Ibidem, pp. 67-68.
3 Gazeta Transilvaniei (în continuare GT), nr. 36, din 1 iunie 1863 (apud Retegan, op. cit., p. 68).
4 GT, nr. 46, din 31 iunie 1863 (apud Retegan, op. cit., p. 68).
5 „Orice faci, sã faci cu în!elepciune, ºi gândeºte-te la sfârºit, dacã (fiindcã?) mijlocul !in cei ferici!i” (l. lat.).
6 „pentru ca nu din cauza cãderii mai grave sã te prãbuºeºti” (l. lat. – traducere Gernot Nussbächer).
7 „celelalte altãdatã” (l. lat.).
8 GT, nr. 8, din 30 ianuarie 1863.



autonomia este sinonimã cu libertatea. Întru în!elesul politicienilor ºi al juriºtilor autonomia
înseamnã libertatea unui stat ºi al pãr!ilor lui constitutive de a vie!ui dupã legi proprii ºi a-ºi
administra dreptatea el însuºi fãrã a depinde în cevaºi de la alt stat. Întru acest în!eles autonomia
este iarãºi sinonim cu ceea ce numim suveranitate, sub care cuvânt se în!elege independen!a
absolutã, necondi!ionatã. (…) În zilele noastre sub autonomie se în!elege numai o libertate
condi!ionatã, adicã de a putea dispune de sineºi, cum ºi de a-ºi întocmi sieºi legi dupã care voieºte
cineva a vie!ui, numai în câtu acea dispozi!ie ºi acele legi vor corespunde scopului mai înalt al unei
societã!i, al unui stat mai mare ºi mai tare”9.

Dezbaterile legate de modul de organizare a alegerilor ºi de „campania electoralã” propriu-zisã
sunt declanºate de publicarea proiectului noii legi electorale10. „Ceea ce aºteptam de atâta timp”, ºi
anume, „Legea de alegere pentru dieta Ardealului” descria viitoarea adunare legislativã, care urma
sã aibã 121 de deputa!i aleºi direct, 40 numi!i de împãrat (la propunerea autoritã!ilor provinciale), un
preºedinte ºi doi vicepreºedin!i numi!i de împãrat din rândul a 6 personalitã!i propuse de Dietã prin
vot secret. Tabla Regeascã (instan!a judecãtoreascã supremã a provinciei) nu mai avea membri de
drept în Dietã, urmând sã furnizeze doar notari sau secretari. Un comisar imperial convoca sau
suspenda lucrãrile Dietei. Hotãrârile legislativului erau validate prin votul a jumãtate plus unul din
membri (principiul majoritã!ii simple) sau prin majoritate absolutã. Puteau fi folosite în dezbateri una 
dintre cele 3 limbi ale patriei. Cetã!ile libere urmau sã dea 2 deputa!i, opidele (sau târgurile) aveau
câte un deputat. Cercurile electorale ale comitatelor aveau între 2 ºi 6 deputa!i, în func!ie de mãrime ºi 
numãr de locuitori. „Dreptul de alegere îl au to!i majorii (?!)11, care plãtesc dare dreaptã de stat 8
florini ºi peste, apoi fãrã privin!ã la cens: doctorii, chirurgii, advoca!ii, inginerii, artiºtii academici,
profesorii, apotecarii, preo!ii, capelanii, predicatorii, notarii comunali ºi învã!ãtorii din cercul de
alegere, unde se aflã stabili.”12 Erau eligibili to!i locuitorii Ardealului de peste 30 de ani, fiind
excepta!i cei cu cazier. Încheierea articolului constã într-un calcul pragmatic al numãrului de viitori
deputa!i, surprinzãtor de apropiat de realitate (deºi nu existau sondaje de opinie în epocã, era evident
cã va fi un vot etnic, ºi aici recensãmintele imperiale furnizau practic votul final): 37 români, 32
maghiari, 22 secui ºi 30 saºi. Rezultatul final a fost: 48 români, 44 maghiari ºi 33 saºi.13

În numãrul 32 al „Gazetei Transilvaniei” era preluatã o ºtire din „Wiener Zeitung”14, care anun!a 
„conchiamarea dietei Transilvaniei”. Este citat chiar rescriptul împãrãtesc care urma sã fie publicat
ºi în cele trei limbi oficiale ale provinciei: „Însufle!it de dorin!a a pune în ordine negotiale Imperiului 
Meu spre mul!umirea popoarelor lui, ºi principiile diplomei emise în 20 octombrie ºi ale patentei din
26 februarie a le executa ºi în Marele Principat Transilvania, ordoneazã Maiestatea Sa
conchiamarea dietei pe 1 Iulie la Sibiu. Fiindcã totuºi conchiamarea dietei pe temeiul
determina!iunilor celor vechi de drept de stat ale Marelui Principat Transilvania nu se pot efectua,
aºa Maiestatea Sa a binevoit a-ºi da preaînalta sa sanc!ionare la ordinea de alegere pentru dieta
care se ºi cuprinde în rescriptul acesta regesc scl”15.

Pentru a men!ine vie în aten!ia opiniei publice ideea primelor alegeri libere din Transilvania,
redactorii „Gazetei” reiau cu detalii informa!ia. Titlul articolelor este prevenitor, chiar uºor alarmist:
„Dieta Transilvaniei e la uºã”16. Apar ºi primele nuan!ãri, de aceastã datã fiind vorba de 125 de
deputa!i aleºi direct ºi de cel mult 40 numi!i de împãrat („regaliºti”). Importan!a pentru românii
ardeleni a acestor prime alegeri libere era eviden!iatã: „Aºa dieta ne e la uºã. Dacã românii au avut
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9 Ibidem, nr. 19 din 9 martie 1863.
10 Ibidem, nr. 20 din 13 martie 1863.
11 Semnele de punctua!ie sunt în textul original, semn al surprizei totale pentru redactori.
12 GT, nr. 20 din 13 martie 1863.
13 Retegan, op. cit., p. 78.
14 GT, nr. 32 din 27 aprilie 1863.
15 Ibidem.
16 GT, nr. 33 din 1 mai 1863.



vreodatã lipsã de puteri întrunite, ca sã nu-i scape din mâini nimic din ceea ce le compete lor, apoi
acum cere imperativa necesitate, ca sã ne folosim dreptul de alegere cu cea mai mare scumpetate ºi
în cea mai buna ordine ºi armonie, lasând la o parte orice alte ocupa!iuni pe timpul alegerilor ºi
ferindu-ne ca de foc de amãgiri ºi promisiuni din partea celora ce în fapta niciodatã n-au urmatu
dupã cum au promis din gurã”. Sunt nominaliza!i cu aceastã ocazie ºi responsabilii de op!iunea
votului: „Cu deosebire vor fi rãspunzãtori viitorului ºi posteritã!ii na!iunii noastre to!i preo!ii ºi
inteligen!ii români, care nu-ºi vor !ine de obiect al conºtiin!ei, a învã!a pe popor, sã-ºi întrebuin!eze
cu toatã silin!a dreptul de alegere în favoarea binelui na!iunii sale ºi al patriei, pentru ca de la dieta
aceasta va depinde croirea soartei noastre pentru un viitor pe atât de bun ºi de fericit, pe cât de
nimerit, de mul!i ºi de na!ionali vor fi reprezentan!ii ce-i vom alege spre a ne reprezenta interesele
noastre, ale patriei ºi statului. (…) Sã ne ferim însã a trage mânia ei asuprã-ne dezbinându-ne
voturile; ci sã ne încordãm a le întruni într-o singurã persoanã de încredere, ºi de aici va depinde tot
rezultatul, ce-l putem aºtepta din agendele dietei. Ajutându-ne noi, pe noi providen!a ne va scuti ºi de 
asupriri pe viitor”17.

Preluând ziarul maghiar clujean „Korunk”, „Gazeta” preciza ºi cã mai sunt patru oraºe cu câte
un deputat, fa!ã de cele publicate anterior. Se repetã însã informa!iile vitale: „Dreptul de a alege au
to!i bãrba!ii ajunºi în vârstã de 24 ani; ºi deputa!i aleºi pot fi to!i, cari au dreptul de alegere ºi suntu
de 30 ani. Censul e 8 florini, adecã: oricare plãteºte ca dãri directe la stat cu totul 8 florini, are ºi
dreptul alegerii, precum ºi inteligen!ia chiar ºi notarii ºi dascãlii sãteºti. Cetatea Braºovului alege 2,
ºi districtul 3 deputa!i, ºi dupã tãierea brãnenilor ºi zãrneºtenilor nu ºtim, dacã vor putea românii
ieºi mãcar cu un deputat. Astfel sunt cercurile compuse de Sãcele cu Apa!a, Crisbav, Nou; apoi
cercul din sus ºi cercul de jos”18.

În numãrul 34 al ziarului este publicatã detaliat schema dupã care urmau sã fie împãr!ite
cercurile electorale, pe comitate ºi localitã!i.19 Astfel to!i lectorii ziarului aflau în ce situa!ie se aflau în 
comunitatea fiecãruia. Extrasul din lege este continuat în numãrul urmãtor.20

Începând cu numãrul din 11 mai 1863, începe seria articolelor „Sã luãm aminte”, men!ionatã ºi
de Retegan (vezi supra). În acest prim articol se face compara!ie între cele 3 comunitã!i etnice
ardelene, cu un evident reproº pentru liderii români care se împotmoliserã într-una din sterilele
conferin!e na!ionale în care se confruntau pasiviºtii (conduºi de George Bari!iu) ºi activiºtii (avându-l 
ca lider pe Andrei ªaguna), fãrã a reuºi sã stabileascã numele candida!ilor români la alegeri21: „Pe
când maghiarii ºi-au desemnat candida!ii de deputa!i (…), pe când saºii strigã: Sã ne înarmãm la
dietã (…) Noi ce facem? Cum? Cine? Unde? Pe cine alegem?”22. Apelul la instruirea poporului (cine 
ºi ce sã facã) venea imperativ: „Fra!ilor! Sã citim ºi studiem ordinea pentru dietã; inteligen!a ºi mai
vârtos preo!imea sã instruiascã pe popor, cum cã cela, care vede în cartea sa de dare suma de 8 fl.,
tocmai de n-ar fi ºi scris în lista de alegãtori, care se va lipi pe perete prin sate, îndatã sã facã
reclama!iune, ca sã fie ºi el înscris ºi dacã nu i s-ar primi, atunci sã se îndrepte la comitetul central
iute ºi degrabã plângându-se, cã are drept ºi nu i se recunoaºte, cã dacã va întârzia numai cu o zi, îºi
pierde dreptul de-a mai putea alege. Sã spunem bravului nostru popor, cã orice amãgire ºi
împerechere sau probe de anticriºti împerechetori, care vor vrea a se vârî, ca sã înºele voturi spre a
împãr!i ºi înzãdãrnici alegerea deputatului propus ºi hotãrât de cei mai mul!i din inteligen!ã, o va
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17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem, nr. 34 din 4 mai 1863.
20 Ibidem, nr. 35 din 8 mai 1863.
21 Ibidem, nr. 36 din 11 mai 1863.
22 Ibidem.



sim!i-o iar cu amãrãciunea aceea, de care, ca sã scape odatã, ºi-a vãrsat odatã sângele. Blestemul ºi
binecuvântarea fiilor ºi nepo!ilor noºtri ne stau înainte!! Alege!i-vã una din douã!!!”23.

O recomandare pentru preo!ii comunitari cu privire la modul în care pot contribui la bunul mers
al alegerilor din punctul de vedere al românilor este dat publicitã!ii în 15 mai 1863: „Una rogare
fierbinte! Fra!ilor preaonora!i domni Protopopi ºi preo!i!!! Dumneavoastrã singuri ne mai pute!i
ajuta la alegerile dietale! Sã meargã deci iute ºi degrabã fiecare paroh la locul comisiei pentru
reclamãri ºi sã-ºi scoatã pe cunoscu!ii sãi poporeni din lista ce se aflã acolo, apoi sã publice ºi sã
cerce, cã ei pot ºti mai bine, care dintre poporenii sãi ce plãtesc 8 florini dare (afarã de aruncãturã,
Aufschlag, pótlék) au rãmas afarã ºi sã-i trimitã la ziua spusã la comitetul de îndreptãri ºi reclamãri, 
ca sã pretindã cu cartea de dare în mânã, ca sã-l înscrie ºi pe el în lista alegãtorilor fãrã cât de
pu!inã întârziere, cã amânând numai 2-3 zile nu-ºi va mai putea câºtiga dreptul ºi noi putem sã
sim!im adânc ºi cu amãrãciune o nepãsare din indiferen!ã sau din ame!ealã, iar al!ii se vor folosi de
uimirea multora. Acum sau niciodatã sã ne luptãm a ne folosi dreptul de alegere ºi apoi sã ne
publicãm bãrba!ii candida!i pentru deputa!i ca sã-i cunoascã alegãtorii. O luptã aceasta
constitu!ionalã!! Sã vedem cu ce demnitate o vom purta. Lucrul merge cu mare înte!ire, deci sã ne
înarmãm cu toatã încordarea, ca sã nu rãmânem din vina noastrã nereprezenta!i la alegeri ºi în
dietã”24. În acelaºi numãr apãrea o admonestare la adresa abona!ilor restan!ieri, care se afla tot sub
semnul alegerilor care urmau: „Urgen!ã ne mai amânabilã! Domnii restan!i cu trimiterea
prenumera!iunei sunt roga!i sã nu mai amâne a se rãfui, cã arde mucul la degete ºi Dieta?!!
Totodatã restan!ii cu inseratele sã nu aºtepte a fi publica!i”25.

O serie de articole-coresponden!e în care este descrisã atmosfera electoralã de dinaintea
alegerilor insistã pe micimea censului, care permite astfel unui numãr fãrã precedent de mare de
români sã voteze: „Fra!ilor! pânã în minutul de fa!ã am fost lipsi!i de dreptul acesta important de
concetã!ean, n-am avut nici mãcar intrare în locul alegerilor de deputa!i la dietã. Al!ii, Domnii au
ales singuri pânã acum ºi singuri ei au fãurit ºi legile în dietã asupra noastrã; dacã eram ferici!i sã
ne fi putut trimite ºi noi oamenii noºtri acolo, cu bunã seamã, cã n-am fi purtatu jugul sclaviei atâtea
sute de ani: acum însã, din iubirea de dreptate a înaltului Împãrat ºi în urma credin!ei noastre cãtre
casa Domnitoare am dobândit ºi noi, cei ce dãm câte 8 florini dare (afarã de aruncãturã ºi accisuri)
importantul acest drept”26.

Articolul continua în aceeaºi notã, apãrând sublinieri în text prin bolduirea unor fraze întregi:
„Adã-!i aminte române! cã dacã nu-i juca nu-i mânca, dacã nu-i sãri nu-i sorbi. Cel mai mare
pãcat în contra fericirii neamului nostru îl va face acela, care din lene, or nepãsare nu va alerga la
ziua ºi locul alegerii, ca la cea mai sfântã sãrbãtoare româneascã, ca la bâlci, la târgul vie!ii
publice na!ionale, ca la Paºtile Domnului, paºtile politice, care ne aduc învierea ºi via!ã politicã,
pentru care veni!i, ca unii cu al!ii sã ne îmbrã!iºãm, ca cu to!i dându-ne votul la câte un singur
bãrbat credincios binelui patriei, ºi na!iunii noastre Dinastiei ºi statului sã reuºim a ne trimite
acum ºi noi oamenii noºtri la dietã, care sã se sfãtuiascã cu al!ii ºi sã mijloceascã, ca legile, ce se
vor articula acolo, sa nu ne fie mai mult apãsãtoare ci deopotrivã favorabile ºi obligatorii”27.

Un alt imperativ major era disciplina, recunoscutã ca fiind mai degrabã absentã decât o
caracteristicã a poporului român, tocmai de aceea fãcându-se apel în mod deosebit pe aceastã
chestiune: „Disciplina mare ne face de lipsã; publicitate înte!itã a candida!ilor asupra cãrora s-a
în!eles odatã inteligen!a cercurilor, adicã preo!ii to!i laolaltã cu inteligen!a mireanã ºi preo!imea, ca 
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25 Ibidem.
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27 Ibidem.



sã nu se aleagã câte unul în 2-3 locuri, nici sã se împartã voturile, ci toate sã se dea numai la câte
unul, ceea ce nu se poate neºtiindu-se candida!ii; deci miºca!i! Sã ne publicãm candida!ii, ca sã nu
cãdem în cursã. (…) Nu vã supãrã nimica, cã în comisiile centrale pentru alegeri se aflã pretutindeni
atât de pu!ini români, pentru cã nu comisia alege, ci noi; noi sã veghem numai, ca când ne vom da
votul, sã ni-l scrie la deputatul nostru, iar nu la altul ºi sã nu rãmânã nici un suflet fãrã a-ºi folosi
bine acest drept”.

Mesajele puteau fi chiar personalizate, pentru diverse regiuni istorice ale Transilvaniei: „Pentru
Câmpie. Sã nu vã lãsa!i a vã amãgi de nimeni. Deputat nu poate fi, nu e primit nimeni, care nu
locuieºte în Transilvania ºi n-a trecut de 30 de ani având ºi censul de 8 fl., fãrã care nu se poate
primi. Deci de v-ar promite mun!i de aur orice strãin, sã nu vã amãgi!i, cã spre rãul vostru se întinde,
orice undi!ã se porneºte spre a vã vâna voturile. Judii cei ce se lasã a fi vându!i ºi fac trafice sã-i
înscriem în catalogul vânzãtorilor na!iei ºi patriei. Una anima sã lucre întru to!i ºi Dumnezeu va fi cu 
cei mai în!elep!i ºi cu cei ce-ºi cunosc bãrba!ii sãi, care se jertfesc, iar nu voiesc a cãlãri pe
români”28.

Necesitatea informãrii publicului român cu privire la noutatea actului electiv este expusã fã!iº în
preambulul descrierii modului de organizare al comisiilor electorale: „Dacã a fost vreodatã sim!itã
imperativa necesitate de a fi informat publicul prin organele publicitã!ii despre toate obiectele
atingãtoare de via!a ºi prosperarea sa, apoi acum e cea mai mare urgen!ã în obiectul acesta, pentru
cã ne aflãm în ajunul dietei !ãrii, în care bãrba!ii de încredere ai na!iunilor vor aºeza prin împreunã
în!elegere ºi consfãtuire, nu numai bazele, ci ºi legile speciale pentru definitiva reconstituire politicã
ºi judecãtoreascã a !ãrii, care poate sã rãmânã cu valoare pentru veacuri înainte; ºi tocmai de aceea
cei chiama!i la croirea sor!ii viitorului au lipsã ºi de informare timpurie despre ceea ce are a se
preciza ºi vãrsa în forma legii viitoare”29.

Importan!a dreptului de a alege este reluatã obsedant ºi de coresponden!ii „Gazetei”,
insistându-se pe nevoia de corectare a deficien!ei poporului român în ceea ce priveºte drepturile sale
politice: „Sã ne disciplinãm! Vreau sã zic, sã învã!ãm cu to!ii de la vlãdicã pânã la opincã pe popor,
ce drept mare ºi sfânt a cãpãtat prin dreptul de alegere, sã-l îndemnãm a reclama ºi a merge în ziua
de alegerea deputa!ilor la locul alegerii întocmai cum merge la sfânta bisericã în ziua de Paºti,
lãsând copiii ºi muierea, casa, masa ºi averea, pentru cã aceastã zi e mai mare sãrbãtoare patrioticã
în ochii mei de cât oricare alta. De 1590 de ani am serbat ºi !inut Paºti destule, ºi nu am putut ieºi cu
toatã sãrbãtoreasca sfin!enie a lor din robie. Sã cercãm cel pu!in odatã dupã atâ!ia ani ce vom folosi
cu ziua alegerilor bine folositã”. Metoda recomandatã de autorul articolului este renun!area la
orgoliile profesionale în favoarea interesului mai mare na!ional: „Dupã aceastã învã!ãturã fãrã
rezerve sã ne cunoaºtem cei învã!a!i lungul nasului, sã ne înfrânãm pe de o parte ambi!ia, pe de alta
pofta de câºtig … ºi aºa sã nu ne îmbulzim concurând într-un cerc 3, 4 inºi ºi agitând fiecare în
partea sa, ºi sã cedãm juriºtii locul politicienilor nejuriºti, nejuriºtii locul juriºtilor, cei mai tineri
locul celor bãtrâni, preo!imea locul civililor30 ºi în urmã economii locul învã!ãtorilor, ºi aceasta
despre o parte, ca sã reuºim pe cât se poate mai mul!i deputa!i, pe de alta, ca sã ne putem mãsura fa!ã
cu bãrba!ii celorlalte na!iuni, ºtiind prea bine cu to!ii, cã toatã dieta va sta sau vor împãr!i deputa!ii
ei în comisii, care vor avea a face în parte fiecare proiecte de legi, remonstra!iuni, protesta!iuni ºi
alte lucruri foarte grele, ºi adânc tãietoare în ceea ce zicem drept privat public, constitu!ie, patrie ºi
na!ionalitate, lucrãri care nouã copilaºilor ne vor scoate sudori de sânge ºi peri albi”31. Autorul,
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29 Ibidem, nr. 41 din 29 mai 1863.
30 „ºi civilii preo!imii, dacã e mai harnicã ºi mai înarmatã decât ei pentru lupta parlamentarã” (n. aut. în original).
31 GT, nr. 42 din 1 iunie 1863.



„Un belgrãdean” (în trecut oraºul Alba Iulia era cunoscut sub denumirea de Belgrad), încheia prin
reluarea listei de candida!i din comitatul Albei de Jos.

Lista finalã a candida!ilor pe colegii este republicatã aproape în fiecare numãr.32 Accesul la vot
pe baza censului devine prilej de ironie pentru redactorul român, care previne alegãtorii români sã fie
aten!i la tentativele de fraude electorale ale nobilimii scãpãtate doritoare sã participe la vot, deºi nu
are dreptul legal pentru aºa ceva: „Ni se scrie cã nobilii doar vor merge to!i la alegere ºi dacã nu au
cens de 8 fl., ºi aceasta cu bunã seamã în puterea legii electorale din 1848; însã, dupã legea
electoralã de acum, aceasta nu se poate ºi dacã totuºi vor încerca, atunci românii ce vor face, dacã
nu-ºi vor concentra toate voturile în unul, protestând ºi în contra cãlcãrii regulamentului”33.

Prin publicarea membrilor comisiilor electorale comitatense, se subliniazã dominarea acestora
de cãtre nobili maghiari („se aleserã mai tot unguri”), motiv pentru adresarea cãtre acestea a unei
solicitãri oficiale: „Provocãm totodatã pe to!i respectivii, ca sã ne trimitã numãrul alegãtorilor de
prin toate cercurile spre publicare, ca sã ºtim de altã datã, încâtu se aflã na!iunea românã din
Transilvania, pe lângã censul de 8 fl. capace, a-ºi exercita dreptul politic de cetã!ean, cã voim a face
un tabel statistic despre aceasta în Foaia pentru viitorime. Aºa vã rugãm!”34. Teama de fraudare a
alegerilor revine ºi ea periodic, motiv de prevenire a cona!ionalilor asupra mijloacelor de
monitorizare ºi protest aflate la îndemânã: „Rãu. Mai adãugãm înºtiin!ãri mai multe prin deosebite
pãr!i, cum cã prin satele de altã limbã se conscriserã listele alegãtorilor cu multã grijã, pe când prin
unele sate româneºti se aflã uita!i chiar ºi preo!ii. Dacã se pot descoperi asemenea falsificãri
undeva, sã se facã îndatã reclama!iuni, iar dacã ºi dupã aceste se vor mai gãsi înscrieri false, sau
dacã la alegerea de deputa!i se vor vedea, cã se primeºte ºi votul celora, care n-au censul de 8 fl. sau
nu se aflã dupã punctul 29 (din lege – n.n.) cu dreptul acesta: atunci se poate pãºi la înaltele locuri
chiar ºi pentru anularea unei astfel de alegeri falsificate. Aceasta e o sfântã datorie a o face, ºi nu e
duºmãnie; a greºi poate oricine, dar a falsifica nu e nimãnui iertat. La întrebãri? rãspundem cã toate 
comunele ºi bisericeºti ºi politice, care plãtesc dare dreaptã 8 fl. pe averea lor, ºi dreptul de a-ºi
trimite reprezentant alegãtor. Bãga!i însã de seamã, cã nici preotul nici dascãlul sau notarul, nici
curatorii, care au ºi altfel dreptul de alegere cu 8 fl., sã nu se însãrcineze cu reprezentarea comunei,
ci sã se dea plenipoten!ã altcuiva, ce n-are dreptul de alegãtor, ca ºi aici sã se câºtige un vot”35.
Nuan!ele de interpretare a legii electorale care aduc voturi în plus sunt explicate detaliat: „Dacã
cineva are în mai multe hotare moºii, ºi dupã toate acelea plãteºte 8 fl. cens, sã citeascã punctul 30
din regulament, cã el are drept de alegere în oricare din acele cercuri unde are vreo bucatã de moºie, 
ºi sã reclameze în cercul unde vrea sã fie alegãtor, dacã în totul are cens de 8 fl.”36.

În acelaºi numãr apãrea, în închiderea edi!iei, o veste alarmantã, denotând precipitarea
evenimentelor, dar ºi necesitatea mobilizãrii tuturor românilor cu drept de vot: „MAI NOU. Sim!im
cã alegerile de deputa!i vor începe, poate pe la 26 iunie nou, adicã în sãptãmâna viitoare. Aºa
fra!ilor!! sã fim un suflet!! Lãsa!i toate! Aide!i la vãscrisul învierii politice! Anatema iudelor!
Binecuvântare celor, ce vor dovedi cã sunt români adevãra!i, alungându-ºi bãrba!ii doririi lor, ºi ai
durerilor vindecãtori! Dumnezeu cu noi cu to!i!”37.

Fixarea zilei alegerilor pentru 26 iunie 1863 este confirmatã în deschiderea numãrului urmãtor al 
„Gazetei Transilvaniei”: „PUBLICA"IUNE. Pentru alegerea celor doi deputa!i, care din partea
acestei libere reg. cetã!i sunt a se trimite la dieta din Sibiu, convocatã pe 1 Iulie a.c., în reg. guvernul
cu emisul din 15 Iunie a.c. Nr. 31392-1863 a aflat cu cale a defige ziua de 26 Iunie 1863. (…) Se mai
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33 Ibidem.
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35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Ibidem.



observeazã, cum cã acest drept se poate executa numai în persoanã, ºi trimiterea de reprezentan!i în
loc, nu este iertatã sub nici o împrejurare”38.

În preziua alegerilor apare un ultim apel disperat, datorat unei modificãri de ultimã orã în
regulamentul electoral, de care s-a aflat cu întârziere, motiv pentru o tardivã încercare de mobilizare a 
electoratului român: „Necaz de moarte. Citim tocmai numai acum publicarea r. guberniu, prin care
se face de ºtire, ca nici decum nu e iertat ca comunele sã trimitã la alegere numai câte doi ca
reprezentan!i, ci dupã ordinea de alegere, fiecare alegãtor numai în persoanã se poate folosi de
acest drept, ºi aceastã ordina!iune e datatã din 15 iunie a.c.! Nu ºtim, unde, când se va începe ºi fini
actul acesta, dar în sãsime a început. Doamne! fã sã disparã orice indiferentism, orice patimã
îndãrãtnicã dintre români!!! (…) Se crede cã dieta nu se va amâna decât pânã în 15 cât cere durarea
alegerilor. Zlãtnenilor! Uni!i-vã într-un bãrbat cu to!ii, în cel mai probat de to!i!”.

Ulterior, sunt publicate rezultatele alegerilor (vezi supra), care au permis românilor ardeleni,
pentru prima oarã în istoria lor, sã participe la actul de guvernare ºi legiferare al patriei lor. Sunt date
publicitã!ii ºi coresponden!e locale cu atmosfera sãrbãtoreascã din ziua alegerilor, comunitã!i întregi
mergând la vot în costume de sãrbãtoare, în frunte cu preotul satului ºi intonând „Deºteaptã-te,
române”. Au fost ºi incidente, tentative de fraudare a votului (un caz special reprezentându-l
candidatura lui Axente Sever pentru comitatul Albei de Jos), în general men!inându-se totuºi
legalismul. Finalul experimentului democratic austriac a fost unul nefavorabil românilor, nevoi!i sã
asiste la încorporarea Transilvaniei în Ungaria dualistã, pierzându-ºi cu aceastã ocazie ºi procentul
majoritar în provincie, devenind o minoritate oarecare a Imperiului, cu drept de vot cenzitar, dar cu
un cens mai ridicat decât în Ungaria, motiv de noi ºi noi dispute politice ºi abuzuri nedemocratice.
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38 GT, nr. 45 din 12 iunie 1863. Practic, alegerile urmau sã aibã loc a doua zi, datã fiind diferen!a de datare între stilul vechi ºi
stilul nou de 13 zile.


