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La începutul secolului al XIX-lea 
Transilvania a fost grav atinsă de cea 
mai puternică foamete pe care perioada 
de trecere dinspre lumea medievală spre 
cea modernă a cunoscut-o. Întinzându-se 
pe o perioadă de aproape 5 ani (între anii 
1813-1817) ,,marea foamete” – cum apare 
consemnată în numeroase însemnări de 

pe marginile bătrânelor cărţi de cult - a avut multiple consecinţe negative asupra 
vieţii economice, sociale, evoluţiei demografice etc., întreţinând în paralel şi un 
puternic ,,stres alimentar” (după expresia uzitată de Massimo Montanari1) asupra 
unui segment important din populaţia totală.

Lipsa constantă a hranei de-a lungul acestui interval, precum şi greutăţile de a 
o procura din alte părţi prin importuri sau împrumuturi – în ciuda unor intenţii 
şi chiar realizări laudative2 - a determinat atunci un mare număr de familii sărace 
să încerce să-şi potolească foamea prin scăderea într-o primă fază a propriilor 
standarde în materie de produse alimentare consumate (atât sub raport cantitativ 
cât şi, mai ales, calitativ) ,,ieşind mult în afara tiparelor obişnuite”3, iar mai apoi, 
când nici măcar acest lucru nu s-a mai dovedit a fi suficient, prin recurgerea la 
ceea ce I. Claudian numea ,,hrana de foamete”4, titulatură ce înglobează o întreagă 
serie de produse de obicei de origine vegetală, multe din ele culese din pădure5, ce 
erau folosite doar în timpuri de lipsă.
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În pofida unei relative îmbunătăţiri a alimentaţiei de-a lungul secolului al XVIII-lea, 
inclusiv pentru spaţiul transilvănean (mulţi istorici leagă creşterea demografică a 
acestui veac şi de acest aspect) şi a răspândirii unor noi plante alimentare (ne 
vom mulţumi aici să amintim doar de cartof, în a cărui generalizare marea criză 
subzistenţială dintre anii 1813-1817 a avut un rol hotărâtor) odată cu terminarea 
modestelor producţii pe care recoltele din acei ani le dăduseră, cu consumarea chiar 
şi a acelei părţi din rezerve dedicată însămânţatului, a ajutoarelor (e drept, uneori 
modice şi deci sub necesităţi) sau a inaccesibilităţii datorită scumpetei foarte mari, 
recursul la aceste pseudo-alimente a devenit inevitabil, în pofida conţinutului lor 
caloric redus şi a riscului mare de îmbolnăvire pe care un asemenea consum îl 
presupune.

Mai puţin întâlnit în cursul anului 1813, consumul de ,,alimente de foame” a 
tins să se generalizeze şi să capete proporţiile un fenomen de masă în anul următor, 
fiind atestat aproape în toate părţile Transilvaniei. În Arad, după cum însemna 
Vasile Popovici din Bochia ,,nici ovăs n-au avut oamenii să mănânce, numai iarbă 
şi buruieni şi şelată”. Într-o însemnare din Măceu (Hunedoara), făcută de Nicolae 
Pop, se confirma că în acel an ,,o lipsă foarte mare şi nemaipomenită de bucate au 
fost în părţile Ardealului cât mulţi au fost siliţi a mânca ovăs şi tulei sau cioclăi 
de cucuruz şi alte nefolositoare roduri”. Preotul Pătru din Răchitova nota şi el că 
deoarece ,,a fost foamete mare în Ţara Haţegului (…) au mâncat oamenii mălai de 
urzici şi de ferigă şi de tulei şi de coajă de ulm”6.

Deosebit de critică a fost situaţia şi în regiunea Zlatnei, în perioada ,,sudurii” 
dintre anii 1813-1814, judele Alex. Farkas înaintând conducerii comitatului 4 cutii 
cu probe din hrana pe care populaţia o consuma specificând că «În prima este 
pâine făcută numai din buruieni, în a doua pâine din coajă de fag, hrana celor mai 
săraci, în a treia se găseşte pâine de tărâţe şi rumeguş de lemn; în a patra câteva 
boabe de grâu şi porumb, ceva mai mult ovăs, dar partea cea mai mare este coajă de 
fag»7. În acelaşi timp pe un Triod se însemna că ,,au fost foamete (…) aşa încât au 
mâncat toţi locuitorii ţării cioci de cucuruz, s-au măcinat şi aşa s-au mâncat”8.

Slaba recoltă din timpul verii şi consumul ei rapid a determinat mulţi oameni 
flămânzi să înceapă să culeagă şi să se hrănească din culturile de toamna, 
insuficient încă mature. Fenomenul a luat în multe părţi o asemenea amploare 
încât în cadrul comitatului Bihor, spre exemplu, Adunarea care trebuia să aibe 
loc la data de 3 octombrie a fost devansată pentru 27 septembrie ,,deoarece acea 
parte a locuitorilor comitatului care în anul precedent s-a confruntat cu lipsuri, 
ajungând aproape de a muri de foame, nemaiavând răbdare ca porumbul să se 
coacă pe de-a-ntregul, îl culege pe jumătate copt şi îl usucă prin cuptoar şi aşa îl 

6  Florian Dudaş, Memoria vechilor cărţi româneşti. Însemnări de demult, Oradea, 1990 (în 
continuare: Florian Dudaş, Memoria…), p. 290-291; Elena Rodica Colta, Însemnări de pe 
cărţi româîneşti vechi, documente ale veacurilor trecute, în Ziridava, XI, Arad, 1979, p. 
1071 ( nota 10).

7  Alexandru Neamţu, Date noi despre foametea din anii 1814-1816 pe domeniul Zlatnei, în 
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj, XVI, Cluj Napoca, 1976, p. 315.

8  Titus Roşu, Însemnări şi inscripţii bihorene, Oradea, 1999, p. 122-123; Nicolae N. Gal, 
Comuna Chişlaz. Studiu monografic, vol. I, Oradea, 2001, p. 132.
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mănâncă”. Pentru a împiedica generalizarea acestui tip de comportament birăii şi 
stăpânii de pământ au fost însărcinaţi ,,să facă anunţuri în sate ca nimeni să nu 
îndrăznească să culeagă porumbul până la data de 15 octombrie şi chiar şi atunci 
doar în condiţiile în care birăii vor considera că porumbul e îndeaproape de copt şi 
vor primi aprobare din partea domnului de pământ”, iar supravegherea recoltării 
să fie dată în seama autorităţilor locale9.

Anul 1815, când ,,s-au început foamete mare”, a continuat în linii mari să se 
desfăşoare pe aceleaşi coordonate, un mare număr de dovezi atestând consumul de 
fel de fel pseudo-alimente, dar şi, în strânsă legătură cu acest aspect, o puternică 
creştere a numărului de bolnavi, a ratei vagabondajului şi mai ales a cerşetoriei, 
acestea din urmă văzute de către mulţi din cei flămânzi ca ultime soluţii de 
salvare şi de depăşire a dificilului moment. Autorităţile s-au implicat şi ele destul 
de puternic în încercarea de rezolvare a problemei alimentare, mai ales prin 
încercările de popularizare a cartofului10 considerat încă în destule ţinuturi un 
produs impropriu alimentaţiei umane (în Banat de pildă, într-o însemnare din 
1817 se spunea că din cauza foamei şi a scumpetei ,,au mâncat oamenii mălai de 
tuliji de urzică, de loboge, de frunză de fag, de coaje de ulm, de crunpiri şi de alte 
lucruri…”11), dar eforturile lor au fost prea puţin încununate de succesul scontat. 
În multe localităţi populaţia continua să se hrănească cu buruieni, cu fel de fel de 
ierburi, cu scoarţă de copac, chiar cu bălegar şi rumeguş din care au încercat să 
obţină pâine, etc. Procesul verbal al şedinţei extraordinare din 2 martie a conducerii 
comitatului Bihor dovedeşte că situaţia ajunsese demult la cunoştinţa factorilor de 
decizie, care fuseseră informaţi că din cauza lipsei hranei o parte a populaţiei a 
emigrat, în vreme ce alta s-a îmbolnăvit ca urmare a unei alimentaţii ce vara consta 
preponderent din ierburi şi rădăcini, iar toamna din coceni de porumb măcinaţi şi 
amestecaţi cu făină de ovăz sau de sorg12. De altfel, în numeroase sate bihorene şi 
din Arad au fost găsiţi numeroşi sărmani care pentru a scăpa de foame au măcinat 
coceni de porumb din care, de asemenea, au încercat să obţină pâine: în Comăneşti 
au fost conscrişi un număr de 11 astfel de nevoiaşi cărora li se va da ca ajutor o 
câblă şi două baniţe de grâu (Hertzo Iuon, Blás Györgye, Gernyita Pask, Mihok Iov, 
Hentz Iuon, Blás Sandru, Koposz Mihály, Bllás Iuon, Blás Truts, Gyires Mikuline 
şi Koposz Flore), în Boftei 25 cărora li se va da ca ajutor 6 câble şi o baniţă de grâu 
(Popa Pask, Popa Veselina, Popa Buk, Popa Toma, Lazar Moiszie, Lazar Petru, Laza 
Filimon, despre care se precizează că este bătrân şi bolnav, Argyilan Luka, Laza 
Todor (era bătrân), Lazar Lup, Laza Illie, Laza Marie, Lazar Iov, Krisan Monye, Krisan 
Flore (era bătrân), Krisan Petru, Popa Flore, Popa Iuon, Argyilan Togyer, Argyilan 

9  Arhivele Naşionale – Direcţia Judeţeană Bihor, Fond Episcopia Romano Catolică de 
Oradea, Seria Acte Economice (în continuare: FERCO, SAE), rola 93, dos. 2536, f. 158.

10  Andrei Veress, Orânduieli româneşti vechi tipărite în Ardeal (1744-1848), în Revista 
Arhivelor., an II, nr. 3, Bucureşti, 1926, p. 363.

11  Valeriu Leu, Banatul între arhaic şi modern. Mentalităţi în Veacul Luminilor, Reşiţa, 
1993 (în continuare: Valeriu Leu, Banatul…), p. 76; Idem, Istoria Banatului în însemnări 
manuscrise pe cărţile vechi, în Banatica, II, Reşiţa, 1993 (în continuare: Valeriu Leu: 
Istoria…), p. 164.

12  FERCO SAE, rola 93, dos. 2537, f. 292.
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Vaszali, Krisan Petru, Krisan Pask, Krisan Iov, Bek Kratsony şi Popa Kratsony); în 
Agriş 17 cărora li se va da 3 câble şi 2 baniţe de grâu (Vigyikan Togyer, Marisis 
Mihály, Maris Flora, Kosztá Anton, Stan Pask, Stan Iuon, Vigykan Mitru, Maris 
Györgye, Maris Iov, Maris Lupp, Barna Illie, Szarak Petru, Bota Iuon, Manis Ianos, 
Vigyikan Kratsony, şi Stan Ianos), iar în Urviş de Beliu11 familii care vor primi 2 
câble şi 3 baniţe de grâu (Dudaş Nyikora, Dudaş Iuone, Dudaş Flore, Groza Ignat, 
Groza Iuon, Laza Maria, Groza Flore, Laza Ispat, Groza Mihály, Laza Iov şi Mihok 
Györgye)13. Cu acelaşi prilej au fost recenzate încă 66 de persoane care trebuiseră 
să macine porumb pentru a nu muri de foame, oferindu-li-se şi lor 8 câble şi 2 
baniţe de porumb şi grâu. Dintre aceştia Benye Sandu, Barkotan Petru, Grek Iov, 
Fila Irimie, Fila Györgyie, Sztarts Mitru, Muset Illie, Mihok Illie, Gyurka Onas, Fila 
Togyer, Magulan Györgyie, un alt Magulan Györgyie, Gal Mihály, Otyis Iuon, Crika 
Mihály, Crika Illie, Popa Mitru, Popa Togyer, Vigykan Toma, Gal Todor, Olah Lup, 
Gal Antoni, Motz Mihály, Mihok Iuon, Mon Vaszali, Mihok Mihail, Popa Györgyie, 
Gal Iuon, Crika Mitru, Martis Ana, Markis Györgyie, Markis Tomane, Dalka Pask, 
Popa Tanats, Csordai Toger, Mihok Mitru, Hentz Petru, Popa Ivanti, Popa Toger, 
Mihok Toma, Paul Kratsony, Reszban Györgye, Reszban Petru, Meris Opre, Guk 
Toger, Crika Pap, Szarak Iuon, Mlagyin Manye şi Miska Mihályne au primit câte 1/8 
baniţe, Onyka Flore, Paul Toma şi Fankutsa Györgyie câte 1 baniţă, iar Mlagyn Flore 
şi Crika Petru, Farkutsa Pask şi Farkutsa Flora, Farkutsa Iuon şi Henty Illie, Hentz 
Onas şi Hentz Pask, Hentz Onn şi Hentz Alexa, Hentz Toma şi Hentz Iuon, Hentz 
Stefan şi Mon Pask au primit împreună o baniţă14. Nici măcar spre toamnă lucrurile 
nu s-au îmbunătăţit, episcopul Vasile Moga văzându-se nevoit să publice la Sibiu 
la 26 septembrie o ,,Îndrumare episcopească despre tractarea cucuruzului necopt, 
cu privire la foametea ce domnia” în cuprinsul căruia se specifica: ,,Urmarea altui 
milostiv dicret pentru timpul cel întru care nu s-a copt cucuruzul şi s-a aflat crud, 
numai să se desfacă de foile de pe deasupra, să remâie numai pe grăunţe şi zama 
aceia e bună de mâncare”15.

În condiţiile recoltelor consecutiv deplorabile din anii 1813-1815 anul 1816 a 
debutat la fel de nefavorabil, situaţia din primăvară, din timpul ,,sudurii”, fiind 
pretutindeni critică. În Banat ,,oamenii au mâncat coajă de ulm şi de urzici li-au 
făcut mălai de se hrăneau şi (s)au dus oaminii jumătate în pustă”16. Din protocolul 
parohiei din Mărgău (Huedin) întocmit de preotul Ioan Ungur reiese că atât în acel 
an, cât şi în cel următor ,,, Oameni(i) mânca buruiene de cucuruz, îi zdrobea, punea 
apă pre ei şi aşea-i mînca”17. La fel vor proceda şi grănicerii năsăudeni: deoarece 
ajutoarele acordate au fost neîndestulătoare ,,au fost nevoiţi să taie, zdrobească şi 

13  Ibidem, dos. 2536, f. 250-250 v.
14  Ibidem, dos. 2537, f. 250-250 v.
15  Ilarion Puşcariu, Documente pentru Limbă şi Istoriă, vol I, Sibiu, 1889, p. 182-183.
16  Valeriu Leu, Banatul…, p. 75; Idem, Istoria…, p. 163; Nicolae Bocşan, Populaţionismul în 

politica reformistă a Habsburgilor în Banat în secolul al XVIII-lea, în Sabin Manuilă, Istorie 
şi demografie. Studii privind societatea românească între secolele XVI-XX. Coordonatori: 
Sorina Bolovan şi Ioan Bolovan, Cluj Napoca, 1995, p. 89.

17  Nicolae Edroiu, Despre situaţia din Munţii Apuseni în prima jumătate a secolului al XIX-
lea. Protocolul parohiei din Mărgău (Huedin), în Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, 
XXIV, Cluj Napoca, 1981, p. 358.
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macine tulei de cucuruz şi tot felul de coji de pomi spre a se nutri”18. În ţinutul 
Mureşului din cauza scumpetei excesive ,,au mâncat oamenii pită de coce(an) de 
ghindă”, iar în cel al Bihorului ,,aşa foamete au fost că oamenii mâncau porumbul 
cu cocean cu tot”19. Conform raportului întocmit de birăul Nadányi László în 
Girişul Negru la 29 aprilie 1816 în multe sate, precum Suplac, Căpâlna, Ginta, 
Chesa, Carasău, Petid, Cociuba, Belfir, Girişul Negru, Tăut, Batăr, Ianoşda, Ant, 
Râpa, Mociar etc. situaţia era dramatică: după ce locuitorii acestora şi-au vândut 
animalele pentru o bucată de pâine au ajuns mai apoi să mănânce urzici, măcriş, 
fel de fel de frunze etc., fără pâine sau făină, astfel încât mulţi au fost nevoiţi să-şi 
lase copiii pe drumuri ori s-au îmbolnăvit20.

Cel puţin tot atât de grav stăteau lucrurile şi în cazul multor categorii de 
muncitori, ca de pildă ai celor ce se ocupau cu defluidarea stânjenilor pe Valea 
Mare din Bistra, după cum relata Alexandru Sterca Suluţiu în a sa Istorie a Horii 
şi a poporului românesc din Munţii Apuseni. ,,Îmi aduc aminte prea bine, povestea 
acesta, că cam (la) sfârşitul lunii lui aprilie după calendariul nostru, sau cam pe 
la începutul lui mai, într-o zi de marţi (…) îmbulzindu-mă şi curiozitatea ca să 
văd şi să ştiu ce mănâncă bieţii oameni şi cu ce se hrănesc – că era anii foametei 
cei mari – mă apropiai de o grupă de acelea (de muncitori)”. Constatările fură 
înspăimântătoare: ,,Groaznic lucru, concluziona el, este a şi spune despre pânile 
celea negre ca cărbunele, făcute cu buruieni, cu scoarţă de lemn şi ciocani de 
cucuruz, mestecate cu tărâţă sau fărină de orz sau de cucuruz necernută sau cu 
puţine crumpiri cu care mişeii aceia oameni, la o muncă şi lucru aşa obositor, 
precum aveau ei atunci a face, se hrăneau pe sine”21.

Extrem de mult au avut de pătimit din cauza alimentaţiei insuficiente şi 
puşcăriaşii şi cerşetorii închişi în diferite locuri pentru care se va pregăti o supă 
din oase de vacă, de obicei aruncate, ce consta aproximativ 7 ¾ cr. (cu strângerea 
oaselor va fi însărcinat groful Teleki Iozsef)22.

În faţa acestei avalanşe de cazuri ce atestau slabul regim nutriţional al unui 
important segment al populaţiei, autorităţile şi-au accentuat şi înmulţit eforturile de 
a contracara efectele devastatoare ce puteau decurge din această situaţie, pledând 
încă o dată pentru popularizarea culturii cartofilor, dar şi a consumului ovăzului, 
a bureţilor sau a ghindei23. Acelaşi episcop Vasile Moga s-a făcut ,,responsabil” de 
publicarea Ordinăciunii despre folosirea ghindei spre nutrire în timpul foametei 

18  Ziarul grănicerului Vasile Crăciun din Nepos, în Arhiva Someşană, nr. 20, Năsăud, 1936, 
p. 235.

19 Florian Dudaş, Memoria…, p. 294; Idem, Însemnări pe bătrâne cărţi de cult, Bucureşti, 
1992, p. 95.

20  Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Bihor, Fond Prefectura Judeţului Bihor, rola 78, 
dos. 621, f. 79.

21  Izvoarele răscoalei lui Horea, Seria B (Izvoare narative), vol II (1786-1820). Sub redacţia 
lui Ştefan Pascu, Cluj Napoca, 1980, p. 410-411; David Prodan, Problema iobăgiei în 
Transilvania, 1700-1848, Bucureşti, 1989, p. 97.

22  Domokos Teleki, Az 1817-ki inség és éhhlál erdélyben, în Budapesti Szemle, I, Budapesta, 
1862, p. 320.

23  Ladislau Gyémánt, Două tipărituri româneşti din Transilvania privind foametea din 
primele decenii ale secolului al XIX-lea, în Crisia, IX, Oradea, 1979, p. 422.
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în care recomanda ca ,,tot preotul să cetească, aicea, închisa tipărita îndreptare la 
norod pe înţeles, cum adecă se pot hrăni oamenii cei seraci cu ghindă în loc de 
bucate spre stâmpărarea foamii care, pentru puţinul rod al pămenturilor noastre, 
apasă mare mulţime de oameni de vr’o câţiva ani”24; n-au lipsit nici sfaturile 
şi înstrucţiunile prin care s-a încercat să se răspândească cât mai mult tehnica 
obţinerii de pâine din făină de ghindă sau din ovăz.. În ce priveşte pâinea de 
ovăz se va remarca soţia lui Mikula Ioan din Totelec şi mama lui Tulka Mihai25 
care vor înainta autorităţilor o reţetă specială în acest sens la 16 octombrie26. 
Potrivit acesteia trebuia luată o cantitate de 1, 5-2 baniţe de ovăz bine curăţat de 
pământ şi buruieni care mai apoi să fie introdus într-un cuptor încins şi amestecat 
continuu cu vătraiul până când din cauza căldurii va primi o culoare galben-
roşiatică (în funcţie de de dimensiunile cuptorului cantitatea de ovăz introdusă 
putea fi mărită sau micşorată). După aceasta ovăzul prăjit trebuia măcinat mărunt, 
cernut şi aşa cum se procedează cu alte feluri de făini, preparat sub formă de aluat, 
frământându-se şi amestecându-se cu multă grijă şi lăsându-se un timp la dospit; 
mai apoi din acest aluat se vor pregăti pâini ce vor fi aşezate în coşuri şi reintroduse 
în cuptor avându-se grijă să fie coapte cu mare atenţie, deoarece exista riscul să 
se sfarâme sau să se crape. Pâinea de ovăz făcută în acest fel, asigurau în final 
autoarele reţetei este de o calitate bună şi oricine o poate consuma27. Acest mod 
inedit de obţinere a pâinii va ajunge şi la cunoştinţa prefectului care va da ordin 
ca să fie copiată de şpani şi notari, acestora revenindu-le sarcina de a o răspândi 
mai departe, explicând totodată şi faptul că din punct de vedere calitativ produsul 
se ridică la nivelul celei de grâu sau porumb şi că în plus este şi mai ieftină28. În 
ce priveşte obţinerea de pâine din ghindă au fost emise de asemenea un mare 
număr de ordonanţe şi orânduieli atât în limba română cât şi în cea maghiară, 
remarcându-se cea de la Sibiu care recomanda utilizarea în acest scop a ,,celor 
trei tipuri de ghinde existente în Ardeal” (jir, ghindă de stejar şi de ,,cer”). Cea 
din prima categorie era descrisă ca având un gust dulce şi plăcut putând fi lesne 
folosită prin amestecarea cu făină sau tărâţe la prepararea pâinii sau a diferite 
feluri de pogăci cu condiţia decojirii (coaja, se avertiza în cuprinsul documentului, 
poate produce tulburări de sănătate şi grave ameţeli). Operaţia se putea efectua 
prin întinderea ghindelor pe o scândură pusă deasupra unui cuptor de încălzit 
şi ţinute acolo până când coaja va crăpa, sau prin zdrobire, urmând ca mai apoi 
să fie cernute29. Ghindele de stejar şi de cer, având un gust sălbatic necesitau în 
schimb o pregătire prealabilă mai minuţioasă: după decojire se recomanda să fie 
fierte 3 sau 4 ore într-un vas mare până când se vor înmuia, după care trebuiau 
scoase din apa în care au fiert şi ţinute 12 ore în apă rece (periodic schimbată cu 
alta proaspătă); mai apoi se recomanda să fie iarăşi fierte timp de 4 ore ,,până se 
vor putea sfărâma între degete”, iar după aceea să fie întinse pe o scândură sau pe 

24  Ilarion Puşcariu, op. cit, vol. I, p. 187
25  FERCO, SAE, rola 94, dos. 2538, f. 204.
26  Ibidem, f. 203.
27  Ibidem, f. 205.
28  Ibidem.
29  Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Sibiu, Fond Bruckental, dos. 43, f. 161.
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un cearceaf până la completa uscare, urmând ca ulterior să fie măcinate, iar făina 
obţinută să fie amestecată în proporţii egale cu făină de grâu, orz, secară, porumb 
sau mei30; din amestecul obţinut se puteau pregăti pogăci ,,care bine coapte şi 
mai apoi lăsate la răcit sunt foarte bune la gust” (nefiind deloc nocive), putând fi 
folosite chiar şi de către gazdele înstărite, având ca inconvenient doar faptul că 
ţinute o vreme mai îndelungată căpătau un gust acru31. Cei ceva mai săraci erau 
îndemnaţi în condiţiile în care nu aveau făină de grâu să o înlocuiască cu tărâţe 
sau cu făină de ovăz (în proporţie de 1/3) din care să prepare pogăci pe care să le 
consume înmuiate în lapte sau în supă de carne32. Demnă de remarcat rămâne şi 
recomandarea utilizării ghindei pe post de hrană şi într-un alt fel decât cel descris 
mai sus, şi anume prin prepararea unei supe în care ghindele (după ce iniţial au 
fost uscate şi tăiate mărunt) să fie introduse într-un vas şi prăjite la foc mic, iar 
apoi măcinate şi fierte în apă în care să fie introdus şi lapte de vacă sau de capră, 
mod prin care ,,se putea cruţa multă pâine”; de menţionat sunt şi îndemnurile 
ca pe viitor să fie asigurate rezerve de ghinde chiar de toamna, în caz de nevoie 
putând fi însă căutate şi iarna33 sau folosite cele deja încolţite.

Lipsa hranei şi slaba recoltă de porumb din toamnă, mult compromisă şi de frigul 
şi îngheţul prea timpuriu sosite, fapt pentru care o parte din recoltă a trebuit să fie 
cultivată deşi se afla într-un stadiu înaintat de imaturitate, au determinat luarea 
unor măsuri rapide prin care s-a urmărit în final ca întreaga cantitate obţinută să 
poată fi inclusă în circuitul alimentar. Porumbul copt trebuia cu mare atenţie sortat 
dintre cel crud şi aşezat într-un loc separat în vreme ce în privinţa celui din urmă 
se recomanda să fie întins pe ,,paturi de spini” astfel încât să existe posibilitatea 
unei circulaţii bune a aerului34; în paralel au fost încercate şi alte soluţii, după 
cum îi raporta prefectului comitatului Bihor, birăul Hrabovszkÿ Albert (ca de pildă 
scoaterea lui din hambarele în care fusese depozitat şi întinderea pe poduri, etc.), 
dar fără mare succes35.

Toate aceste intervenţii au fost mult grăbite mai ales după ce din teritoriu au 
început să sosească ştiri şi să se efectueze conscrieri ale celor care nu mai aveau 
ce mânca sau care se aflau în acest pericol recurgând prin urmare la produse 
alimentare modeste sub raport calitativ ori la ,,înlocuitorii tradiţionali de foame”. 
Mai multe localităţi aparţinând Domeniului Episcopiei Romano-Catolice de Oradea 
se aflau în această situaţie, recenzarea familiilor rămase fără hrană începând în 
unele locuri chiar din octombrie (cum a fost cazul satelor aparţinând şpanatelor 
de Nojorid36, Lăzăreni37, Ianoşda38) sau în decembrie (pentru cele din şpanatul de 
Tinca39), continuând apoi şi în prima parte a celui următor.

30  Ibidem.
31  Ibidem, f. 162.
32  Ibidem, f. 163.
33  Ibidem, f. 164.
34  FERCO, SAE, rola 294, dos. 3040, f. 207 v.
35  Ibidem, f.325.
36  Ibidem, dos. 2539, f. 131-136.
37  Ibidem, f. 137-141.
38  Ibidem, f. 142-143.
39  Ibidem, f. 119-129.
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Întâia jumătate a anului 1817 a fost de asemenea grea din punct de vedere al 
asigurării minimului nutriţional, atât din cauza scumpetei exagerate consemnată 
încă pentru multe ţinuturi (precum cel al Bihorului, Maramureşului, Timişului, 
Sibiului, Clujului, Haţegului, Albei, Sătmarului, etc.40) cât şi din aceea a lipsei 
alimentelor ca urmare a slabelor recolte din 1816. Pe un Penticostar din 1768 
apărut la Blaj se însemna că în anul 1817 ,,a fost aşa de mare scumpete şi foamete, 
că oamenii (…) mâncau pâine făcută din coceni de porumb, alţii făceau turte de 
bâlii de care apoi se umflau”41. Într-un alt loc se amintea că ,,au mâncat (oamenii) 
scoarţă de steiu de ulmu, coceni de bălin i-au sfărâmat şi au măcinat şi nici avea 
sare, nici oţitu…”42. Perioada ,,sudurii”, după cum arăta G. Bariţiu, a fost extrem de 
dificil trecută: ,,Între Rusalii şi Sf. Petru, scria el în Părţi alese, sărăcimea mânca 
diverse plante: ştir, lobodă, urzici, limba boului, măcriş, potbal şi alte buruieni, le 
fierbea în apă şi le înăcrea cu mere acre sau cu ce mai avea prin grădini şi aşa mai 
astâmpăra foamea”43. O însemnare de pe un alt Penticostar din 1768 apărut la Blaj 
(aparţinând bisericii din Urisiu de Jos, Mureş) întăreşte acest aspect: ,,În anul 1817, 
scria autorul ei, preotul Aron ,,, au fost foamete mare că mâncau oamenii coceni şi 
mez de strujeni, le măcina laolaltă şi făina de sco(a)rţă de ulm, şi făină de macieşe 
(…) Şi au ţinut fo(a)metea de la paşti până la secerea grâului, la unii până s-au 
copt cucuruzi şi apoi au încetat fo(a)metea că cucuruzi s-au făcut buni”44.Greutatea 
,,sudurii”, importanţa porumbului pentru alimentaţie precum şi faptul că în vară 
hrana era tot mai dificil de găsit şi prin urmare la preţuri exagerat de mari rezultă 
şi dintr-o notă marginală de pe o altă veche carte din Grădinari în care se spunea că 
în ,,iunie în 7 şi în 9-lea zi au fost cucuruzul scump în târg. Şireagul cu 50 fl. şi oca 
de făină cu 1 fl. şi nici aşa nu s-au putut căpăta”45. În Bihor şi Arad ,,se mănâncă 
pâine coapte cu glinde de stejar”46. Despre ,,cum au mâncat oamenii mălai din 
cioci şi de ovăz şi încă cei mulţi (cum) au trăit cu lobode şi cu urzici şi mălai de 
ghindă şi de cojile de cucurbătă au mâncat”, însemna şi preotul Mihai Lascovici 
din Balnaca în ianuarie 181847 vizibil impresionat încă de grozăvia nenorocirii care 
împinsese atâţia oameni spre asemenea tipuri de comportamente alimentare. 

Grozăvia anilor 1813-1817, abordată şi fie doar sub raportul alimentaţiei pe care 
populaţia înfometată a fost obligată să o consume, rămâne în aceste condiţii de 
netăgăduit (în tot sumbrul tablou o mică uşurare totuşi: în pofida greutăţii cu care 

40  Florian Dudaş, Memoria…, p. 294-298.
41  Darie Pop, Mărturii strămoşeşti. Note paleografice pe margini de cărţi bisericeşti sătmărene, 

Satu Mare, 1938, p. 29.
42  Elena Bărnuţiu, Cartea veche românească din Oaş, judeţul Satu Mare în Satu Mare. Studii 

şi comunicări, VII-VIII, Satu Mare, 1986-1987, p. 178.
43  G. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei pre două sute de ani din urmă, vol. I, Sibiu, 

1889, p. 560.
44  Elena Mihu, Carte veche românească pe Valea Beicii (judeţul Mureş), în Marisia, XXIII-

XXIV, Târgu Mureş, 1993-1994, p. 387.
45  Valeriu Leu, Cartea veche românească din Bisericile Eparhiei Caransebeşului, Reşiţa, 

1996, p. 44.
46  Anton Cserveny, Cronica calamităţilor şi epidemilor din Ardeal, Banat şi teritoriile 

mărginaşe dela 1007-1872. (Din isvoare ungureşti), Cluj Napoca, 1934, p. 21. 
47  Titus Roşu, op. cit, p. 15; 234. 
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hrana putea fi găsită, nu sunt consemnate deloc cazuri de antropofagism). Avem 
convingerea că adâncirea cercetărilor pe această direcţie (şi compararea cu alte 
perioade de foamete) poate aduce serioase contribuţii în folosul destul de recent 
constituitului domeniu al istoriei alimentaţiei, vital necesar în înţelegerea cât mai 
deplină a trecutului şi a desluşirii vieţii materiale de altădată.


