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În armatele de la începutul 
modernităţii, ca şi mai târziu, soldatul 
este cel mai adesea un ţăran smuls din 
mediul său cultural dominat de muncă, 
de rutină, de repetiţie. Pentru comunitatea 

din care provine soldatul este un „fecior”, adică un membru cu mare potenţial de a se 
exprima social, aflat în permanent pericol: folclorul exprimă prin doinele de cătănie 
mai ales angoasa ce decurge din existenţa lor în apropierea morţii, a străinătăţii 
dar şi de lipsirea celor de acasă de prezenţa unui fiu, a unui viitor soţ, a unui bun 
gospodar etc.: 

„Milă mi-i maică de tine
Dar mai milă mi de mine,
Că mă duc în ţări străine
Unde nu cunosc pe nime,
Şi-oi muri fără de lumine
Şi mă-ngroapă ca pe-un câne”1.

De aceea, pentru a-i asigura un minim de protecţie, comunitatea apelează la 
mijloacele pe care le are la dispoziţie, preponderent cele spirituale: plecarea la 
oaste este încadrată ritual: o însemnare făcută pe o Cazanie (1699) în 1719 în 
satul bihorean Cărand era prilejuită de angoasa prinderii la oaste a feciorului Ioan; 
pentru ferirea lui de pericolele potenţiale ce-l puteau asalta în spaţiul extrafamilial 
şi extracomunitar, se face slujbă cu 7 preoţi, considerată de eficacitate maximă iar 
la sărbătoarea Sfinţilor Mihail şi Gavril, apropiată calendaristic de data naşterii 
tânărului, este cumpărată cartea pe care este făcut înscrisul, cu rosturi apotropaice 
şi el, chemat să contribuie, prin consemnarea numelui tânărului în spaţiul sacru 

1 Simion Florea Marian, Înmormântarea la români. Studiu etnografic, Editura „Grai şi suflet 
românesc”, Bucureşti, 1995, p. 26
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al cărţii, la protecţia sa în condiţiile presupuse ca vitrege din anii următori; rosturi 
asemănătoare are şi înscrisul ce consemna prinderea la oaste a fraţilor Ianoş şi 
Flore Pop din Câmpani de Pomezău (Bihor), la începutul anului 1816, cu emoţia 
determinată de amintirea vie a războaielor cu francezii2. Unii din feciori se întorc 
acasă vii, alţii nu. Tot la mijloace spirituale apelează comunitatea pentru a sprijini 
inserţia sufletului celor morţi „în bătaie” în lumea de dincolo; soldatul mort departe 
de casă, în împrejurări ce nu permiteau îndeplinirea întocmai a normei rituale 
presupusă de înmormântăre, cea care era în măsură să conducă sufletul eliberat din 
trup pe calea cea dreaptă, era considerat un defunct neîmplinit, neliniştit pentru 
că întârzia momentul integrării în lumea morţilor, ca atare putea deveni strigoi, cu 
toate consecinţele malefice asupra celor vii; această anxietate în legătură cu soldaţii 
morţi de moarte violentă, fără să aibă un mormânt, presupunea eforturi de recuperare 
rituală, prin efectuarea unor înmormântări ulterioare, simbolice – se puneau în sicriu 
haine ale defunctului care erau îngropate în cimitirul satului, de obicei în sectorul 
din cimitir al grupului familial căruia îi aparţinea, cu tot ceremonialul de rigoare; 
petrecut în împrejurări demne de un păgân, îngropat „ca un câine”, momentul atât 
de important al morţii pentru destinul ulterior al sufletului, era recreştinat ritual. 
Aceeaşi semnificaţie, a aducerii simbolice a celor căzuţi în război în perimetrul 
familiar al satului, al gospodăriei, a însemnat şi ridicarea unor cruci în faţa casei ori 
la marginea drumului, la capătul unei holde. Este aici, ca şi în practica de a pune o 
cruce pentru cei morţi „în bătaie” în interiorul Bisericii ori chiar bătute în peretele 
exterior al bisericilor de lemn, a celor din zona Beiuşului, de pildă3, un reflex al 
cultului eroilor pe care societăţile moderne şi-l însuşesc sub puterea de persuasiune 
a pedagogiei naţionale a statului4.

Chiar maniera de recrutare are la bază în mod frecvent violenţa: prin înrolarea 
de bunăvoie, „cu arvuna de câte 10 florini”, abia dacă „Se putea aduna câte o mie 
două de feciori din populaţia cea mai înjosită” în armata imperială austriacă5, fiind 
puţini tinerii care „se înrolează, atraşi de cariere pe care şi le imaginează glorioase şi 
rentabile”6, fapt pentru care „Mai târziu s-a introdus metoda prinderii cu funia şi cu 
cânii satului, iar acea metodă barbară fu susţinută până în anul 1830 şi respectiv până 
la legea din 1849 când s-a introdus mai întâi tragerea la sorţi”7. Autorităţile aveau 

2 Barbu Ştefănescu, Sociabilitate rurală, violenţă şi ritual, Editura Universităţii din Oradea, 
2004, p. 43

3 Ibidem, p. 456-457

4 Simona Nicoară, Naţiunea modernă. Mituri. Siomboluri, Ideologii, Editura Accent, Cluj-
Napoca, 2002, p. 165

5 George Bariţ, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani din urmă, Ediţia a 
II-a, vol. I., Braşov, 1993, p. 377

6 Robert Muchembled, Société et mentalités dans la France moderne, XVI-e – XVIII-e siecles, 
Armand Colin, 1990, p. 63

7 George Bariţ, op. cit., p. 377
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dreptul să-i înroleze pe indezirabili dar numărul lor era mic; săracii constituiau baza 
armatei imperiale, cei avuţi puteau plăti pe altcineva în locul lor8.

Dus la oaste, recrutul este pregătit pentru război, principala sa raţiune de a 
fi; era instruit să mânuiască armele, să fie disciplinat, să execute ordinele, să fie 
solidar cu camarazii, necruţător cu inamicul, să lovească, să ucidă. În general, 
adaugă personalităţii sale accente în plus de duritate pe care le exprimă violent pe 
timp de război dar şi pe timp de pace. Aderând la alte norme şi reguli în spiritul 
cărora trăieşte mai mulţi ani, uneori zeci de ani, soldatul, aflat departe de cenzura 
grupului din care provine, se simte eliberat de respectarea normelor sociale, se 
dedă la fapte pe care acasă şi în timp de pace n-ar fi îndrăznit să le comită; mai 
contează situarea sa în apropierea morţii care psihologic îl împinge să trăiască viaţa 
mai intens. Climatul general din cadrul armatelor de la începuturile modernităţii 
este unul de violenţă – pedepsele corporale grele, precum trecerea printre vergi 
în armata habsburgică9 -, de venalitate, de corupţie, de indisciplină, întreţinut de 
insuficienţa mijloacelor financiare, de gradul ridicat de autonomie a regimentelor, 
ceea ce permitea comandanţilor decizii la limita regulamentelor, de soldele mici ale 
ofiţerilor şi soldaţilor, neplătite la timp10, care-i determina pe ofiţeri să contracteze 
datorii; a străbătut veacurile imaginea ofiţerului afemeiat, pătimaş jucător de cărţi 
şi beţiv11. În proiectul său de a organiza Transilvania nou încorporată în statele 
habsburgice, generalul Caraffa vorbeşte despre disciplina precară a armatei imperiale: 
jurămintele călcate, impertinenţa, dezordinea, bolile, înşălăciunile, blasfemiile la 
adresa lui Dumnezeu şi a Imperiului, pagubele produse Erariului de către soldaţii 
gregari, dezorganizaţi12: „Coloneii comandanţi tratează regimentele ca nişte suverani, 
atacă banii regimentului, se află însă advocaţi ... care ştiu să-i apere; în urmă se zice 
că colonelul a rămas regimentului dator cu 1000 de fl. şi atâta tot. Marşurile se fac 
nespus de încet şi cu înconjor mare în câte 2-3-4 luni. Alţi colonei îşi vând rangul 
pe sume mari care apoi se numesc discreţiune (prezent, daruri). Dacă un colonel e 
dator la un regiment şi moare, atunci este vai de ostaşi, ei mor de foame şi de boli 
sau dacă nu vor să piară, companii întregi pleacă la prăzi, la furate şi răpite, iar 
locuitorii sunt ruinaţi. Atunci purtarea războiului este degradată la lotria (hoţia) 
publică (latrocinium publicum)”. Chiar şi generalii comandanţi ai armatelor sunt 
risipitori, coruptibili, iau „discreţiuni” de la magnaţi ca să nu treacă cu trupele peste 
pământurile lor, pe lângă faptul că „sunt şi mari despoţi”13.

8 Istvan Deak, Mai presus de naţionalism. O istorie politică şi socială a corpului de ofiţeri 
habsburgici, 1848-1918, Academia Română, Centrul de studii Transilvane, Cluj-Napoca, 
2009, p. 47

9 Ibidem, p. 130

10 Ibidem, p. 142-143

11 Ibidem, p. 154

12 George Bariţ, op. cit., p. 150

13 Ibidem, p. 165
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În general, soldatul induce în rândul civililor un plus de teamă într-o lume 
captivă unui mediu ostil, prezenţa lui este privită cu îngrijorare, chiar cu ostilitate14. 
Mai întâi, este un străin, vine din alte spaţii, se raportează la alte sisteme de valori 
decât cele ale populaţiei rurale chiar dacă provine din rândurile ei: ori, se ştie, în 
această lume, „Depărtarea, noutatea şi alteritatea înfricoşau”15. Dacă străinul este 
dublat de soldat, este privit cu şi mai multă neîncredere de ţărani care-l dispreţuiesc 
şi care nu ezită să-l atace atunci când este izolat sau se deplasează în pâlcuri mici: 
„două societăţi antagonice exprimă astfel diferenţa lor fundamentală”. Nici soldatul 
plecat din sat, la revenire, nu este privit cu simpatie, mai ales dacă are probleme 
de integrare, fie că este infirm, pierzându-şi deci capacitatea de muncă, trebuind să 
trăiască din mila publică, fie că nu mai este dispus să ia în piept greutăţile muncilor 
agricole16.

Este văzut ca un duşman al ordinii, al cadrului social stabil, prezenţa lui are un 
caracter perturbator. În sistemul gândirii simbolice ce domină societăţile rurale, 
soldatul şi principala sa raţiune de a fi, războiul, sunt asociate lupului „animalul 
sanguinar, duşman al oamenilor şi al turmelor”, „animal satanic” „tovarăşul foamei 
şi al războiului”17. Dincolo de violenţe de diferite tipuri – despuieri de bunuri prin 
forţă, violuri, incendieri etc. – soldatul aduce cu sine obiceiuri, comportamente 
rele, este vector al bolilor: nu răspândeşte el obiceiul fumatului şi, mai grav, bolile 
venerice? De el trebuie să-şi păzeşti viaţa, bunurile, să-l ţii departe de fiică ori 
soţie, pentru că dacă nu este violator, este un zdrobitor de inimi, veşnic amator 
de aventuri amoroase. Pentru că, trebuie să recunoaştem, are un atuu în raport cu 
tinerii ţărani robiţi muncii rutinare: grija pentru aspectul fizic, uniforma, arma, 
calul, un comportament care induce o masculinitate mai accentuată, vorbeşte altfel, 
mimează un alt orizont cultural în ochii tinerelor fete. Soldaţii rup inimi, lasă în 
urma lor bastarzi, femei fără viitor. Nu aveau deci doar o percepţie negativă: exercitau 
o atracţie pentru sexul opus prin tinereţe, prin îndrăzneală, prin maniere, prin 
uniformă, prin virilitatea concentrată, pentru tinerii care le ascultau poveştile şi îi 
percepeau ca pe nişte eroi, care le admirau uniformele şi armele.

Soldaţii sunt comunităţi masculine, ţinute departe de celălalt sex şi ca atare 
dorindu-le şi în acelaşi timp temându-se de femei, comportându-se cu ele ca 
şi cu nişte duşmani. Femeile sunt în mintea soldaţilor redute de cucerit, odată 
cucerite trebuiau pedepsite pentru rezistenţa lor. Este mai prezentă în atitudinea 
lor acuza masculină că femeia, adică „jumătatea subversivă a umanităţii”18, „a adus 

14 Jean Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV-XVIII), vol. I, Editura Meridiane, Bucureşti 
1986, p. 92

15 Ibidem, p. 84

16 Robert Muchembled, op. cit., p. 63

17 Jean Delumeau, op. cit., vol. I, p. 108-110

18 Ibidem, vol. II, p. 263
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pe lume păcatul, nenorocirea şi moartea...”19. La ei, obişnuita atitudine masculină 
contradictorie faţă de femeie, „oscilând între atracţie şi repulsie, între înminunare şi 
ostilitate”, ia proporţii paroxistice; nu au în mod obişnuit ocazii de a fi în prezenţa 
femeilor, profită de cele pe care le au pentru a-şi manifesta violenţa unei sexualităţi 
reprimate ori pentru a se căsători repede, adesea ilicit, încât statul şi biserica trebuie 
să intervină pentru a reglementa, a apăra instituţia familiei de intruziunea acestor 
fiinţe cu atitudini demolatoare20.

Când supravieţuieşte războiului şi este demobilizat, soldatul vine acasă cu 
moravuri noi, nu se mai poate adapta la viaţa anostă şi dificilă de „civil”, ar vrea să 
o continue pe cea aventuroasă de înainte, chiar dacă pentru aceasta intră în conflict 
cu legea.

Aşadar, soldaţii sunt pentru societăţile conservatoare, aproape închise, ţărăneşti, 
un factor perturbator, în oricare dintre ipostazele prezenţei lor: în campaniile militare, 
fie ele ale unităţilor din care fac parte ori ale lor personale, dacă dezertează din 
acestea şi duc războiul pe cont propriu, în timpul staţionării trupelor şi a încartiruirii 
lor la populaţia civilă ori ca membru al unităţilor cu atribuţii poliţieneşti, ce sprijină 
impunerea şi păstrarea legalităţii şi a ordinei. De aceea, teama de soldat este una majoră 
în societăţile preindustriale, de fapt în toate societăţile: „Soldaţii aveau o faimă atât 
de rea încât, numai la vestea unei eventuale încartiruiri, populaţiile din localităţile 
vizate intrau frecvent în stare de alertă”, scrie Jean Delumeau21. Modul lor de viaţă îi 
împinge spre marginea societăţii, îi pune în conflict cu „societatea ordinii”22, de unde 
neîncrederea socială cu care sunt priviţi şi expunerea la represiunea judiciară; peste 
tot, în Vechiul Regim, vagabonzii, rătăcitorii „trezesc neîncrederea şi ostilitatea”23. 
Marginea societăţii, adaugă Bronislaw Geremek, „înseamnă surghiuniţii, răufăcătorii, 
contestatarii, ereticii, devianţii” iar „marginalizarea este în principal urmarea 
comportamentelor neconforme cu regulele de organizare a vieţii cotidiene şi cu 
obiceiurile unei colectivităţi (încălcările normelor etice şi juridice, nerespectarea 
modelelor de comportament şi a sistemului de valori admise)”24. 

Războiul este una din căile clasice ce conduc la marginalizare, este un fel „rit de 
trecere” în acest sens: „oferă posibilităţi de existenţă ţăranilor şi meşteşugarilor în 
afara cadrului lor de viaţă obişnuit; mai întâi în trupe militare apoi pe cont propriu”; 
ţăranul crescut în spiritul muncii şi al respingerii oricărui atentat la rezultatele 
acesteia, al valorilor familiei şi ale căsătoriei, constată în calitate de militar că poate 

19 Ibidem, p. 199

20 Ioan Horga, Contribuţii la cunoaşterea josefinismului provincial, Editura Universităţii din 
Oradea, 2000, p. 89-90

21 Jean Delumeau, op. cit., vol. I, p. 272

22 Bronislaw Geremek, Marginalul, în Jacques Le Goff (coordonator), Omul medieval, Polirom, 
Iaşi, 1999, p. 319

23 Ibidem, p. 323

24 Ibidem, p, 324
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avea acces la bunuri prin tâlhărie, prin jaf, că poate „cuceri” femei prin alte mijloace 
decât cele permise în satul natal: „Războiul şi modul de viaţă propriu soldaţilor 
slăbeau, într-adevăr, legăturile sociale, familiale şi profesionale”25. 

În acelaşi timp, însă, războiul, în general generator de marginalitate, cum s-a 
întâmplat în cadrul lungilor războaie ce au însoţit ultimele veacuri ale evului mediu, 
acţiona şi în sensul restrângerii marginii sociale: el încadra meseriei de soldat, deci 
unei vieţi sociale organizate, pe cei „nefolositori lumii”, vagabonzi, scandalagii, prin 
acţiunea conjugată a autorităţilor militare, judiciare ori comunitare26. Plecarea în 
armată a însemnat până târziu în societăţile care au rămas rurale sau preponderent 
rurale, asumarea unei alte dimensiuni spaţiale şi civilizatoare, mediul în care 
disciplina cizelează, maturizează: „lasă că merge el în armată să facă om din el”, 
se spunea până în urmă cu câţiva ani în satele ardelene, cu privire la un tânăr care 
dovedea reticenţă la a se adapta la regimul de muncă asiduuă, la normele sociale.

În general, ţăranii evită să devină soldaţi, să se expună riscului mai mare al 
morţii, disciplinei severe, să priveze gospodăria de prezenţa sa mulţi ani; în acest 
sens încearcă să se folosească de legislaţia care apăra pe tânărul căsătorit, cu 
responsabilităţi sociale, de serviciul militar, executat departe de casă şi în condiţii de 
primejdie, căsătorindu-se cu mult înaintea vârstei obişnuite, ceea ce atrage, evident, 
reacţia autorităţilor care apelează, ca de obicei, la puterea de persuasiune a clerului 
înalt asupra credincioşilor: din 18 octombrie 1789 datează ordonanţa episcopului 
ortodox al Ardealului, Gherasim Adamovici, în care citim: „Înţelegând I.C.G. cum 
că mulţi feciori tineri de către 15 ani, alţii de 17 ani şi fetele de către 12 şi 11 şi 10 
ani se căsătoresc de frică, ca să nu-i prindă în cătănie ca să poată zice că sunt gazde, 
unde în loc să fie gazde se fac nimic, că nici găzdăşagul nu-l înţeleg, nici copii lor 
nu sunt harnici a-i naşte, ba încă şi sănătatea’şi strică prin căsătoria fără vreme.

Alta s-a milostivit mai sus lăudatul C.G. a porunci acum la 17 a lunii lui Septembrie 
an merg. Sub Nro. 8102, că precum prin tisturile varmeghiei s-au nimerit mijlocire 
să se facă, pentru ţinerea de ştire, că acum nu este porunca să se prindă cătane şi 
de aceea să nu să teamă. Asemenea şi când ar veni vreo poruncă să ştie tot omul 
că tocmai de aceea, cari se însoară fără vreme de frica cătanelor, vor prinde şi vor 
duce şi cu căsătoria lor nu se vor mântui.

Aşa şi preoţii locurilor să aibă grijă la aceasta, ca să nu cunune copii, şi oameni 
fără vreme până nu vor cunoaşte că au ajuns la vârsta căsătoriei şi protopopul locului 
să bage de seamă la darea ţidulelor, ca să nu cadă mai pe urmă în mare răspundere»27.

Războiul cu suita sa de neplăceri – moartea pe câmpul de bătălie, moartea şi alte 
tipuri de violenţă prilejuite de situarea în zona de operaţiuni şi parcurs a trupelor 
etc. -, a constituit una din marile componente ale fricii omului în toate societăţile, 
învăţaţii trecându-l în rândul temuţilor cavaleri ai Apocalipsei: a bello, peste et fame 

25 Ibidem, p. 329-331

26 Robert Muchambled, op. cit., p. 67

27 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbă şi istorie, tomul I, Sibiu, 1889, p. 155-156
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libera nos, Domine, se rugau medievalii28. Războiul este sinonim cu distrugerea, 
dezagregarea, inclusiv la nivelul familiei: el expune pe bărbaţii la moartea prematură, 
pe femei la viol ori prostituţie29.

Războiul aduce confruntarea cu o alteritate angoasantă, fie că eşti soldat care 
participă la campanii în alte spaţii decât cel familial, fie că eşti prizonier, fie că, 
râmânând acasă, te confrunţi cu soldaţii aflaţi în campanie ori cei încartiruiţi în 
propria ta localitate, adesea în propria sa casă, cu cei care-ţi calcă în bătătură în 
numele justiţiei ori cu cei care, dezertori ori demobilizaţi, tâlhăresc. În timpul 
operaţiunilor militare, «Armatele duşmane nu sunt întotdeauna mai rele decât 
trupele mercenare ale prinţului, găzduite la locuitori, capabile să fure şi să prade 
fără ruşine, pentru a compensa sosirea neregulată a soldelor. Provinciile cele mai 
expuse …. cunoşteau astfel permanentul du-te-vino al trupelor, ceea ce se rezuma 
cel mai bine pentru ţărani prin prelevări imporante asupra recoltelor şi vitelor, 
prin ravagii pentru a-l înfometa pe ianamic, prin excese, prin violuri ale femeilor 
şi fetelor. Mai rău, atunci când bătălia se derulează prea aproape, totul riscă să fie 
distrus. Oamenii de obicei au timp să fugă către pădure, către o carieră sau încă 
în biserică, ducând cu sine bunurile lor şi animalele cele mai preţioase. Mizeria 
se instalează atunci durabil, căci muncile câmpului nu pot avea loc şi tot atât de 
bine foametea se prelungeşte mult timp după reîntoarcerea la normal. Foamei i se 
adasugă maladiile sau epidemiile, atingând o populaţie descumpănită, slăbită prin 
privaţiuni, traumatizări şi angoase»30.

În fapt, «războiul este mai penibil pentru rurali prin consecinţele indirecte decât 
prin decesele legate de lupte sau ocupaţii», este «o frână demografică, economică, 
socială şi un important element de instabilitate psihologică colectivă. El încurajează 
comunităţile să se replieze asupra lor însele, dezvoltând puternice reacţii de xenofobie 
sau agresivitate»31. Dacă pericolul ducerii feciorilor la bătăliele purtate de armatele 
imperiale era real - în 1808, Austria a legiferat serviciul militar obligatoriu - el nu 
era singurul pe care-l aducea cu sine războiul; el presupunea pentru cei rămaşi acasă 
pericole ce decurgeau din contribuţiile de război, în 1805 se introdusese impozitul 
extraordinar de război, din încartiruirile forţate, din rechiziţiile de cereale şi furaje, 
din obligaţiile transporturilor gratuite pentru nevoile frontului, de care se plângeau 
satele din comitatul Arad la 181532.

Purtarea campaniilor militare, prezenţa trupelor într-un anumit areal are un 
pronunţat caracter destabilizator: fixarea graniţei dintre teritoriile aparţinătoare 

28 Jean Delumeau, op. cit., vol. I, p. 285

29 Jack Goody, La famille en Europe, traduit de l’anglais par Jean-Pierre Bardos, Editions du 
Seuil, f.a, p. 167

30 Robert Muchembled, op. cit., p. 62

31 Ibidem

32 Nicolae Bocşan, Mihai Dima, Petru Bona, Franţa şi Banatul (1789-1815), Reşiţa, 1994, p. 
77-78
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Imperiului habsburgic şi cele ale paşalâcului de Oradea, după 1660, a făcut necesară 
staţionarea în număr mare a trupelor imperiale în cetăţile de la nord de linia Debreţin 
– Vale lui Mihai – Beltiug, garnizoane care nu întotdeauna îşi primeau solda şi ca 
atare erau nevoite să comită numeroase atacuri asupra satelor, contribuind la sfârşitul 
secolului al XVII-lea la depopularea lor33; războaiele turco-austriece dintre 1686-1692, 
cucerirea târzie a cetăţii Oradea, continuate cu atacuri ale tătarilor, cum a fost cel 
din 1697, cu confruntările dintre lobonţi şi curuţi în cadrul războaielor rakocziene, 
a însemnat prelungirea în timp a campaniilor militare, povara încartiruirilor, a 
întreţinerii oştilor - războiul se întreţine prin resursele ţinutului în care se poartă34 
-, au avut, în comitatul Bihor, efecte demografice catastrofale: populaţia a fugit în 
păduri, în stufărişuri, în oraşe de teama pustiirilor, de unde a revenit după decenii; 
au fost părăsite sute de aşezări35; în 1704 cetatea Pomezeului, important punct de 
sprijin al stăpânirii turceşti în Bihor, a fost distrusă, nemţii au dus din ea armele 
şi muniţia, fierul fiind prădat de către haiduci; heleşteul ce funcţionase în şanţul 
cetăţii, moara situată aproape de una din porţi, ca şi viile de pe dealul din apropiere 
au fost distruse, pământul cetăţii fiind îmburuienat şi împădurit36.

Percepţia la nivelul omului de rând a unor asemenea evenimente este cea de 
catastrofă: în 1696, Ioan din Aştileu consemna cu îngrijorare trecerea unui mare 
convoi militar austriac, alcătuit din 700 de care, pe valea Crişului Repede, spre 
Ardeal37; un exemplar din Chiriacodromion tipărit la Bălgrad (1699) era dăruit în 
satul Lupoaia (Bihor) „când s-a ridicat Racoşu Fiarţu pe nemţi şi a fost mult rău 
prin ţară”38; în acelaşi an, 1703, popa Luca, colportor de cărţi, originar din Mărgău 
(Cluj), vindea la Bunteşti (Bihor) o carte „în vremuri foarte cu anevoi multe şi 
împărecheată vreme, încă neştiindu-se cine va domni Ţara împăratul Leopold au 
craiul Raolţi Freanţu, fiind multe nevoi pe ţară”39 iar Ioan din Aştileu, consemnând 
prezenţa curuţilor la Cefa, scria că „au mărs pă vidic s-au bătut 8 beserici ş-au prins 
oarecâţi lobonţi”40. „Această carte s-au dat în mânule lui Popa Iştoc când s-a ridicat 
Racoţi Fiarţu pe nemţi şi au fost mult rău prin ţară”, sintetiza sugestiv autorul altei 

33 Liviu Borcea, O conscriere privind fuga iobagilor de pe domeniile sătmărene la sfârşitul 
secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, în „Crisia”, X, Oradea, 1980, p. 453

34 Fernand Braudel, Mediterana şi lumea mediteraneană în epoca lui Filip al II-lea, vol. II, 
Editura Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 418

35 Liviu Borcea, Contribuţii la cunoaşterea mişcărilor ţărănimii bihorene în a doua jumătate 
a secolului al XVII-lea, în „Crisia”, VII, 1977, p. 449

36 Barsony Istvan, Bihar megye adoso népessége a XVIII: szazaaban, în „Magyar torteneti 
tanulmanyok”, XVI, Debrecen, 1984, p. 9

37 Florian Dudaş, Însemnări pe bătrâne cărţi de cult, Editura Albatros, Bucureşti, 1992 (în 
continuare: Florian Dudaş, Însemnări...), p. 22

38 Ibidem, p. 23-24

39 Ibidem, p. 24

40 Ibidem, p. 25
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însemnări pe o carte bisericească donată în acele împrejurări tulburi41. Câţiva ani 
mai târziu angoasa trăită de locuitori ca urmare a prelungirii stării de război persista, 
ea fiind exprimată de copiştii Popa Todea Ardeleanu, preot în Nimăieşti, care scria 
în 1706 „că mai în toate zilele fugeau şi de sârbi şi de lobonţi şi de curuţi, în acelaşi 
an când au aprins curuţii Beiuşul”42, şi Vasile Sturze, care nota la 26 martie 1708, 
„în vremea când s-a ridicat curuţii lui Racoţi Frenţ pe nimeţi şi era răotate mare în 
Ardeal şi la Crişul Negru, şi câmpia Gyulei era pustietate”43.

Protagonistul războaielor, soldatul are şi episoade ale vieţii sale care se petrec în 
timp de pace sau cele care prelungesc starea de război după terminarea operaţiunilor 
militare; el este încartiruit, adesea în afara garnizoanei, de unde relaţiile directe pe 
care le are cu populaţia civilă; adesea este dezertor, încercând să-şi reia viaţa civilă 
ori să şi-o continue pe cea din timpul războiului, prin acte de brigandaj. Străin 
diabolizat, aducător de nenorociri, brigantul se pune în afara legii, devenind un 
proscris44. Sunt apoi soldaţi care-şi desfăşoară activitatea în sprijinul autorităţilor, 
ca forţă de ordine sau represiune, făcând lucruri ce ţin de atribuţiile jandarmeriei 
şi poliţiei moderne, comportamentul lor este însă acelaşi.

Dacă întreţinerea trupelor încartiruite în sate – aprovizionarea cu pâine, carne, 
lemne de foc, ovăz şi fân pentru cai, efectuarea transporturilor pentru trupe, repararea 
drumurilor, a cazărmilor, a caselor de încartiruire etc. este o obligaţie în sine dificilă 
de fiecare dată pentru săteni45, ea era de cele mai multe ori dublată de abuzuri de 
care populaţia civilă, ţărănească, avea puţine mijloace de a se apăra. 

Impunerea unui regim sever de încartiruire a trupelor imperiale în Transilvania - 
doar în Dieta din septembrie 1690 s-au repartizat pentru aprovizionarea unei armate 
de 100.0000 de oameni pe 40 de zile : 32.260 găleţi de grâu, 100.588 gălete de ovăz, 
sau acolo unde nu era ovăz, secară, grâu ori orz în cantităţi reduse la jumătate, 4.238 
vite mari de tăiat, iar dacă acestea lipseau, putau fi înlocuite cu berbeci sau oi (patru 
pentru o vită), 1.004 vedre de unt şi tot atâta miere, 55 buţi de vin46 -, crează probleme 
ne mai întâlnite până acum, sesizate de rapoarte ce deplâng situaţia disperată a 
populaţiei confruntată deopotrivă cu cuantumul mare al obligaţiilor militare şi cu 
abuzurile comise de soldaţi care-i înjură şi-i ameninţă pe comisarii încredinţaţi cu 
aprovizionarea: „Storc oamenii, îi leagă, cad asupra satelor, drumurilor, noaptea, 

41 Idem, Carte veche românească în Bihor, Oradea, 1977, p. 163

42 Idem, Vasile Sturze Moldoveanul, pelegrinul transilvan (1693-1730), Oradea, 1993, p. 72

43 Idem, Însemnări ..., p. 24

44 Simona Nicoară, Toader Nicoară, Mentalităţi colective şi imaginar social. Istoria şi noile 
paradigme ale cunoaşterii, Presa Universitară Clujeană/Mesagerul, Cluj-Napoca, 1996, p. 
199-200

45 Alexandru Pal – Nicolae Szabo, Răscoala ţărănească din districtul Chioarului din anul 
1809, în „Acta Musei Porolissensis”, X, Zalău 1986, p. 277-279

46 David Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea, vol. I. Supuşii, Editura 
Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1986, p., p. 533
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le calcă casele, le pradă şi nimeni nu cutează să le facă ceva. Se asociază cu ei 
şi românii care folosesc şi ei prilejul, ameninţă, calcă, îşi răzbună, desigur, cele 
îndurate», comentează David Prodan47. La 1688, Braşovul se răzvrăteşte, Clujul se 
plânge de abuzuri: cei încartiruiţi îşi vând pâinea şi o mănâncă pe cea a gazdei, pe 
care o aruncă din casă, pustiesc totul48; comitatul Solnocul de Mijloc se plânge de 
la 1690 de umbletul oştilor, de porţie, de vitele de tăiat pentru oaste. Situaţia este 
mai veche pe domeniile situate în zona confruntărilor militare de mai mult timp: 
pe domeniul Cehu Silvaniei, la 1682, locuitorii erau puţini, satele pustii, zeci de 
sesii fără titular, în condiţiile în care locuitorii fuseseră robiţi de turci şi de tătari 
în deceniile anterioare49; pe domeniul Medieşul Aurit, la 1690, în două târguri şi 
30 de porţiuni de sate nu s-au înscris decât 28 sesii întregi, 104 jumătăţi, 7 treimi, 
47 pătrimi de sesie, în total deci 186 ; în Medieşul Aurit, sunt înregistrate 8 sesii 
iobăgeşti şi 29 jumătăţi cultivate, la 52 sesii medii (jumătăţi) pustii; în general, este 
mai mare numărul sesiilor pustii decât a celor populate50. Dieta transilvăneană din 
octombrie 1686 ia în discuţie pagubele care s-au produs în legătură cu prezenţa 
masivă a oştilor nemţeşti, cu jafurile întreprinse de turcii din garnizoana Oradea: trei 
batalioane, care cuprindeau şi unguri, ieşiseră din cetate jefuind şi pustiind satele de 
pe Crişul Repede până mai sus de Aleşd, violând femei şi fete, după care, trecând spre 
Popeşti, au tăiat 12 lobonţi; „Mişcări de trupe, lobonţi, turci, tătari”51. Situaţia devine 
intolerabilă şi din punctul de vedere al comandanţilor imperiali, din 24 decembrie 
1692 datând ordinul generalului Veterani de interzicere a diferitelor abuzuri, în 
care, după ce se arată că drept urmare a faptului că soldaţii care umblă prin ţară în 
sus şi în jos şi-au făcut răul obicei de a lua cu puterea mijloace de trasport şi de a 
prilejui populaţiei alte neajunsuri, se ordonă ca nimeni să nu ia fără plată, sub grea 
pedeapsă, nici un fel de bucate, pâine, carne, vin, ovăz, cai de poştă, să plătească 
tot ce strică, tot ce consumă52. Aceeaşi situaţie şi în alte părţi ale Transilvaniei: în 
1695, pe domeniul Hunedoarei, la Iuba, jumătate din locuitori, “din pricina nemţilor 
şi lobonţilor umblând în sus şi în jos au trebuit să se pustiască, de un timp încoace 
nelocuind nimeni în sat, cei care au trăit aici hoinăresc încoace-încolo”53 etc.

Nici în timp de pace situaţia nu era mai bună. În 1724, soldatul încartiruit în 
comitatul Crasna primea ca alimente 2 mierţe de grâu pe lună şi odată sau de două 
ori carne; soldatului de rând, încartiruit în casele ţăranilor, trebuia să i se asigure 
pat, două perini, două cearceafuri şi o saltea umplută cu paie. În general însă, 
sătenii, pentru a păstra o relaţie amiabilă cu soldaţii dau mai mult decât prevăd 

47 Ibidem, p. 532

48 Ibidem, p. 533

49 Ibidem, p. 70

50 Ibidem, p. 77

51 Ibidem, p. 531

52 Ibidem, p. 533-539

53 Ibidem, p. 62-63
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regulamentele, zilnic, în ordinea caselor, fie mâncare gătită, fie una sau două bucăţi 
de slănină, carne de porc, ouă, fasole, unt etc. iar „dacă soldaţii se mulţumesc cu 
atâta, ei nu se plâng”. Sunt însă numeroase cazurile în care nu se mulţumensc cu 
atâta; trebuiau să dea porţie pentru soldat, în natură sau şi bani, porţie pentru cal, 
ovăz, fân; locuitorii erau obligaţi să facă străji, să îngrijească caii ofiţerilor, chiar 
şi pe cei ai soldaţilor, să admită disperaţi sub ameninţarea forţei folosirea abuzivă 
a cailor proprii la călărit, poştă ori transporturi la distanţă; să asigure întreţinerea 
trupelor în marş cu bani, alimente, furaje, cu care şi animale de tracţiune; în caz de 
nesupunere ori chiar de supunere, ţăranii erau brutalizaţi, înjuraţi, bătuţi54.

Dacă ne raportăm la situaţia din Bihor, din primele decenii ale secolului al 
XVIII-lea – în 1714 staţionau în comitat 5 regimente imperiale, aflate în permanenţă 
mişcare, în 1734 trupe aparţinând de 9 regimante -, autorităţile comitatense care 
făceau repartiţia pe localităţi a soldaţilor încartiruiţi aveau grijă să nu împovăreze 
prea mult comunităţile, pentru a fi în măsură să achite şi obligaţiile fiscale, numărul 
frecvent fiind de doi soldaţi pe un sat. Greutatea constă în nerespectarea condiţiilor 
stabilite de reglementări dar mai ales de găzduirea, în localităţile aflate pe drumurile 
principale, a unor trupe compacte ori a soldaţilor izolaţi aflaţi în trecere. În primul 
rând în legătură cu aceste încărtuiri speciale şi cu cheltuielile presupuse de deplasarea 
trupelor, afluesc plângerile ţărăneşti analizate de Gheorghe Gorun55, care, în ciuda 
inevitabilului lor patetism, redau dimensiunile consecinţelor pentru populaţie a 
prezenţei chiar trecătoare a soldaţilor: staţionarea statului major al regimentului 
Darmsstadt timp de o lună, în 1719, la Diosig, a însemnat, în afara obligaţiilor 
obişnuite, 80 de care de lemne de foc pe care comunitatea a trebuit să le pună la 
dispoziţie; în acelaşi târg se instalează silnic – fără repartizarea obişnuită - în iarna 
anului 1733, 30 de soldaţi, alungându-i din casele lor pe localnici; prezenţa timp de 
două zile a 9 companii de soldaţi la Săcuieni, la începutul lunii decembrie a aceluiaşi 
an, înseamnă pentru comunitate 1.080 funţi de carne, între alte contribuţii; găzduirea 
pentru o singură noapte în satul Cordău a unei companii în marş spre Beiuş, în 
acelaşi an, a însemnat pentru locuitori un efort materializat în furaje pentru 60 de 
cai, alimente, între care 70 de găini, dintre care plăteşte doar 25, şi acelea mult sub 
preţul pieţii, 11 iţe de vin; la plecare rechiziţionează de la săteni toate bovinele de 
jug şi 3 cai, în plus impun plata sumei de 2 mărci drept despăgubire pentru pretinsa 
defectare a unei puşti pe teritoriul satului; ajunşi la Beiuş, aceeaşi soldaţi iau cu forţa 
de la locuitori alimente, sare, lumânări, săpun, lemne de foc etc.; un an mai târziu, 
soldaţii care fuseseră găzduiţi la Marghita, la plecare au incendiat casele în care 
locuiseră; abuzurile nu rămân întotdeauna fără replică din partea celor păgubiţi şi 
şicanaţi: la Voievozi, un soldat este rănit de un sătean, existând temerea – exprimată 
de funcţionarul comitatens care cercetează cazul – ca ceilalţi soldaţi din zonă să 

54 Rudolf Wolf, Obligaţiile fiscale ale ţărănimii din comitatul Crasna în prima jumătate a 
secolului al XVIII-lea, în „Acta Muzei Porolissensis”, XI, Zalău, 1987, p. 240-243

55 Gheorghe Gorun, Implicaţii sociale şi economice ale ocupaţiei militare austriece în Bihor, 
în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în „Crisia”, VIII, Oradea, 1978, p. 132-133
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atace satul pentru a se răzbuna. Laurenţiu Simoc din Alparea reclama autorităţilor 
faptul că alături de soldatul încărtiruit în casa lui, s-au aciuit alţi 3 soldaţi repartizaţi 
în localităţi vecine care i-au scos animalele de muncă din grajd pentru a-şi adăposti 
caii, i-au consumat nutreţul; marea lui temere ţinea de faptul că aceştia fiind în 
permanenţă beţi şi umblând cu lumânările aprinse printre căpiţele de fân, exista 
pericolul declanşării unui incendiu mistuitor; de situaţii asemănătoare se plâng şi 
locuitorii din Nojorid: şi aci soldaţilor repartizaţi spre găzduire li s-au alăturat alţii 
veniţi din alte localităţi, în momentul petiţionării fiind 20 de soldaţi în sat, care-i 
obligau pe ţărani să le îngrijească caii, să le dea lemne de foc, îi trimiteau la Oradea 
să le cumpere alimente. Tot locuitorii din Nojorid se plângeau la 1732 de faptul că 
soldaţii care treceau ziua şi noaptea pe drumul de ţară pe care era situat satul se 
opreau în localitate şi „trebuie să le dăm la toţi mâncare, băutură, fân şi furaj, deşi 
în tot hotarul nostru nu am putut aduna decât 30 de care de fân ... şi nu-i putem 
îndestula niciodată nici pe cei încartiruiţi cât nici pe acei mulţi soldaţi care poposesc 
la noi”; şi la Gepiu, localitate situată pe acelaşi drum, poposeau zilnic 10-12 soldaţi 
călări care le cereau sătenilor să le hrănească caii iar dacă nu o faceau erau înjuraţi 
şi bătuţi etc. O obligaţie dificilă şi care dădea prilej de abuzuri era cea de transport 
pentru aprovizionarea soldaţilor, pentru a le căra bagajele56.

Armatele chemate să constituie cordoanele militare pentru împiedecarea 
epidemiilor, cu succese notorii, remarcate ca atare de istorici, sunt adesea agenţi 
de transmitere a bolilor, fie că este vorba de ciumă ori tifos, numit în veacul al 
XVIII-lea „febră de război”, de numeroase epizootii57. Drumul oştilor este adesea 
drumul ciumelor, cum este cea descrisă de cronicarul Ioan Szalardi pentru anul 
1661 : din oastea nemţească ce se retrăgea din Transilvania, de la Cluj până la 
trecerea Tisei, au pierit mai mult de 8.000 de soldaţi şi ofiţeri58.

Soldaţii demobilizaţi ori dezertori aduc un plus de violenţă, prelungesc pentru 
locuitori starea de război şi neplăcerile ce decurg din ea, sunt un adaus de violenţă 
la cea care decurge din rigorile vieţii comunitare, din relaţiile cu domeniul chiar cu 
oamenii bisericii. Nemulţumiţi de faptul că statul s-a folosit de ei, i-a pus în pericol 
de moarte şi apoi i-a abandonat demobilizându-i ori de pericolele şi privaţiunile la 
care-i supuneau campaniile militare îndelungate, ceea ce-i face să dezerteze, iau viaţa 
de soldat pe cont propriu, identifică duşmani cu care să lupte, pe care să-i învingă 
glorios: ţăranii, femeile, adesea vitele; beau, se distrează prin utilizarea forţei; nu-i 
interesează că cei pe care-i năpăstuiesc nu rămân cu nimica, nu se împiedecă de 
scrupule morale, creştine; îşi fac de cap până când autoritatea statală se reface şi îi 
reprimă, îi urmăreşte ca pe nişte proscrişi ce sunt, îi arestează, îi execută.

Viaţa de soldat, dusă mulţi ani, uneori zeci de ani, duce la absolutizarea unui 
anumit mod de a se comporta; după ce ai fost soldat şi ai trăit într-un mediu al 

56 Ibidem, p. 133-134

57 Constantin Căzănişteanu, Urmările războaielor ruso-austro-turce din secolul al XVIII-lea 
asupra Ţărilor Române, în „Studii. Revistă de istorie”, tom 34, 1971, nr. 2, p. 263-264 

58 David Prodan, op. cit., p. 84



89

violenţei concentrate, după ce ai omorât, jefuit, violat, ai trăit într-o tensiune 
permanentă, ai dus o viaţă cu elemente de extraordinar, cum să revii la viaţa 
monotonă de ţăran anonim, copleşit de muncile şi grijile de fiecare zi? Unii preferă 
să-şi prelungească statutul de soldaţi pe cont propriu, se adună în grupuri şi trăiesc 
după regulile războiului ori ale vieţii de soldat: iau în stăpânire sate, îi asupresc 
pe locuitori, adesea îi determină să plece, lăsând în mâna lor casele şi o parte din 
bunuri. Ei sunt un pericol nu doar pentru locuitori ci şi pentru autorităţi: nu pot fi 
dijmuiţi, nu plătesc taxele către stat; sunt perioade când statul nu-şi poate întinde din 
cauza unor împrejurări vitrege – războaie care-i secătuieşte şi direcţionează resursele 
– autoritatea asupra propriului teritoriu, de care profită aceşti briganzi pentru a-şi 
prelungi viaţa şi apucăturile de soldat care, în aceste împrejurări, nu se tem nici 
de comandanţi, de duritatea disciplinei militare; sunt soldaţi, trăiesc ca soldaţi 
sau trăiesc această iluzie şi pe deasupra sunt şi eliberaţi de constrângerile severe 
presupuse de apartenenţa lor la o unitate militară funcţională. De aceea, „timp de 
mai multe secole, europenii au avut motive temeinice să asocieze mental soldaţii şi 
vagabonzii”, în condiţiile în care „... mulţi soldaţi demobilizaţi se organizau frecvent 
în cete de briganzi care îşi duceau viaţa tâlhărind”59, în continuitatea cavalerilor 
medievali ce rătăceau în grupuri turbulente în căutarea de aventuri ce presupuneau 
violenţa şi samavolnicia60.

Una peste alta, este puternic fenomenul de extindere a marginii sociale prin 
continuarea războiului pe cont propriu, după încheierea operaţiunulor militare 
propriu-zise, soldaţii devenind mai periculoşi pentru ordinea socială decât înainte61, 
într-un Vechi Regim etichetat ca „ epoca de invenţie a marginalităţii, considerată 
ca un fenomen global şi nu ca o atitudine proprie câtorva indivizi sau anumitor 
grupuri (sărmani) care existaseră evident în Evul Mediu”, care se transformă acum 
„în duşmani organizaţi ai societăţii”62. 

Despre soldaţii demobilizaţi sau dezertori ştim în primul rând din repetatele 
apeluri ale autorităţilor de a-i chema să revină la ordine, la unităţile pe care le 
părăsiseră, sub promisiunea iertării de pedepsele aspre prevăzute de reglementările 
militare. Ele sunt mai dese în timpul războailor lungi care produc uzura psihică a 
soldaţilor, cum au fost campaniile antifranceze de la cumpăna secolelor XVIII-XIX la 
care participă armatele austriece, şi ca de obicei sunt transmise ierarhilor bisericeşti 
pentru a fi citite de preoţi în biserică: „li se porunceşte ca această milostivă rânduială 
în toate duminecile şi praznicile zile după sfânta liturghie tuturor norodului cu 
învăţătură au arăta să aveţi, în alt chip nefăcând”, cum scria în circulara sa adresată 
preoţilor protopopul Oradiei, Teodor Arsici, la 25 februarie 1797: „Înţelegând Înaltul 

59 Jean Delumeau, op. cit., vol. I, p. 273

60 Franco Cardini, Războiul şi cavalerul, în Jacques Le Goff (coord.), „Omul Medieval”, 
Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 79

61 Bronislaw Geremek, op. cit., p. 329-331

62 Robert Muchambled, op. cit., p. 130
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Împărat cum că multe cătane fugite de la reghimenturile sale prin ţară de mulţi ani, 
cari unii dintrnşii poate că şau şi bănuit acele lucruri fără de cale şi stricătoriului 
jurământului cată cu care este datoriu până la moarte, fieşti cari a sluji (se) poate 
căi şi întoarce la a său reghiment fără pedeapsă. Pentru acu dară, înălţatul împărat 
căutând cu umilinţă din tronul său cel înalt prin Slăvitul Conzilium supt datum 
24 dechembrie anu 1796 a să milostiv porun tuturor întru înştiinţare a da bine au 
voit, ca fieşti cari cătană fugită din luna lui Ianuarie întâia zi până la sfârţitul lunii 
octombrie anului 1797 adeca în vreme de un anu deacă unul ca acela de voii bună 
să va arăta la mai aproapele tist cătănesc sau cumândanţi aşa el nici o pedeapsă mai 
mică nu va ave. În cinstea cea mai nainte să va primi şi ţine iar cei cari în această 
vreme dă un an de zile tot nu s-ar arăta ..., unul ca acela după rânduială pedeapsă 
cătănească să va pedepsi”63. Acelaşi conştiincios protopop orădean readucea la 
cunoştinţa preoţilor, la 10 decembrie 1801, ordinul imperial de amnistie a soldaţilor-
dezertori ce se vor întoarce în timp de 4 luni la unităţile lor, emis cu un an înainte 
dar, se pare, fără efecte ori cu efecte modeste, din moment ce se revine cu reînnoirea 
lui: „... acel Pre Luminat împărat cu mila sa mare căutând cu mila sa spre acele 
cotune fugite care încă nici până astăzi nu s-au întors la reghimenturile sale, de 
iznov încă patru luni, adecă de la începutul lui noiembrie până la sfârşitul lunii lui 
fevruari viitoare; acea milă şi slobozenie a da bine au voit ca oricare cotună fugită 
ponosivindu-şi greşeala năluării înfricoşatului jurământ să va întoarce la al său 
reghiment în aceste de iznov împăciuite patru luni, omul ca acela nici o pedeapsă 
nu va ave ci asemenea întocma cu cinste celorlalţi ... ostaşi s-ar afla; iară mai pe 
urmă care nici acuma acesta nici a cunoaşte n-ar voi şi de bună voie la reghimentul 
său n-ar veni după plinirea acestor patru luni nici o milă nu va ave şi ades Mare 
Pedeapsă va avea care pe unii ca aceia cotune fugite îi va cunoaşte şi nu-i va da afară”; 
în, final protopopul îşi invita preoţii din nou „ca această Milostivă şi Slobozenie 
împărătească înştiinţare Duminicile şi Sărbătorile Norodului în besearică cu bună 
sfătuinţă să se vestească”64. Că fenomenul dezertării subzistă în ciuda măsurilor, 
stârnind îngrijorarea autorităţilor nu numai pentru pierderile armatei în acest sens ci 
şi pentru actele antisociale comise de dezertori, o dovedeşte repetarea ordinelor de 
amnistie până la terminarea războaielor antinapoleoniene, cum rezultă din scrisoarea 
lui M. Manolovici datată în 12 ianuarie 1814 adresată „Cucernicilor preoţi”, prin 
care le aducea dispoziţii ce „îmi arată cum că Prea Sfiinţita Creescă şi Apostolicescă 
Mărire s-au milostivit de cătanele cele fugite de la reghimenturile sale de obşte 
General Pardon, adecă Ertare de obşte pă şase luni şi adecă începând de la sfârşitul 
anului acestuia, 1814, până la sfârşitul lui martie anului 1815”, îndemnându-i din 
nou ca „Pentru acestea Cucerniile voastre pre acesta se porunceşte ca cucerniciile 
voastre aceste aicea arătat General Pardon, adecă ertare, ... în zilele duminecilor 
şi sărbătorilor norodului în beserică adunat nu numai o dată, iară şi de mai multe 

63 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Bihor (în continuare: ANDJBH), Registru circulare 
(1792-1835). Parohia ortodoxă Calea Mare, dosar nr. 215a, document nr. 28, f. 12v.

64 Ibidem, document nr. 34, f. 17-17v.
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ori ...cum că a sa Prea Sfiinţită K. Crăiască şi Apostolicească Mărire ertare de obşte 
cătanele cele fugite aşa a-l da vestiri bune au voit Cătanelor, adecă afară din ţară aşa 
şi acelea cari în ţările K. Crăieşti apostoliceşti înlăuntru se află, ca în vreme de şase 
luni şi adecă începând de la 3 zi octombrie a anului acestuia 1814 până la sfârşitul 
lui martie 1815, cât înapoi la regimenturile sale să să întoarcă şi cari să vor întoarce 
fără nici o pedeapsă să vor primi înapoi şi (de) fugire nu să va mai pomini ... cari 
iarăşi ... nebăgând în seamă acest atot prea înălţat milostiv la reghementurile sale 
nu să va întoarce cu adevărat după pravile ... aspru să va pedepsi...”65.

Asemenea măsuri de clemenţă sunt concomitente cu înăsprirea pedepselor: statele 
moderne îşi organizează treptat instituţii care să le permită asigurarea controlului 
social, justiţia criminală şi poliţia, tot mai raliate regimurilor absolutiste şi religiei, 
„ale căror valori le vehiculează, pedepsindu-i pe vinovaţi, oferind inocenţilor 
spectacole de suplicii exemplare destinate să le deturneze de pe căile periculoase 
ale crimei sau păcatului», într-un proces al «criminalizării omului modern»66: 
execuţiile capitale iau forma unor spectacole publice, de pildă, prin introducerea 
supliciului frângerii cu roata în cazul briganzilor în prezenţa unei asistenţe cât mai 
numeroase; se multiplică mutilările corporale în acelaşi timp punitive şi infamante, 
precum străpungerea cu fierul înroşit a limbii pentru blasfemie, tăierea unei urechi 
pentru viol, jupuirea pielii degetelor pentru un gest de sacrilegiu etc. Tribunalele se 
arată necruţătoare faţă de furtul agravant, faţă de crime capitale contra moravurilor, 
de crima de les-majestate, de care se făceau vinovaţi şi soldaţii dezertori care 
încalcă jurămintele militare, pe lângă faptul că deveneau briganzi, jefuiau, violau 
etc. Ca atare, cu ei justiţia este dură, pedepsele aspre, de obicei execuţii publice. 
Apariţia jandarmeriei călare descurajează, ca atare numărul soldaţilor dezertori, a 
vagabonzilor şi a jefuitorilor reculează67.

Dar preoţii nu sunt solicitaţi doar pentru a populariza măsurile de iertare ci şi 
de a semnala, împreună cu notarul, prin „carte cu pecetea satului la Preluminata 
Curte”, prezenţa în localităţi a ostaşilor, cum se scria într-o circulară din 1800 ce 
aducea la cunoştinţă dispoziţia „De la Înaltul Ţiitor dă loc Sfat Crăiesc şi Unguresc”68.

Aceiaşi soldaţi-vagabonzi sunt amintiţi de sursele fiscale, de registrele de dijmă 
care clamează imposibilitatea impunerii unor localităţi din cauza faptului că agenţii 
fiscali sau conscriptorii nu pot să se deplaseze în satele ocupate de ei sau chiar dacă 
o fac nu pot dijmui aceste sate din cauza lipsei locuitorilor care, confruntaţi cu 
pericolele diverse determinate de prezenţa acestora, preferă să fugă, să se ascundă, 
pentru a-şi putea prezerva o parte din bunurile mobile ca şi pe membrii familiilor: 
soldaţii-vagabonzi cutreierau satele din Bihor în anii dinaintea închererii păcii de la 

65 Ibidem, document nr. 28, f. 26-26v.

66 Robert Muchambled, op. cit., p. 130

67 Ibidem, p. 131-133

68 ANDJBH, Registru circulare (1792-1835). Parohia ortodoxă Calea Mare, dosar nr. 215a, 
document nr. 32, f. 16



92

Karlowitz; ei sunt semnalaţi pe valea Crişului Repede, unde prezenţa lor are drept 
urmare părăsirea în masă a satelor de către localnici: Luncşoara, Bratca, Corniţel, 
Bulz, Hotar, Borşa nu pot fi impuse din această cauză la dijmă în 169769, ca şi în 
districtele Beiuş şi Pomezău, unde soldaţii vagabonzi ocupau în acelaşi an satele 
Răbăgani, Strisar, Topa, Spinuş, Dobreşti, Sitani, Cârpeşti, Crăiniceşti, Corbeşti, 
Lunca Sprie, Govoreşti, Ceişoara, Drăgeşti şi de unde dijmuitorii sunt alungaţi70. 

Spre deosebire de prezenţa oficială a soldaţilor încartiruiţi ori în trecere care 
trebuiau să se raporteze la nişte reguli, cei vagabonzi nu mai respectau ierarhii, 
reguli, erau „eliberaţi” de constrângerile cazone, îşi exercitau viaţa de soldaţi în 
afara acestor constrângeri; cu ei localnicii nu puteau convieţui fără a se expune unor 
riscuri majore; cealaltă ipostază de ostaşi în funcţiune nu că nu dădea naştere la 
abuzuri, dar prezenţa lor „legală” se constituia într-un factor cât de cât securizant; 
dincolo, autoritatea statului lipseşte; de ea profită soldaţii-vagabonzi; când se 
reinstituie pleacă, se duc spre alte zări ori pur şi simplu sunt prinşi, încarceraţi ori 
redaţi unităţilor din care plecaseră pentru a fi pedepsiţi, supravegheaţi.

Acte de brigandaj săvârşesc în mod frecvent şi cătanele ce aveau ca misiune 
asigurarea ordinii publice, cu alte cuvinte efectuau serviciu de jandarmerie, cum sunt 
cei chemaţi să susţină transpunerea în practică a unor măsuri luate la nivel central 
sau la diferite instanţe locale de impunere a unirii religioase în sudul Transilvaniei, 
unde spre mijlocul veacului al XVIII-lea, numeroase sate se reîntorc ori îşi apără 
credinţa ortodoxă, alungându-i uneori pe preoţii uniţi, fapt ce atrage măsuri represive 
din partea clerului greco-catolic, sprijinit de autorităţile civile şi militare. Dincolo de 
patetismul inerent plângerilor satelor adresate mitropolitului sârb de la Karlowitz, 
de exagerările care ar putea fi incluse, ele sunt reprezentative şi pentru participarea 
soldaţilor la actul de represiune: locuitorii din Deal adaugă la plângerile obişnuite 
– cheltuieli cauzate mai ales de răscumpărări de bunuri confiscate, de arestări – 
episodul sosirii în sat a protopopopului unit din Daia, „împreună cu doi cănţălari 
şi 12 răitari”, care au adunat locuitori şi, relatează documentul, „ne-au închis în 
cămeri cu mari cu mici şi ne-au afumat cu paie ude”, după care pe jude „l-au legat 
cu două lanţuri de grumaz şi l-au dus în Sibiu de l-au băgat în temniţă”, împreună 
cu alţi doi săteni; cât au stat în sat, soldaţii „au băut două buţi de vin şi au luat de 
la judele şi un foale şi jumătate de brânză şi unul de unt”, iar „la cănţalarie” au dat 
„pradă” 12 florini, „la căprariul răitarilor trei zloţi şi la 11 cătane ale lor 11 zloţi 
şi la inaşul lor 7 dutce”71; în 1750 şi satul Poiana are de suportat calvarul „vizitei” 
celor 2 cănţălari şi a celor 12 răitari, care au făcut pagubă satului de 115 florini, 
cu câteva săptămâni înainte de Crăciun72; o întâmplare nefericită s-a petrecut în 

69 ANDJBH, Fond Episcopia romano-catolică de Oradea, dosar 2604, f. 134

70 Ibidem, dosar, 2606, f. 140

71 Silviu Dragomir, Istoria desrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, Ediţie 
îngrijită, studiu introductiv şi note de arhimadrid Emanoil Rus, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2002, p. 484-485

72 Ibidem, p. 489-490
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satele Şibişel şi Săsciori în dumineca Floriilor a anului 1757, „anume noaptea spre 
luni la miezul nopţii”, când, „a mânat fibirău din Vinţ ca la douăzeci de unguri şi a 
lovit înainte în Sebişel şi a legat straja, care străjuieşte marginea satului ca să ni dea 
da ştire şi a mers la popa cel neunit şi nu l-a găsit să-l prindă şi a luat ce a găsit la 
casă tot, şaptezeci de vedre de vin şi doi boi şi două lăzi cu haine cât a lăsat numai 
pereţii şi a mers la Săsciori că-s satele aproape şi iară au legat straja din marginea 
satului ca să nu facă înştiinţare şi au mers la un popă neunit şi nu l-au găsit acasă 
şi l-a prădat cât a luat 100 de vedre de vin şi ce-a găsit tot şi a mers la alţi doi popi 
neuniţi, amândoi fiind într-o curte şi i-a găsit în căşi şi i-a legat şi i-a bătut şi le-a 
spart cameniţele şi i-a bătut de moarte în căşi pe ei şi pe femei şi i-a tras de păr 
şi i-a târât pe pântece după ei pe uliţă până la casa birăului şi i-a legat cu mâinile 
la spate de a fost pleznind, ci nu le-a fost destul cu atâta, ci i-a tot bătut şi legaţi”; 
luate prin surprindere, la miezul nopţii, cele două comunităţi n-au avut iniţial nici o 
reacţie; dar preoţii agresaţi „a strigat tolvai pe sat”, „şi oamenii s-au adunat”, probabil 
ameninţător; soldaţii încolţiţi îi lovesc, aceştia aruncă cu pietre asupra „ungurilor”, 
dintre care doi s-au ales cu capetele sparte „şi aşa au fugit şi ne-au lăsat”; în zilele 
următoare satul este cotropit de „fibirău” care a venit mai întîi în fruntea a 60 de 
„unguri” „şi le-a dat voie de au mâncat şi au băut cît le-a fost voia”; apoi „a trimis 
fibirău de a mai sculat ca la patru cinci sute de oameni” care „ a legat şapte oameni 
din Săsciori şi cinci din Sebişel şi i-a băgat pe toţi în pete şi în cătuşi şi trimiţându-i 
la temniţă la Uioara ...”; n-au ajuns la destinaţie pentru că „s-a întâlnit cu mulţime 
de oameni şi s-a întors îndărăt”; în consecinţă, „a mai trimis vreo 60 de oameni pe 
acele două sate şi o zi şi o noapte de au mâncat şi beut”; în Vinerea Paştilor „a mai 
trimis 36 de nemţi ... şi au făcut pe oameni cu sila de au luat paşti de la popii cei 
uniaţi şi cu puştile au stat după ei şi a şezut până marţi”; pe lângă acestea, „cere 
fibirăul gloabă multă de la oameni”; de tratament asemănător a avut parte şi satul 
Jina, în 3 martie, când „a mânat judeţul cel mare din Sibiu Voltiter 2 călăraşi şi au 
venit în Jina şi au prins oameni câţi au putut prinde, pe cine n-a putut prinde le-a 
spart uşile la trei oameni anume la Manu Bârsan şi la Moga Bărsan şi la Filimon 
Boia şi unde a găsit uşa descuiată a deschis uşa şi-a lăsat deschis de-a tunat cânii şi 
porcii de a stricat tot ce a fost în casă”; în acelaşi sat, în partea ce ţinea de „varmeghia 
Bălgradului”, nu la scaunul Sibiului, „a mânat de la varmeghie la Dumineca Tomii 
solgăbirău din Sângătin, anume Ienedi, douăzeci de cătane toată cătana cu o puşcă 
şi două piştoale şi cu sabie şi a tot împuşcat şi s-a mâncat ce s-a găsit tot, că oamenii 
au fugit toţi din sat de frica prinsorilor şi ce nau putut mânca şi le-a dus cu ei”73 etc. 

Astăzi cunoaştem bine rolul civilizator al armatei, de pildă al instituirii graniţelor 
militare transilvănene, chiar dacă şi aceasta a fost privită iniţial cu ostilitate de 
ţăranii arondaţi ei; generaţiile de grăniceri năsăudeni au sesizat avantajele, pe linia 
aderării la elemente de civilizaţie superioară: şcoala, o gospodărie mai eficientă etc., 
însuşindu-şi în timp o identitate aparte, bazată pe onoarea militară ori pe mândria de 
a fi urmaşi ai legiunilor romane. Într-adevăr, armata a colportat şi a impus nu doar 

73 Ibidem, p. 507-508
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vicii şi molime ci şi culturi agricole noi, metode de cultură etc. Traian Stoianovich 
remarca rolul armatei, în răspândirea culturii cartofului în Balcani : armata austriacă 
vine să o propună ţăranilor sârbi şi croaţi în timpul războiului austro-turci dintre 
1788-1791, fără prea mare efect se pare, pentru că în 1803 comandanţii confiniilor 
militare ameninţau cu 40 de lovituri de băţ pe cei ce refuzau să planteze cartofi74. 
Cultura cartofului se răspândeşte mai timpuriu ca în alte părţi ale Transilvaniei şi 
în zona regimentului năsăudean, unde ia amploare legumicultura şi pomicultura, 
trecându-se pe larg la altoirea pomilor75. Ori. avem documentate măsurile de stopare 
cu ajutorul cordoanelor militare a marilor epidemii la graniţele Transilvaniei.

La modul general însă, lumea de la începuturile modernităţii îl priveşte pe soldat 
cu multă rezervă, cu teamă, nu-i doreşte prezenţa în nici o ipostază. El n-a dobândit 
aura de mai târziu, de apărător al patriei, pentru care îşi dă viaţa, pe care i-a conferit-o 
ideologiile naţionale; deocamdată o are şi o consolidează pe cea de inamic public al 
unei societăţi predominant ţărăneşti al cărui sistem de valori se bazează pe pacea 
creştină, pe muncă, pe într-ajutorare, pe solidaritatea familiară şi comunitară, pentru 
a face faţă greutăţilor vieţii.

74 Traian Stoianovich, Le mais dans les Balkans, în «Annales. Economies. Societés.
Civilisations», nr. 5, septembrie-octombrie 1966, p. 1026

75 Valeriu Şotropa, Unele aspecte ale dezvoltării agriculturii şi ale relaţiilor agrare în districtul 
grăniceresc năsăudean, în «Terra nostra», II, 1971, p. 385


