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Auguste de Gérando, Transilvania şi locuitorii săi, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2014-2015, 358 p. [La Transylvanie et ses habitants, Au Comptoir des Imprimeurs-Unis, Paris, 
1845., 440 p.]

Eseistul și istoricul francez, Auguste de 
Gérando (1819-1849) căsătorit cu Emma Teleki de 
Szék (1809-1893), a publicat trei opere importante: 
Essai historique sur l’origine des Hongrois la 1844, re-
spectiv La Transylvanie et ses habitants și Les Valaques 
en Transylvanie în anul 1845. Eseistul francez, a 
avut un rol important în relațiile de cooperare din-
tre Franța și Ungaria, cu toate că politica franceză a 
înclinat, până la urmă, înspre Viena. Deși a murit 
la numai 30 de ani a avut parte de o viață intensă. 
A descris Transilvania, nu numai din trăiri proprii, 
dar și urmare a bagajului impresionant de cunoș-
tințe acumulate, fiind inspirat și de operele lui 
Jules Michelet, dar și în urma discuțiilor avute cu 
Edgar Quinet. Volumul prezentat, oferă informa-
ții bogate cu privire la locuitorii din Transilvania, 
descrie orașele, moravurile locului, oferind o lectură deosebit de importantă celor ce 
doresc să redescopere secolul al XIX-lea. Surprinderea unor aspecte despre imaginea 
străinilor despre obiceiurile și moravurile românești, coincide cu o incursiune profun-
dă în istoria socială a spațiului nostru.

Este inexplicabil cum de-a lungul timpului, acest volum nu a fost tradus, cu toate 
că mulți istorici au preluat citate, unul dintre istorici fiind Gheorghe Bartoș în Răscoala 
lui Horea, carte publicată în anul 1976, autorul preluând versurile din balada lui Horea. 
De asemenea, Nicolae Iorga, este un alt istoric care a cunoscut și preluat informații 
din opera lui Gérando, în cartea Din relaţiile Franco-române. Un scriitor francez despre 
români şi un scriitor român în Franţa: Elias Regnault şi Grigore Gănescu, carte publicată la 
București în anul 1920 precum și Teodor T. Burada în Datinile poporului român la înmor-
mântări, carte publicată la Iași în 1882, lista putând continua și cu Alexandru Djuvara 
sau Ion F. Buricescu. Nu putem continua fără a mulțumi celor care au reușit să traducă 
și să facă această operă cunoscută publicului larg, o carte care este accesibilă pentru 
toți cititorii, lucrând intens și având în sarcină îngrijirea acestui volum și totodată avut 
sarcina de a corecta unele erori ale autorului. 

În cele 16 capitole, cuprinse în cele 358 de pagini autorul descrie, în primul rând, 
măreția poporului maghiar specifice acelor vremuri, dar, pe care o regăsim și astăzi. 
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Incursiunea pornește încă din primul capitol, unde Gérando își arată admirația și res-
pectul profund față de poporul maghiar, prin descrierea largă a caracterului acestora, 
maghiarii având o ținută superioară, lucru care îi învață și pe copii lor. În următorul 
capitol, face o descriere a Transilvaniei, aduce în discuție istoria de pe vremea dacilor, 
dând în acest fel dovadă de faptul că este foarte documentat. Tot în acest capitol, men-
ționează și de Marea Reformă religioasă, ce a avut un impact puternic în Transilvania. 
Documentarea autorului se poate observa și în următoarele capitole, descriind istoria 
Gilăului și Huedinului, două teritorii cu mari implicații în istoria transilvăneană și nu 
în ultimul rând, face o descriere amplă a Clujului, descriind clădirile, podurile, cazi-
nourile, școlile dar și moravurile localnicilor „Clujul capitală a Transilvaniei, este un 
cochet și aristocratic orășel de douăzeci de mii de locuitori cu străzi drepte, formate 
din case albe și elegante” (p. 81). Trece în revistă și orașul Turda, precum și satele 
Tureni și Feleac.

Capitolul V începe cu înfrângerea trupelor maghiare din 1526. Trece în revistă toți 
principii transilvăneni, până la cucerirea Transilvaniei și a introducerii Dietelor, po-
menind, inclusiv, de „Diploma Leopodină” din 1691, care trecea, oficial, Transilvania 
în subordinea Vienei. Readuce în discuție orașul Turda, pomenind despre măreția 
acestui oraș, despre importanța istorică pe care a avut-o încă de pe vremea romanilor, 
făcând referiri și la bogățiile solului, despre importanța pe care sarea a avut-o în istoria 
Transilvaniei. Pentru o relatare cât mai amplă asupra multitudinii de naționalități și 
etnii, ce locuiau pe acest teritoriu, autorul are un capitol dedicat țiganilor, portului, 
meseriilor și a stilului de viață al acestora. De asemenea, confesiunile religioase nu 
puteau lipsi din descrierile autorului, în acest fel, în capitolul al VIII-lea descrie multi-
tudinea de confesiuni, precum și trecerea la confesiunea receptă a multor dintre clerici. 
Călătoriile prin Transilvania ale autorului, în capitolul al IX-lea, ne prezintă vechea 
cetate de apărare „Piatra Caprii”, precum și o prezentare, în detaliu, a orașului Alba 
Iulia. Detaliile sunt superbe, descrierile fiind făcute cu lux de amănunte. Apoi, dedică 
un întreg capitol marii familii a Corvinilor, a istoriei lui Iancu de Hunedoara, a fapte-
lor de vitejie pentru apărarea creștinismului, urmând cu moartea lui Ladislau și înco-
ronarea lui Matia, transformând acest capitol într-o poveste plină de suspans, captând 
atenția cititorului, o poveste despre cei ce au apărat independența, descriind-o ca o 
„poveste tristă și lamentabilă” (p. 239). 

Minele din Transilvania, metodele de prelucrare, extragere și bineînțeles, de im-
pozitare, fac subiectul principal din capitolele XI și XII, prezentând munții Zlatnei și 
Roșia Montană, loc în care pământul era mai scump ca și în Franța. Totodată, autorul 
aduce referiri și cu privire la importanța minelor de la Săcărâmb. Următorul capitol 
este dedicat, în întregime, românilor, moravurilor, descriind cu lux de amănunte viața 
de zi cu zi a țăranului român, autorul fiind uimit de superstițiile acestora „Păstrându-
și religia, și-au păstrat moravurile și limba (...) au o limbă romanică în totalitate și regă-
sim la ei obiceiuri antice” (p. 272), observând că și biserica a preluat aceste superstiții 
„Românii aduc în religia lor aceleași superstiții. Atunci când se aude furtuna, sună 
clopotele bisericilor pentru a îndepărta fulgerele” (p. 278). Autorul trece în revistă și 
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răscoalele lui Horea sau Pintea și nu, în ultimul rând, povestește despre vestita ospi-
talitate a românilor, lucru descris de majoritatea călătorilor străini ce au tranzitat acest 
teritoriu.

Următoarele două capitole, Auguste de Gérando prezintă Sergidava și 
Sarmisegetusa, neuitând nici de marele Castel al Hunyazilor, încercând să redescopere 
trecutul glorios, fiind complet nemulțumit de starea în care au ajuns artefactele și cum 
au ajuns să dispară ele de-a lungul timpului. Bineînțeles, ultimul capitol este rezervat, 
în întregime, nobleței poporului maghiar, care au avut puterea de a schimba, prin no-
bilii săi, regulile medievale cu unele moderne, trecând în revistă și momentul în care 
a fost desființată iobăgia, aducând, în acest fel, țăranii români pe picior de egalitate 
cu ceilalți locuitori din Transilvania. Aduce critici la adresa țăranului român. Îi critică 
pentru lenevia, de care dădeau dovadă, având o deosebită admirație pentru poporul 
maghiar care dorea dezvoltarea agriculturii, iar, în ceea ce privește ospitalitatea „nobi-
lul ungur își tratează cu atât mai bine oaspetele cu cât are mai puțin de așteptat de la 
el” (p. 338).

Citind acest volum, se poate observa faptul, că o concluzie generală este admirație 
la adresa poporului maghiar, lucru dovedit și în ultimul capitol, scriitorul fiind subiec-
tiv, lucru ușor de înțeles, datorită căsătoriei sale cu Emma Teleki de Szék, descriind 
totodată și poporul român, căruia îi găsește atribute frumoase. Cu toate că a înțeles lip-
sa interesului românilor pentru a munci pământul – „țăranul e simplu fermier al no-
bilului” (p. 345), iar poverile fiscale fac ca țăranul român să-și piardă interesul pentru 
agricultură – Auguste de Gérando își încheie volumul prin a elogia noblețea maghiară. 
Trecând peste această afinitate a lui Auguste de Gérando, pentru poporul maghiar, 
cartea este de o importanță deosebită pentru români. Prin intermediul acestui volum 
descoperim amănunte, cu privire la viața de zi cu zi a țăranului român, de asemenea 
găsim o descriere a orașelor și satelor locuite de populație românească. Fără însemnă-
rile călătorilor străini, multe din aceste informații puteau fi pierdute.
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