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INTRODUCERE 
———— 

Viaţa Rominilor a fost în revoluțiunt continue, — Revoluţia lui Doja. — Măsurile luato de nobili.——'Țăranil se răscoală în 1599. Răscoala lui Horia.—Cauzele.—Incidentelo cari at provocat'0.—Rovoluţia se în- tinde.— Măsurile luate.— Armistițiul. —Roinceperea ostilităţilor.— Năbu. sirea revoluţiei. -— Caracteristica generală a mişcărilor revoluționare ale Iominilor transcarpatini.— Aristocraţia Tromină în istorie, 

Viaţa Romînilor de peste munţi a fost o continuă, revo- luţiune. Streini în propria lor ţară, asupriți şi batjocoriţi de niște venetici, persecutați și loviți, declaraţi nevrednici a fi alături cu celelalte naţiuni, sărăciţi şi legați de o mi- " zerabilă bucată de pămînt, muncind pentru stăpîn, Romînii grămădesc în sufletul lor nemulțumire peste nemulțumire, pînă când furia, isbucneşte şi se aruncă, nebuni în luptă ca, să moară sai să trăiască, liberi, - 
E adevărat că la multe din aceste nevoi iobagii romîni „au avut ca tovarăşi de nenorocire pe iobagii unguri şi dacă, 

în unele mișcări îi vedem alături pe unii cu alții, —timpul a mărit din ce în ce sarcina, ce apăsa grumajii nefericiţilor noştri fraţi și ast-fei îi vedem luând în mini arma, ca să'și 
apere pe lîngă drepturile sociale și drepturile naţionale. 

Să amintim. numai atît că exista o lege care pentru 
aceeași vină punea în condițiuni mai grele pe romîn de cît 
pe ungur. Iată ce citim într'o lege din Tirgul Mureşului - - de la 1554: „Nemo rusticorum Hungarorum pronuneiari possit . 
nisi vera et cognita fassione septem proborum hominum pro-
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nunciari debeat, et sie puniatur de facto ; Valachus autem, trium 

hominum proborum pronunciutus, puniri debeat.* 1) 

Nu maj e nevoe de nici un comentariu, 
zh 

Dar fatală lege a istoriei: apăsarea produce totdeauna _ 

rezistență, Îi 

—Bitină vovolaţiune cu un caracter mai general se întiîm- 
plă la 1437 „pro veacquirendis ct veobtinendis pristinis liberta- 

tibus.* Nobilimea, învinsă e nevoită să cedeze de formă ca 

să înșele pe ţărani; dar imediat ce pericolul trece—peste 
- două luni de la potolirea revoltei— nobilii unguri cu Saşii 

  

- şi Săcuii fac prin jurămînt alianţa numită „ernio trium 
tionum“, (2) Dar curînd dupe aceea, provoacă pe ţărani 

„prin măsurile tiranice ce iati şi aceștia se ridică avind în 

frunte pe Galu Rominul, Antoniu Magnu şi Aihaii DRomînul. 

Nobilimea "și strînge rîndurile şi învinge: Magnu e sfișiat 

în bucăţi, întreaga mișcare înecată în sînge. | 

Dar aceleași cauze produc aceleași efecte. 

In 1514 isbucneşte o nouă revoluție. 
După ce sultanul Selim deironâ pe tatăl său Baiazet, tur- 

burările ce se născură în imperiul turcesc deteră prilej Un- 

gurilor să nădăjduiască- cum că ar fi acuma momentul de 
a întreprinde o espediţiune în contra otomanilor. Cardina- 
lul Toma, archiepiscopul din Strigoniu, plecă la “Roma si 
veni de. acolo cu un steag alb cu cruce roşie şi cu o bulă 

papală de la Leon X. Indată dete semnalul cruciatei. 

- Dar în timpul acesta regatul unguresc se afla într'o stare 
foarte slăbită şi nu putea, dispune de o oştire regulată. De 
aceea, se făcură proclamaţii, chemîndu-se sub arme toţi cei 

ce voiail să lupte pentru triumful crucei în contra, semi-lu.- 

nei. “Si se înţelege că părintele cardinal făgăduia, că ori-cui 

„va asculta, de această, chemare i se vor erta toate păcatele 

trecute și viitore. 
N 

1) In Monumenta comitialia regni- Transylcaniae la Densuşianu Re. 

lui Iloria pag. 65. 

2) Vezi anexa, IL Vezi Foaia pentru minte No. 3 din 1863,



  

“Tot deodată se anunţă în toată ţara, că sa, numit gene- 
ral al armatei cruciate Gheorghe Doja, un săcuiă viteaz și . 
„obicinnit cu răshoaiele, 7 ma i 

Indată încep ţăranii să vie cu -cîrdurile la Pesta, unde 
se făcea concentrarea, pentru ca să scape de iobăgie, să 
scape de nevoile şi ângaralele cari îi apăsa acasă. Dar no- 
bilii se vedeai lipsiţi de slugi, vedeai că pămînturile vor 
vâmînea nelucrate, de aceea încep să, oprească, pe ţărani de 
a mai merge la; oştire şi îndreptează, asupra lor cele mai 
crunte persecutiuni. Aceste măsuri ațițară, şi mai mult fo. 
cul și ţăranii fugeaiă în cete și mergeau la Doja nu numai 

„ca să se înscrie în armată, ci ca să se plinsă, în acelaşi. 
timp de cîte suferea din partea, - nobililor. De şi aceștia 
recurgeai la mijloacele cele mai violente, punînd în închi- 
sori, în Janţuri, pe cei ce voia să fugă, cu toate acestea, 
numărul celor adunați la Pesta trecu de 40 000 D, 

Văzindu-se conducător al unei așa de mari mulţimi de 
* oameni şi văzînd că nobilii _nu numai că nu vin “la armată 

ba, încă stai d'a, curmezişul acestei nobile: mișcări, „Doja, se 
„hotărî să nu mai pornească, în contra, 'Turcilor, ci în contra, 
aristocraților, 

Şi astfel o luptă de răsbunare se începe de către tărani, 
luptă în care se văzură, escesele cele mai mari, , cruzimile 
cele mai neînchipuite. Orașe întregi sînt arse, case jăfuite, 
nobilii măcelăriți, femeile: şi fetele maltractate,... 

Dar toate acestea, sînt esplicabile și legitime. Nu că voese 
să susţin escesul și dezordinea, dar e lege fatală în istorie : 
cine seamănă, vînt, culege furtună. _. 
“In acest timp” Doja, neștiind dacă trebue să treacă în Tran: 

silvania sai nu stete cîtă-va vreme lingă Mureş şi apoi 
o porni spre Temişoara. Nobilimea înspăimîntată avu astfel = 
Tăgaz să se pregătească spre a ţine pept pericolului. Dar 
singură era, cu desăvirşire neputincioasă, De aceea apelă la 

"Ioan Zapolia, voivodul Transilvaniei, ca să vie cu armată, 
"împotriva țăranilor. Acesta ajunse la Temişoara, unde Doja 

i) Laurian. Magazin III 1S6 și urm. . . - 

.. 

îi
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atacâ, cetatea,- în care se afla, închis Stefan Batori. Țăranii 
„fură învinși în lupta, ce se dete aci şi Doja prins şi dat 

soţilor săi să-l stfiîşie, după ce aceştia fură ţinuţi nemîncaţi 

mai multe zile. !) 
“Istoricul contimporan Paulus Iovius zice că: „Deşi Doja 

"a meritat pedeapsa cea mai aspră, totuși ochii omului creș- 

tin nu pot să privească o asemenea moarte,“ 2) 

O parte din ostaşii lui Doja, cu popa Laurentiu în frunte, 

merseră, în - Transilvania, pînă la Cluj, dar fară învinși şi - 

pedepsiţi în acelaşi mod. . 

„Toate acestea nu putură să mulţumiască pe nobili; ei. 
_voiaii măsuri pentru viitor, şi aceste măsuri se coprind în 

„decretul VII al lui Vladislav din 19 Noembre 1514. Prin el 

se opreşte ţăranilor de a purta arme sub pedeapsă, dea li se 
tăia mîna dreaptă; nu mai pot să se mute de la, proprie- 

“tarii lor pe alte locuri, iar cei. ce vor fugi să fie ceruţi înapoi” 

prin autoritatea regală; în fine, în fie-care comitat să, se ri- 

dice cîte o fortăreță ca să aibă unde să se închiză nobilii 
în cazul cînd ar fi iarăşi atacați. ?) . 

Puşi sub asemenea apăsări, Romiînii nu aşteptaii de cît 

un moment priincios ca să încerce a scutura jugul. Aceasta - 

se întîmplă la 1599. 

- După lupta lui Mihaii cu Andreită Patori şi învingerea, ace. 

stuia, țăranii romîni, cu nădejdea că vor avea de aci îna- 

inte. un domn din neamul lor, începură să omoare pe Unsuri, 

pe neîndupletaţii lor apăsători. Dar încercările lor ai căzut, 
dupe cum a căzut şi nefericitul domn romîn. *) 

1) „Doja fu pus despoiat pe un tron de fer ars; dup'aceea i-'se 

puse pe:cap o coroană de fer inroşită de foc și i. se dete un asemo- 

nea sceptru în mâini. Se dice că între aceste turmente, Doja nici n'a 

gemut până ce nu șia dat sufletul în mijlocul focului. Nout dintre 

prinşii soți al lui, dupe ca răbdase foamea cinci-spre-zece zile, fură si-. 

liţi să mănince carnea lul cea friptă.* (Laurian op. cit: 189). Vezi ar- 
ticolul publicat de D. V. A. Urechia în Buletinul instrucțiune; publice 

însoţit de o stampă. 

2) Citat de Densușianu Rev. Horia p. 70. - 
3) Laurian. Magaz. Istor. T. IL, p. 190. 
4) Densaşianu Haria. p 10. Nota. ,



* 

Cu farci și cu roță sai-potolit şi acum nemulţumirile şi 
fluviul şi-a luat din noi cursul liniştit. la suprafaţă, dar clo- 
cotind în adincul lui cea mai grozavă ură de răsbunare. 
„Această ură avea, să isbucnească într'o mişcare cu mult 

mai însemnată, în revolutiunea lui Horia. | 
„Cînd un popor este despuiat de toate, zicea răposatul 

arianu, îi mai rămâne un drept care nimeni nu i-l poate 
răpi: dreptul urei sclaviei şi tiranului, dreptul firesc al răs- 
bunărei.* 1) 

Ast-fel se mișcară | Rominii în 1784. 
4 

* 

„ Răscoala aceasta s'a, început în munţii Abrudului, unde 
trăiaiă mulţi țărani cari se ocupau cu esploatarea, minelor, 
și anume sa pornit dintrun proces al arendașilor + şi dregă. 
torilor cu ţăranii din comuna Zalatna. 

Aceasta a fost o cauză ocazională, un incident care a gră.- 
bit producerea revoluţiunci. Și cu dreptate zice Papiu Ila- 
rianu: „Revoluţiunile nu se nase dintr'un incident, ci dintr'o 
necesitate. Grămada apăsărilor de secoli, ce nu mu era de pu- 
tat: iată adevărata cauză a răscoală lui Horia.“ *) 
Şi numai aşa fiind, ne „putem esplica pentru ce sa lătit 
atît de repede mișcarea, în toată, Transilvania. | | 

Să espunem în scurte cuvinte mersul acestei răscoale. 
In Noembre 1783 Horia plecâ la Viena, ca deputat al ţă- 

ranilor ca să spună împăratului suferințele Rominilor, cari 
„se resculase în Zalatna și în Câmpeni. Impăratul ascultă 
cu bună-voinţă plîngerile- Rominilor şi făgădui că se "va in- 
stitui o comisiune de cercetare. 
“Intorcîndu-se între ai săi, Horia, le spuse că împăratul a 

- dat deosebite ordine ca, să nu mai ducă poverile în măsura, 
de pînă acum, dar nobilii aă făcut în toate chipurile ca . 
acele porunci să fie zădărnicite, ba chiar să nu se ştie nimic 
despre ele. In fine, spunea, că împăratul l-a autorizat să în. 
demne pe Romini a se ridica împotriva Ungurilor şi a-i es- 

t) Iarian.. Tezaur 'T. [IL p. 299, 
=) Paptu, op. cit. : _ 

,



  

termina. Şi spre a-i încredința, despre adevărul spuselor sale, 
, “Horia le arăta, o cruce de aur și un pergament cu inițialele . 

de aur, cari zicea 'că i-ai fost date de chiar împăratul. 
Un alt incident provocător a fost chestiunea, conscripțiunei 

militare din anul 1784. Impăratul Iosef ordonase guveriului 
transilvan să înscrie între grănițeri şi alte comune apropiate 
de fruntarii, pe lîngă, cele cari mai de mult se afla în acea. 
stă categorie. Horia, care se întorsese de curînd din Viena, 
găsi ocaziune să arunce noui schîntei. Spuse țăranilor. că, 
împăratul a dat ordin, ca toţi Romînii să fie înscriși ca mi- 
litari, dar nobilii se împrotivesc la aceasta pentru ca să-i 
ție mai mult în iobăgie. Ast-fel o mulțime de tărani din co- : 
mitatul Albei şi Huniedoarei alergară, la ofiţerii din Alba- 

Tulia, cerînd să fie- înscrişi şi să li se dea arme. 
Asemenea, cereri saii făcut şi în alte cercuri și comisarul 

de răsboiii Ortmayer, întrebînd pe comandantul general din 
Sibiă, le-a satisfăcut, dorința. Agitaţiunea pentru militarizare 
se întinse neînchipuit de repede şi țăranii spuneai peste tot 
că așteaptă numai armele pentru ca „să taie capelele Ungu- 
rilor ca napii.“ Nobilimea ungurească, spăimîntată, a voit să 
prevină luorul, arestînd și persecutină pe cei mai îndrăsneți - 
dintre ţărani. - & 

" Dar cu măsuri de felul acesta nu se putea ajunge la nici 
un rezultat, Poate că ele fură numai pae peste foc. 
„Mai nainte de ase începe revoluțiunea ţăranii, din munţii 
Abrudului avură o adunare secretă în biserica din Mesteacăn, 
De aci plecară sub conducerea, că ăpitanului Crişian şi în satul --- 
Curechii fu proclamată revoluțiunea în mod fățiș. 
De aci “revoluţiunea, se întinse în alte comune, în alte co- 
mitate, trecînd- prin deosebite faze, pe cari nu e locul a 16 
examina aci. ” 

Pretutindeni nobilii eraiă omoriti, casele lor jefuite şi arse; 
pretutindeni ţăranii romiîni meirgeaii cu această deviză.: 
„daţi! omoriţi! aşa e porunca, împăratului să nu mai rămăie 
piatră peste piatră din toată, stăpînirea, ungurească !* 

Ce măsuri a luat guvermul transilvan în contra răscoalei? 
Mai toţi funcţionarii fugise din comitatele lor! şi în aceste
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momente, în cari guvernul trebuia să păşiască, la, o acţiune 
decisivă, se vedea, lipsit de agenţii necesari, 

De aceea, guvernul numi comisar pe Mihail “Brukenthal, - 
însărcinându-l a face toate chipurile ca să liniştiăscă ] pe răs>: 
culați, iar de nu va putea să isbutească în mod pacinic, 
atunci să ceară îndată intervenirea armatei, adresindu- -se 
comandantului general al trupelor. 

La 12 Noembre căpitanii Cloşca şi Horia tînărul încheiară 
la Tibru un armistițiu, care fu fatal Rominilor, căci îi făcu 
a perde poziţiunea, căpătată şi cînd se văzură înşelaţă prin 
făgăduelile ce li se făcuse, atunci fură nevoiţi să se ţină 
în .defensivă, iar nu în ofensivă ca mai nainte. 

Şi din nenorocire ocaziunea veni curînd. 
Nobilimea din Ungaria, și Transilvania avea obligaţiune să, 

„apere statul cînd era, chemată: de împărat şi apeastă obli- 
gațiune se numia, insurecțiune. - 
„Baronul Brukenthal, în faţa gravei situaţiuni în care se 

"afla ţara, fu de părere să proclame insurectiunea generală, și 
chiar o proclamâ,cu toată opunerea, generalului Preisz, care 
se temea de un răsboiii civil şi care ştia că e mai lesne de 
potolit o revoltă de cât un răshoiti. » 

Ordinele se deteră; şi în curînd, comitat după comitat, no- 
„bilimea, se înarmă, și începu asupra ţăranilor un şir întreg 
de persecuţiuni şi de violențe, cari fură cu atît mai strică- 
toare pentru dinșii cu cît acum se aflati în deplină, liniște 

„ȘI aşteptau ca, să li se facă dreptate. 
Dar ce dreptate le putea, da, nobilimea, de cît să-i omoare 22) 

1) „Imsurectiunca cra do două feluri: generală când toţi nobilii cu 
toți iobagii lor, toţi saşii şi secuii crai obligați să meargă in persoană 

„la resboiă; particulară €ra când peste tot se cerea un contingent ma» 
mie de, miliție, când nobilul putea să trimiță Ja răsboiii şi un substitut 
în locul stii,“ - 

N. Densuşianu. Jloria. p. 290. | 
=) „Cotele acestea ale nobilymei, neputind si înceapă o espedi” - 

tinne regulată asupra ţăranilor din munţi şi de altă parto nevoind să 
se mârginească numal la apărarea proprie, încopură în timpul armis-. 
tițiului să facă răsboii cu țăranii pe drumuri, cu țăranii cari nu 50 
aflau în stare de revoluţiune, cari nu atacau şi nu fâceati nici o re-



_ Împăratul Iosef, care cunoştea, asupririle ce suferiaii io- 
bagii romiîni, se arătâ foarte prieten cauzei lor și numi o 
comisiune care să cerceteze cu deamăruntul modul cun sa 
născut, revoluţiunea, şi pentru ce. 

Ştirile pe cazi el le primi fură contrazicătoare şi, cu toată 
bunăvoința, lui, nu putu face nimic spre ușurarea, iobagilor 
şi nobilii rămaseră stăpîni pe situaţiune, | | 

Ei se constituiră în deosebite tribunale militare cari osîn: - 
diră -la, cele mai" grozave pedepse pe țăranii | pe cari puteai 
să puie mâna, !) 

In timpul acesta, Horia, văzînd că, vremea, armistiţiului 
trece şi nu se face nimic, dete poruncă, să se ridice „din 
noă ţăranii. Astiel că focul “revoluţiei se aprinde iar, o se- 
rie de lupte se dai; dar acum ţăranii perduse tot terenul 
“căpătat mai înainte şi acţiunea, lor slăbește din ce în ce. 
așa încît -pe la mijlocul. lunei lui. Decembrie -revoluţiunea, 
căzu. 

Şi pentru ce? „Fiindcă, i lipsia, ideea morală, se întreabă 
d. Densuşianu, pentru că nu era populară, iobagii romiîni 
nu voiaii să fie liberi și națiunea romînă nu voia să fe 
dînsa. naţiune dominantă în 'Transilvania ?% 2), 

De sigur că nu. - 
_Şi cauzele căderei le găseşte în altă parte d. Densuşianu. 

N 

sistenţă, năvăliati pe , noaşteptate asupra comunelor liniștite, atacaii. 
tăia şi. împuşcat pe oameni pe drumuri şi pe strade, pătrundeau in 
casele țăranilor şi ale preoților, îl băteati, îi terorizat, 10 deschideaii 
lăzile şi sub. titlu de despăgubiri le luai banii, duceau cu dinşii vi- 
vele țăranilor, i despoiaui de bucate şi de fân, strângeau pe tărani cu 
grămada, vinovaţi şi nevinovaţi, bărbaţi, femei și copii, și în mod vie-: 
torios îi duceati ca prizonieri in închisorile comitatelor. Aşa că insu- 
Tecțiunea” nobilimii do Ja, 1784 degeneră întrun răsboiu de bande în: 

„ furiate cu populaţiunea liniştiiă şi nearmată a țăranilor, în despoie- 
rile și atrocitățile cele mai brutale.“ 

Dens. op. cit, p. 294. - 

1) Vezi aceste pedepse în- „ Sentința nublicată la Densusianu op. 
cit. p. 324 şi urm. 

2) Densuşianu. op. cit, 898.
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- „Revolutiunea, a căzut, zice d-sa, fiindcă avea să lupte 
cu niște torţe prea, mari, în contra amnatelor unui vast im- 
perii monarchic, în contra unui regim feudal puternice prin. | 
tot felul de influențe, regim care sute de ani distrusese 
toate forțele poporului romîn şi preparase toate ca să i facă 
imposibilă, liberarea din jugul sclaviei; a ctizut fiindcă dim- 
preună cu armatele şi cu nobilimea se ridicară asupra re- 
voluțiunei şi înalții demnitari bisericești; a căzut pentru 
că-i lipsiaă toate elementele indispensabile pentru continua- 
rea luptei, arme, muniţiune şi toate cîte. sînt necesare pen: 
tru asigurarea, succesului « 1), . 

In curînd toţi fruntaşii revoluției, împreună cu Horia, 
fură, prinşi şi executaţi în modul cel mai barbar. =), 

Acestea sînt revoluțiunile cele mai însemnate întîmplate 
la, Romînii transcarpatini, atitea încercări zadarnice de a 
intra în posesiunea drepturilor lor. : 

Istoria ne vorbește și de alte turburări cu un caracter 
mai parţial, pe cari nu e locul a, le examina aci. 3, 

Inainte de a termina această schiţă, introductivă, treb uie 
„să ne întrebăm :' care este caracteristica generală a acestor 
mişcări ? 

7 

1) Dens. op, cit 398. 

2) Dens op. cit. 416— 418, 446 —459, 181 488. 
3) Tată enumerarea lor, dupo d. Densuşianu : 
— 1387 revoluţiunea lui Vlad Dan, Mihaiă Dan în. Banat; 
— 1425 vevoluţiunea lui Costa, Stanciă şi Popa: Volcul în ţara Ha- 

țegului; 

— 1474 revoluţiunea Românilor din districtul Şeicel şi Mediaşului ; 
— 1486 rovoluțiunea Românilor din 'Transilvania contra nobiillor 

si Saşilor ; 

— 1526 revoluțiunea lui Ioan Tarul în Banat; 
— 1101 rovoluțiunea Românilor din Alba: Iulia; . 
>— 1107 participarea Românilor la rovoluţiunea ut Rakotzi, conduşi. 

fiind de Vasile Negru, Dragul Balica, Bucur Câmpeanu ş. a.; 
—1 24 revoluțiunea Românilor din Dobra; 
— 1127 revoluțiunea, Românilor din Abrud; 
— 1530 r&scoala Românilor din 'Trăscăi contra, familiei Torotzkai ; 
— 1760 tumul ul Românilor din ţinutul Abrudulul. — Op. cit. p. 72
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Toate sînt pur țărănești. Țăranii le conduc, ei le formează; 

în cît cu dreptate zicea Papiii Ilarianu că: „Istoria Romi- 

nilor din 'Transilvania este “istoria țăranilor din Transil- 

vania.“ 1), - _ 
A fost odată şi o nobilime romînească. Dar „de îndată, ce 

Ungurii au putut să învingă pe Romini, nobilimea n'a mai 

stat la postul ei de conducător, a părăsit curind nădej- 
dea unei reîmputerniciri naţionale şi a cugetat numai la 

păstrarea, privilegiilor sale de clasă domnitoare,—atât e de 

adevărat că cu cît avem a face cu un strat mai nalt so- 

cial cu atît vom întilni o mai mare slugărnicie. 
Totdeauna egoistă, totdeauna fricoasă, totdeauna lacomă, 

aristocrația, noastră nu a perdut nici o ocaziune dea se 

umili înaintea ori-cărui strein, cînd acesta i-a putut ga- 

ranta, oare-cari foloase şi multe din suferinţele ce a avut să 
îndure patria noastră în ultimele veacuri nu se datoresc de 

cit acestei aristocrații. 
Aşa afost dincolo, aşa a fost dincoace de munţi. Să nu 

ne facem iluziuni. Puținele escepţii pe cari ni le prezintă 
"istoria, sînt şi acelea, rure-ori înfăţişarea, unor caractere, ci 

mai adesea dovedim că au făcut-o sai de nevoie sai în 

speranta unui cîştig. . 

Nu încetăm azi de a plinge nefericirile ţărilor în epoca 

fanarioţilor. Dar oare veacul XVIII este singur el fanariotic ? 

Dar domnii anteriorului secul ce erai? . Mai aveai aceştia 

conștiința demnităţii naţionale ? 

Au fost deseori ocaziuni în cari boerii aă înfățișat domnia 
ţării cutăruia, şi acel cutare a răspuns că ţara eg: ădina sul- 

tanului şi nu va, putea, intra, întrînsa fără permisiunea, stă- 

piriului. Cînd trecea vreodată sultanul prin ţară, domnul 
îi eşia înainte cu toată, curtea, la, o depărtare de mai multe 

poștii de capitală și primea. pe „stăpîn“ cu covoare în- 
tinse pe cale, ca pe un adevărat Mesia. 

Domnul primea cu cea, mai mare solemnitate pe trimisul 

1). A. P. Ilarian op. cit. p. 299,
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- Porţei care-i aducea, ordinul de distituire şi săruta, hîrtia, 
carei adresa insultele cele mâi grozave pentru un suve-: 
ran, zicînd că un al doilea Iov: „domnul a dat, domnul a 
luat, fie numele domnului bine cuvîntat!* 

Şi putem oare să numim şiragul acestor slugi: „domnie - 
națională“ ? Intru atita doară că ati fost romini, dar şi mai 
mare ruşine! O pată mai mult pe fruntea clasei boereşti 
din care eşiau aceşti domni! 

Ce au fost ei? Au fost niște adevăraţi Janar ioță naţionali. „.. 
atita tot. - , 

Era, vorba, să aibă slugi Poarta ? Atunci eaa făcut un act . 
de înaltă înțelepciune când a început să trimeaţă barem 
niște slugi credincioase, cari să nu fie pata ao trăda la cea, . 
d'întiiti ocaziune. 
„Şi cea tăcut oare bocrimea noastră, aristocrația, naţională, 

„cînd aă început să domnească a» eudaşii Porţei? 
Un Niculcea este o escepţie în mijlocul tuturor celorlalți. 

scriitori şi nobili, cari găsesc în domnul fanariot toate vir- 
tuţile după lume pentru că... le da slujbe productive. 

Şi acest lucru nu e o vagă afirmaţiune, Este .rezultatul 
unor numeroase cercetări a documentelor, | 

Noi ne-am obicinuit să zicem tot-dea-una că domnii fana- 
rioţi ati adus cu ei o mare mulţime de greci, cărora le a 
dat pe mînă funcțiunile statului de Ia, logofeţii și vornicii 
pînă la, scriitorii isprăvniciilor. 

Eroare! D. V. A. Urechiă, profesorul nostru de istorie na- 
țională, a dat la lumină o sumă de hrisoave din cursul vea- 

„cului XVIII, atît în lecţiunile d-sale de la universitate cît 
şi în „Istoria Romînilor“, ce a început să publice, prin cari 
se dovedeşte că acei exploatatori ai norodului, acele lipitori 
streine, de la logofeţi şi vornici pînă la scriitorii isprăvni- 
ciilor, eraă patrioți, aristocrați, nobilime naţională, 1) 

Şi dacă avem prilej a constata cite o dată opozițiune din 

Î) Vezi Istoria Românilor de la 1777—1738 de V. A. Uzechia. Bu- 
cureşii 1891 Vol 1.



partea cîtor-va boeri, aceştia sînt paraponisiți,- cari nu au 

“meritul de a fi reprezentanții unui curent din ară, ci sînt . 
instrumente cînd ale Austriei, cînd ale Rusiei, puteri cari 
“totdeauna ati avut: -lăcomia lor îndreptată contra noastră, 

şi nu sai dat înapoi dinaintea ori-cărei uneltiri, fie cât de 

mişelească, în relaţiunile cu noi, cînd ati întrevăzut putinţa 

unui cîştig, 

“Şi din nenorocire deseori aă cîştigat. 
Ai câștigat pentru că mai nici o dată domnii şi boerii 

noștri n'a așteptat scăparea lor de cît de la- Rusia saii de 

la, Austria şi nu a pătruns în sufletul lor acel mareadevăr 

al istoricului Bălcescu că: „o nație nu se poate mântui de cit 

prin sine însăşi.“ | 
Admirabilă e caracteristica pe care o dă el boerimei: 

- „Aristocraţi, ei nu priviaii jos, prea jos poporul, care se 

tira la picioarele lor şi se muncia ca să le hrănească lenea; 

ei nu credeai că din acest popor aă eşit toți acei viteji; 

ei nu ştia ce poate face un" popor cît: de mic, cînd își 

apără ale sale şi cînd e aprins de o sfintă şi nobilă idee. 
Ei nu ştiau încă nici aceasta că chiar în sufletul acelor oa- 

„meni amorţiţi de o lungă tiranie, orbi sai. corupți, este un - 

glas ascuns. care le vorbeşte. neîncetat, de adevăr, v'rtute și 

„care la, trebuinţă îi preface în eroi.“ 
„Aşa a, fost totdeauna aristocrația noastră din principate, 

așa a fost aristocrația noastră de dincolo. 

De îndată ce vitejii boeri aă văzut că ar. suferi şi ei per- 

secuţiile Ungurilor dacă sar pune în fruntea norodului, l'a 

părăsit, Pati lăsat „să fie o „misera plebs contribuens€ şi ei s'a 

alăturat cu cele trei naţiuni unite, pentru că această situa- 
ție le mulțumea poftele şi atit era de ajuns pentru dinşii, 

eră de ajuns pentru această nobilime care nu a avut de 
cit stomac şi nici de cum inimă, : 
“Cu mult spirit satirizează, pe la începutul veacului -n0s- 

„tra Ioan Budai Deleanu, în poema sa Țiyaniada, pe această 

nobilime ungurită, lipsită, de sentimente, lipsită de demni- 

tate, care îşi. schimba, „cu înlesnire un nuine, „ adesea glorios,
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pentru o cruciuliță şi pentru un nemernic titlu de baron 

ce puteai să dobindească, pină şi tiganii.”) - 

Această, purtare a nobilimei mi se pare că se doveşte în 

deajuns din observarea istoriei fraţilor noştri de peste munţi 
din timpurile cele mai vechi, pînă în zilele noastre. 

D. Bariț se întreba cu toate acestea dacă „ar fi fost mai bine 
" pentru poporul român să fi avut o nobilime feudali ca romînă sait 

dacă aceasta ar fi fost tocmal o pricină pentru peirea naţiunel.* 2) 

Neapărat că ar fi fost de preferit ca să nu părăsească, 
nobilimea cauza, naţională. 
„Şicu dreptate zice d. Sterca-Sulut: „Dacă am-fi avut aris- 

tocraţie naţională, n'am fi fost păcăliță la anul 1848 și nu am 
fi nici astăzi, Marea, noastră nefericire e tocmai aceea, că 
aristocrația, noastră cu imensele ci proprietăţi ne-a părăsite, 2). 

Iată de ce nu întîlnim nici odată în istoria acestor răs- 
coale nume de boeri romîni: pentru că printre răsculați 

nu puteai fi, iar printre” unguri ei se aflaii identificaţi şi 
în nume şi în simţiri. 

Aci, mai mult ca ori unde aiurea, avem în faţă un po- 

por care a trăit prin cel însuşi, fără aristocrație. Rominii a 

1) E vorba de nobilul ungur Becicherec: 

Becăcherec se trăgea dintro viță 

Despre strămoşii lui țigănească, 

Dar moşu-scă ajunsese, în spiţă 

De nemeși print?o carte domnească, 

Căci mulţi ani cu lăuta şi lindale. 

Desfătă curtea Măriei Sale. 

Dup'aceca dobindind cl moşie - 

Se ţinea român, căci ungureşte 

Au ştia, măcar pe ungurie 

“Ti mai plăcea de cît pe româneşte. 
Cum şi astă-zi Nemeşii mai cu seamă, * 
Tot spre ungurie trag şi so chiamă, . 

(Cântul ID). 

2) Bariț în Transilvania N. 10 din 15 Maii -1859 citat doll. Ss. 
Suluţ în studiile sale din Gazeta Transilvaniei publicate în cursul lu- 
nei lui Februarie 1891. 

5) Iosef Sterea Suluţ. Oiservări asupra Istoriei Transilvaniei do 

d. Bariț, Gazeta Trans. No. 41 din 21 Febr. 1891.
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lăsat pe nobili să devie renegati, iar ei s'au hotărit să'şi apere 
singuri limba şi naționalitatea şi şi-au apărato pînă astăzi. 

De aceea nu putem altfel termina. mai bine aceste rin- 
duri de cât repetind cuvintele lui Ilarian: „Istoria Roini- 

nilor din Transilvania este istoria ţăranilor din Transilvania.“ 

CAPITOLUL 1. 
STAREA ROMÎNILOR DE PESTE MUNȚI ÎN PRIMA JUMĂTATE A SEC. XIX 

Situafiunea politică.— Transilvania sub principi independenţi. — Că- 

„dorea el sub casa austriacă.— Unirea.—Supplex libellus Valachorum. — . 

Discuţiunea in dietă a acestei petițiuni şi rezolvirea el. - Au avut vre 

un rezultat aceste încercări ale Rominilor ? — Petiţiunea lui Lemeni 

şi Moga la 1834. — Iosef II. --Planul de ungurire al lui Szehenşi și 

Wesselenyi.— Articolul despre limbă din 1847-— Opoziţiunea Romini- 

lor.— Ziarele lor.—Protestul consistoriului din Blaj.— Şcoalele din Blaj 

— Poporul.— Caracterizarea stărci politice.-— Situaţia bisericească — Si- 

luația economică.—Starea primitivă a proprietăţii în Ungaria —Jus li- 

berae migrationis.— Punctele regulatoare ale Mariei Terezia.— Măsurile 

lui Iosef II. Rescriptul lui Leopold II.—Dieta din 1810— 1811 şi in- 

tenţiunile el asupra urbariului.— impăratul Francisc trece prin Trau- 

silvania —Petiţiilo ţăranilor.— Conscripţiunea din 1819, —Urbariul din 

18$7.——Esaminarea şi caracterizarea lui.—Situaţiunea cultarală.—Iinpor- 

tanța chestiunei.— Unirea cu Roma.—Efectelo ei.—Isprăvile Ungurilor. 

— Epoca lui .Şin-cai, ş. e. .—Mişcărea posterioară lor. — Rezumat, 

După căderea, Ungariei sub 'Turci (1526 August 29, bătă.. 

lia, de la ,Mohâcs), Transilvania avu pentru întîia oară prin- 

cipe. independent pe Ioan Sigismund, fiul lui loan Zapolia. 

În 1653 şi 1669 sub domnia principilor independenți se 

decretă legislațiunea, Transilvaniei, cuprinsă, în așa, numitele : 
„Appr obatae ct compilate constituliones Trans, lcanice, ) 

1) „Cei de secta “Rominilor numai pină la un timp se sufer pină | 

va plăcea, principilor şi locuitorilor regatului * 

„Măcar că națiunea Romină in această ţară nici nu Sa numerat 

între state, nici religiunea lor nu oste dintre cele primite; cu toate 

acestea, pentru folosul ţărei, până când se vor mal suferi, starea bi: 

sericească a Rominilor de aceasta să se ţină.“ 

„Măcar că națiunea romină pentru binele public s'a suferit în pa- 

tria aceasta; totuşi ne luind în consideraţie ființa cea de jos a stă- 

zei sale... * .
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Acestea, : ai fost în vigoare pînă la 1848, cu toate schim- 
bările politice ce at intervenit în urmă. 

Pe la, finele sec. XVII Transilvania cade sub dominaţiu- 
nea casei austriace. Diploma Leopoldină întăreşte toate le- 

gile de mai nainte depe cari Romînii erai sclavi în propria 
lor patrie. !) 

„Tot pe atunci, la 1697, o parte a clerului romînese din 

Ardeal face actul cunoscut sub numele de unire, crezînd 

că vor putea să scape din greaua situaţiune în care se 
afla, dar nu ai putut să folosească din acest fapt aşa, cum 

socoteaii şi pe lîngă puţine bune, unirea a adus şi multe 
rele. ?) 7 - 

Nu e locul de a esamina aci această chestiune, dar lucru 
pozitiv este că situația, politică na modificat'o. 

Romiînii ai dus'o din ce în ce mai răă, at fost nevoiţi 

să se răscoale sub Horia, dar, cum văzurăm, fără isbândă. - 

Peste şapte âni după această răscoală, in 1791, ei adre- 
-sează împăratului Leopold II o peţiţiune, în care cer res- 

pectarea drepturilor lor naţionale şi dovedesc legitimitatea 

acestor drepturi. 3) Ea, se numeşte supplex libellus Valea: 
chorum. 

Atît petiţiunea aceasta, cît și o altă petiţiune ce se adre-.. 
sâ, mai tîrziă împăratului tot în ' acest sens, fură trimese .. 
dietei din Transilvania, ca să se pronunţe asupra, lor. 

„Popii româneşti „Po n un an sint datori proprietarilor cu un anu- 

mit onorar. . 

Acestea sint specimene din legistaţiunea ungară citate de A. LP. 
Ilarian în istoria sa (op, cit. p. 49—50) şi adauge apoi că snt şialte 
articole în cari Rominil sint tractaţi do vagabonzi, iar preoţii români 
hofi şi gazde de hoţi. 

1) Vezi anexa XXIV. 

=) Vezi istoria acestei naniri la Samuel Klein în Cipariu: -Acte şi 
fragmente p. 39 şi urm. Papiu în opul citat vorbeşte despre foloasele 
şi relele ce aii decurs din unire la pag, 57—60, Ă 

2) Vezi anexa II. Vezi în Foaia pentru minte, ete. articolul întitu- 
lat: „Ce voesc Romînii Transilvani ?2 No. 14 din 5 Aprilie 1848. In a- 
cest articol se vorbeşte despro petiţiunea de drepturi a Rominilor și 
se reproduce această petitie însoţită de comentarii.
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Dieta reduce chestiunea la patru” puncte şi anume: 
1) Se poate acorda Romiînilor cetăţenia? 

Răspunde că nu; pentru că Rominii sînt venetici veniti 

din ţările vecine şi este cu totul imposibil a se ridica 
la rangul de a patra naţiune a statului, căci acest lucru ar - 
fi. contrarii constituţiunei chiar. 

2) Se poate admite libera, esercitare a cultului ? 
Răspunde dieta că nu, pentru că nu e: cu putinţă a se 

introduce o a cincea religiune dominantă pe lingă cele pa: 

tru şi nau Rominii de cît să se alipească pe lingă vre 

una din religiunile statului și se va, sfirşi toată neîntelegerea. 

3) Se poate prevedea întreţinerea, ambalor cleruri? 

Aci totul revine credincioşilor şi statul nare nici un a- 
mestec. 

4) Ce măsuri sar putea lua pentru ridicarea nivelului 

cultural al poporului ? 
Dieta răspunde că nu statul este răspunzător de o ase- 

menea stare de lucruri, ci preoții sint de vină, căci ei sînt 

neînvăţaţi și de aceea, poporul este incult. 
Va, să zică Romiînii şi după această încercare se văd iar 

în umila poziţiune de tolerați.!) . | 

Pricina pentru care silința lor rămase fără rezultat, este 

în cea, mai mare parte că aii lucrat pentru dînșii numai e- 

piscopii, cari nu puteai să fie socotiți drept deputaţi ai na- 

țiunei şi pe lîngă aceasta unul. dintre dinşii, Bob, „vîndu 

cauza naţională. ae 
De aceea cu dreptate Papiii esclamă : 

„Invăţaţi odată, Romînilor, anu vă mai încredința cau- 
zele cele mari, de la cari depinde moartea sai” viaţa naţiu- 
nei şi. bisericei, singur episcopilor şi altor privaţi, pe cari 
lesne i pot înșela, corupe sati şi speria, ci le încredinţaţi 

- la oameni probâţ aleși din sînul vostru şi răspunzători vouă. “2) 

1) „Istoricul Kovâări, ca maghiar ce este,.rocunoaşte şi observă că 

acea tractare duşmănoasă 2 cestiunei romine de către dieta din 1791 

a lăsat în urma sa o rană doschisă şi dureroasă precun a și fost în 

adevâr.“ (Bariț. Ist. Trans. 1 349.) 

% A. P. llarian op. cit. p. 90.
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Totuși un rezultat oare care a fost. Se înţelege că nu 
putem vorbi de ceva pozitiv ; dar fără îndoială că prin “a: 
ceste încercări Rominii şi-au făcut un fel de educaţie poli. 

tică, şi-aii ficsat oare-cum pretenţiunile lor, De aceea este 

un fond de adevăr în zisele d-lui Bariț: „suplicele Romini- 

or din acel an sai prefăcut în programă politică și națională 
i care omînii ai ţinut cu. pietate și cu dor fier inte de a fi 
realizată. ID) | 

Altă urmare este din alt respect: 

„Un alt bine mare pozitiv, zice tot d-nu Barit, 2), a mai 

rezultat din acea petițiune colectivă că Romiînilor de am.-. 

bele confesiuni trecuti prin școale, li s'a dat ocaziune dea 

se apropia unii de alţii, ati început a le cădea la mulţi sol- 
zii depe ochii sufletului.“ 

Dela data, aceasta nu mai aflăm vre o altă încercare ana- 

logă a Romiînilor din Transilvania pînă la 1834. 
Atunci episcopii loan Lemeni şi Vasile Moga adresară ia- 

răşi o petiţiune către împărat, cerind ca națiunea romînă 

_Ssă se recunoască drept a patra naţiune de sine stătătoare 

depe drepturile sale istorice, cari se dovedesc prin sumă de 
documente emanate chiar de la regii unguri. 

“Nici acum nu isbîndiră întru mimic. 

Şi de aci în colo greutăţile Rominilor deveniră şi mai 

mari din pricină că un noii factor adversar se adause : des- 
voltarea, ungurismului. 

Mai ales din timpul lui Iosef II, văzînd Ungurii că naţiu- 
nea, lor devine din ce în ce mai slabă, risipită cum era în 
mijlocul atitor popoare deosebite, încep a cugeta, la un chip 

de a scăpa din această situaţie şi socotiră că cel mai bun 

mijloc este a impune limba ungară tuturor celorlalţi Iocui- 

tori ai regatului. a. 

Acest plan de ungurire fu dat pe faţă în scrierile ' comi- 

telui S. Szechenyi depe la 1836. In anul acesta decretară 

ei în dietă că: în toate şcolile și institutele cari se află pe te-_ 

A) Barit. st. Trans, 1 543, 

2) Barit. op cit 544, 
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ritoriul Ungariei să se introducă limba unguvească drept limbă 

a învățămîntului. 1) 
Un mare entusiasm cuprinsese” pe inteligenții Unguri în 

asemenea momente şi baronul YVesselânyi zicea, că în zece 
ani tor face Unguri pe toți Românii. ” 

La, 1849 se decretâ în Transilvania așa, numitul a ticol 

despre limbă. In el se zicea că legile se vor face de aci înainte 

în limba ungurească ; asemenea în ungureşte să fie desbaterile 

"dietei, redactarea protocoalelor, corespondențele cu comisarul regal 

şi petițiunile la împărat; toată administrațiunea și justiţia țăreă 

"se za face în limba ungurească. 

LA 
i Iă 

Acest articol -fusese preces încă din 1810 de un decret 
care hotăra înfiinţarea, de școale prin satele românești în cari 

să se învețe limba ungari. _ | 

- Ce puteai face Romînii în contra acestor barbare lovituri? 

Pe calea politică, nu se puteaţi împotrivi, de vreme ce n'a- 

vea existență politică ; singurele mijloace de opunere erai: 

prin literatură, biserică şi şcoală. 

Ast-fel, ca manifestaţiune puternică contra ungurismului, fu 

Gazeta de Transilvania (apărută, la 1838) redactată de George 

Bariț, 

Apoi fu protestul consistoriului unit din Blaj la anul 1842.5) | 

În 'acest protest consistoriul zice că națiunea romînă are 

drept a sluji în biserică în limba romînă și a întrebuința 

acesstă limbă pentru predarea în școală; că nu peste zece . 

ani, dar nici peste zece veacuri nu Vor consimţi Romînii să 

'se supună unor legi cari le prepară peirea, naţională. 

Iată, ideea, principală din protestul consistoriului. 

In al treilea, rînd avem de însemnat ca opoziţie contra 
ungurismului şcoalele din Blaj. 

Dar împotrivirea cea mai puternică o fiicea poporul, stra- 

tele de jos ale societăţii, cari nu puteai fi înșelate cu pro- 
misiun! şi privilegii, poporul cel îndelung .răbdător, pe â'a 

supra căruia trecuse toate hoardele barbarilor năvălitori în - 

1) Papla Ilarian op. cit. p, 190. 
2) Vozi anexa III. , .-
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curs de atâtea, veacuri şi el stătuse neclintit, ca să dove- 
dească vechiul săă proverb că apa ivece, pietrele rămîn, 
„m rezumat dar, o desvoltare mare a ungurismului cu. 0 
opozitiune puternică, dar neîndestulătoare: iată situaţiunea, 
politică a Romînilor Ardeleni înainte de 483. 

Starea bisericească, în restizpul de la 1822 pînă la 1818 - : 
a fost o decădere generală. Sub episcopatul lui Ioan Lemeni 
s'a făcut un fel de suboidinare a episcopatului unit la mi- 
tropolitul din Strigonii; apoi sinoade nu sai ținut, 'afară 
de cel de 1838, cînd clerul sa aliat cu cele trei națiuni în 
contra Rominilor; averea bisericei sa administrat în modul 
cel mai neregulat, făcîndu se şi cheliueli extraordinare », 
Va să zică, aci: ruină. 

Pui 
Trecem la situațiunea economică. 2) 
Vom înşira aci în scurt datele cele mai însemnate în 

“această privinţă, începînd din timpuri mat vechi, căci cele. 
mai multe dispoziţiuni în vigoare în secolul XIX î îşi a ori- 
gina în secolele anterioare. 

Constituţiunea, primitivă a statului unguresc a fost prin 
escelenţă feudală şi nicăiri poate în lume nu are istoria să 
înregistreze o nobilime mai sălbatică şi mai refractară la 
ideile cele nouă î). 

1) Vezi opul citat al lui Papiu Ilarian vol. 1 p. 135—137 unde se 
ocupă cu această chestiune a stărel bisericei sub episcopatul lui Le- 
mânyi, Aci nn e locul a intra în detalii asupra acestui punct, avend 
un interes secundar spre înţelegerea subiectului nostru. 

2. Iată aci o “caracteristică scurtă a situației economice a Romini- 
lor în acest timp: 

p-.»» Era iobagii, avea să facă zile de lucru domnului, carele ne: 
fiind legat prin lege, ncexistind vre-o normă urbarială pozitivă, îl ţi- 
nea cit-vrea, de multe ori şi săptămina întreagă, în brasdă la lucrul 
săii domnesc. 'Iobagiul era legat de voia despotică a domnului sită 
păm ntesc, ast-fel că acesta putea dispune de el dupe plac: îl, putea! 

"bate, maltrata, ba şi ucide, fără temere dea i se putea întimpla alta 
> de cit cel mult ca să plătească cu banl.i «li chiepiscopul A. de Şa- 

guna, do. Nic. Popeapag. 1l. - 
3) Papiu, op. cit. par. 97 şi finele par, 93 de la pag. 147 si 133, 

în care e o minunată caracterizare a aristocrație! ungurești, 

7
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In primii secoli ai vieţii acestui stat ţăranii ai avut o 

proprietate, cum dovedesc deosebite acte 1). “Mai tirziă 

însă prin decretul lui Verboczy s'a hotărit că țăranul nu 
poate avea nimic afară de simbria pentru munca sa 2) şi ţă- - 

/ranii deveniră iobagi, legaţi de pămînt. 
In 1538 căzînd Ungaria sub stăpinirea Austriei, Ferdi- 

nand | dă decretul pentru libera migrațiune, pe carol repetă, 

în 1556. lar cînd şi Transilvania veni în puterea; Austriei 2) 

împărații se interesară din ce în ce mai mult de situaţiu- 
nea, ţăranilor, căutînd să le îndulcească, pe cît, se va putea, 

nevoile lor. : - | 

Mai ales Maria Tereza se arătă, favorabilă iobagilor. Din 

ordinul ei se emiseră de către guvernul imperial provincial 

I) Stefan I zico: „vrem ca precum celorlalţi le-am dat facultate 

a domni pesto lucrurile lor aşa să se înţeleagă şi despre lucrurile 

şerbilor“. Andreiii Il zice: „să nu se facă nici o colectă in câmpiile 

şerbilor“, 'Tot Andreiii IL: „porcii regali să se, pască în pădurile şi li 

vezile şerbilor“ Regele Coloman zice: „Veteres coloni ejecti , terram non 
habentes alibi, ad suam revertantur; si tamen terra eorum data est 

monasteriis vel ecclesiis ct îpsi aliam habent, loc inviolabiliter ita per- 

maneat . 

- 2) Si chiar în deosebitele stipulaţiun ale acestui decret, se vedo 

că tot aveati țăranii un rest de proprietate. Aşa, do esemplu, cînd se 

vorbeşte despre fuga iobagilor, se zice: în cazul acesta toate lucrurile 

_mobile şi imobile ale lui so vor lua.de domn. | 

2) „Mihail LI. Apafy murise în 13 Aprilie 1690, lăsând pe fiul stă. 

Mihail II Apafy în virsță de 14 ani. sub epitropia, imperatorului Leo- 

pold. Mihail II se lepădâ de principat în anul 1696 şi-l dete lui Leo- 

pold şi următorilor lui în imperii“ Laurian Mag. ist. II[ 267. Inainte 

Transilvania avusese domni independenți din familil ungureşti. Des- 

pre această epocă tot Laurian în opul citat zice: „Not nu putem să 

ne mai oprim la faptele tiranice ale acestor principi în respectul po- 

litic, ci observăm în scurt că în tot secolul acesta (1600—1700) ur- 

mează mişcările din afară și turburările din năuntru. Barbara sen- 

tință: „Rusticus prater mercedem sui Jaboris nihil habet“ se repe- 

ţeşte în toate legile făcute pentru ţărani; Rominii se numesc numai 

în termenii cel mai esacerbaţi, religiunea lor numat cu , dispreţ. “ (pag 

229 —9230),
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în 12 Noembre 1769 aşa numitele puncte zegulătoave 1). A- 
cest decret s'a .dat fără învoirea dietei, căci dacă sar fi 
„supus aprobărei dietei aristocratice nu s'ar fi putut realiza. 

Ce cuprindea acele puncte ? 
Papiu Ilarian, în Istoria sa, 2) zice că sat pus prea pu- 

ține piedici abuzurilor nobililor. Nobilii fură obligați a nu 
inaă impune ţăranilor transporturi lungi pe vreme rea; ţă- 
ranii nu mai fură constrinși ași măcina rîul în morile 
domnilor, cum nici a întreținea vitele domnilor în timpul 
ernel. - - - 

Dar decretul acesta nu avea niște disposiţiuni pozitive Și 
mai păcătuia şi prin aceea 'că lăsa jurisdicţiunea, dintre ță- 
rani şi nobili tot în mîna nobililor. 

Suirea, lui Iosef II pe tron era inaugurarea unei epoce 
noui pentru că, el voia, să aplice în statul săă ideile enci- 
clopediștilor francezi, la cari se adăpase. Pe lîngă solicitu- 
dinea ce a arătat el clasei ţărăneşti, trebue să însemnăm 
ca, puncte capitale ale reformelor întreprinse de dînsul : în- 
troducerea, limbei germane în toate şcoalele Statului, des- 
flințarea legămîntului celor trei naţiuni și împărțirea, între- 
gului imperii în comitate administrate în acelaşi fel. Ca. 

î) Acest .act a fost preces de un rescript imperial în 1747, caro 
regula articolul făcut_do aristocrați” în 1711. In acel articol munca i 
pentru. domn s'a redus la patru zile pe săptămînă, dar nu s'a preci- 
zat dacă această muncă se va face cu mâna de țăran sati dacă el va 
întrebuința vitele sale la munca domnului Din această nedeterminare 
Sau născut o sumă do abuzuri, pe cari Maria Tereza a vrut să lo 
curme prin sus numitul rescript, hotărină sati tre! zile cu vitele sau 
patru cu mina. Dar nobilii nu prea ţinură seamă de aceasta şi pro. 

“vocară dese emigrări, din care pricină în 1763 împărăteasa ordonâ 
directorului fiscal să facă o cercetare a acestor asupriri şi ameninţa cu 
aspre pedepse pe nobili. Vezi P. Ilarian op. cit 161. Vezi în această 
privință şi Bariț: Istoria Transilv. 1 p. 384, Vorbind despre rescriptul 
din 147 zice: „După acel rescript starea țăranilor a devenit mult 
mal asuprită din cauză că toate celelalte servituți şi dări numeroase 
răminind neregulate, domni! a ştiut cum să facă ca cel puţia o per- 
soană din fie-caro famiiie să stea, necurmat peste tot anul cu merindea 
sa în robota domnului“, 

2) Op. cit p. 162—163.



  

german, Iosef voia un stat german unitar, ca om cult, voia, 

ridicarea, ţăranilor. Măsurile lui, atît cele rele cît şi cele 

bune, at fost, paralizate de opozitiunea sistematică pe care 

i-o făcea, nobilimea, Şi rezultatul a fost că s'a, văzut nevoit 

să le revoace. 
După moartea lui, urmaşul stii Leopold IL dete un res- 

cript în 1790, care asigură drepturile nobilimei, astfel în 

cît acea, clasă vrăjmaşă progresului se văzu: iar în deplină 

putere și liberă se esercite toate apăsările și să stoarcă pe 

“nenorocitul ţăran cum "1 venea mai bine la socoteală. 

Totuşi în anul următor împăratul numi o comisiune care - 

-să se înțeleagă cu dieta în privinţa reformelor de introdus. 

Comisiunea avea să răspunză la următoarea chestiune: se 

poate acorda ţăranului dreptul de liberă migrațiune ? 

O întelegere definitivă nu s'a putut stabili între dietă și 
comisiune şi guvernul imperial a decretat libera migrațiune, 

-dar cu condițiuni foarte grele, aşa în cât-mai bine se lipsia 
țăranul de acest drept. 1). , 

O nouă comisiune numită mai apoi -făcu un „proect, de 
reforme care avea, să se discute în dieta din 1810—1811. 

- Aceasta nu făcu nimic spre rezolvirea chestiunei, dar de 

clară, că are de gînd să o ia, în. desbatere. 
Să nu ne facem însă iluziuni asupra intenţiunilor ce pu- 

tea, să aibă această dietă şi asupra caracterului ce ar fi 

avut reforma, ei. Comisiunea arată, condiţiunile în cari w- 

baviul va fi legal. ?). 

„Urbariul- va fi legal dacă se va face așa ca printr însul 

să nu se vateme, nică decum prerogativele nobilitare; 

„ba încă dacă, conservînd întregi drepturile eredității no- 

„bililor, nu va apăsa pe nobil cu nici o greutate; — va 

9 „Libera migraţiuno puțină bucurie căşună Românilor, căci era 

legată de prestaţiunea tuturor datoriilor deoparte, de altă parte “de a- - 

cea îndatorire ca țăranul să pun alt om în locul scă.“ 

d P, Harian, op. cit p. 166, 

ui Laurian şi Maxim definesc astfel acest termen în dicţionarul 

lor: „Urbariti s. m. lege feudală care regula relaţiunile între proprie: 

tarul direct şi între colon,“ T. [, p. 1534.
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„fi legal dacă, dupe proporțiune dreaptă, fără scurtarea fo- 
„loaselor domneşti, va determina, ceea ce trebuie să lase 
„domnul pămintesc ţăranului pentru susţinerea, vieţei și 
„țăranul ra fi” îndatorat “a “sluji pentru folosința pămîntului 
„care va răminea în mîinile sale atît timp cît va voi 
„doumul;—va fi legal dacă țăranul va fi obligat să facă dom- 
„Ruluă cuzenitul serciciii şi să nutrească slugile luă ;— în fine va, 
„fi legal dacă se va întemeia, pe articolul dietal din 1714), 
„pentru că acest articol s'a făcut. lege publică prin putere 
„lepislatică ?) şi nu sa, schimbat "nici saabrogat, iar punc 
„tele regulatoare din 1769 sînt numai o stare provizorie 
„pînă la decretarea urdariului legal. oto.* 2: 

Urbarii legal nu sa, putut face, căci ze la această dată . 

pînă la 1834 nu sa mai ţinut nici o altă adunare; dar din ;- 

„reproducerea, pasagiului de mai sus se poate vedea de mi- 
“nune ce putea să aştepte poporul romînesc de la dietă 

dacă s'ar fi adunat şi:mai de vreme. O reformă agrară care . 
să nu atingă prizilegile nobililor! iată o frumoasă idee care 

1) Vezi nota relativă la actele co ai preces punc'ele reșulatoare 

>) Aluziune ri voitoare la decretele Mariei Tereza, cari nu fusese 
supuse dietei. 

D. Bariț zice în această privință că sint greşiti cei cari cred că 

Naria Tereza a făcut reforme fără a consulta dieta şi adaugă: 

„In interesul adeverului şi în mină cu colecţiunea legilor ţării sin» 

tem datori a constata că incepind din 16 PFebruariu 1745 pini la? 

Septembre 1161, împărăteasa mai convocaso Qoui-spre-zece diete în 

cari s'aii votat vre o 105 articole de lege, cari ne dai o idee foarte 

întristătoare despre învechitul spirit de reacțiune, despre frica de ori-ce 

progres îa spirit humanităr, despre întunecimea ce domnea în capetele 

marei maiorități a reprezentanților țăreă.“ (Bariț. op. cit. 1. 269. 

* Afirmaţiunea d-lui Bariț poate fi foarte bine adevărată şi prin a- 
ceasta nu se esclude faptul să s'au dat oare-cari decrete cari n'aii 
fost supuse dietei; căci dacă reprezentanţii țărei erau incapabili de 
a face. o lege do progres—cum zice însuşi d. Bariţ—e foarto natural 

- ca măsurii întru ceva mai liberale să so îi decretat. fără învoirea 
dietei şi astfel se esplică de ce dieta insistă a spune că articolul din 
1714 s'a făcut prin puterea legislativă, lăsindu-no să citim printro rin- 
duri: „Nu ca altele care nu sati făcut în asemenea condițiuni“. 

5) Vezi Papiu dp. cit. vol. |, p. 167168,



nu poate încolți de cît în mintea.unui genial aristocrat. 

Şi încolo își vedea foarte bine de treburi iscusită nobi- 
lime şi sărmanul popor-— în așteptarea reformelor —își simţea - 

spinarea încărcată din ce în ce mai greii cu nevoi, din ce 

în ce mai numeroase se făceati angaralele, mai mari dato- 
ziile, mai nesuferită viaţa: „săracii duc porara, iar 'vodu ”] 

ia bogatul“. 

De aceea, cînd împăratul Francisc trecu prin Tranşilva- - 

nia la 1817, ţăranii” romîni alergară din toate părţile cu 

petitiuni, prin cari arăta mizeria în care ajunsese şi se 

plângeaii. de asupririle nobililor.. 
Impăratul voia, să faca ceva, dar greutăţile cu cari avea 

să lupte din partea nobililor erati foarte mari. 
Trebuia în primul rînd să se determine distincţiunea în- 

tre ulodiii, adică porţiunea, de pămînt rămasă de la străbuni 

şi între colonicatură, adică porțiunea, de pămînt ce o posedă 

un colon. Şi în această, determinare era şi interesul statu- 
lui în joc, pentru că alodiile nu eraă supuse impozitelor 

„către stat, pe când colonicaturile eraă. -Şi tocmai aci era 
partea slabă a chestiunei, parte care putea lesne să, fie in-. 
terpretată, şi ca o lovitură dată intereselor ţărănimei, ca o 
apăsare cu sarcini noui. În adevăr că aşa a şi fost. Nobi- 
limea n'a, scăpat ocaziunea ca să agite pe săteni înfățişin- 

du-le planul guvernului ca un plan infernal şi făcînd ast- 

fel ca, fie care colon să caute a se înscrie la comisiunile 

instituite cu mai puţin pămint cu titlul de colonicatură de 

cît aveati în realitate, iar partea, cea-laltă, declarînd'o de 

alodiii şi deci dîndu se, fără să ştie ce face, în mînă nobi- . 
lului împilător.. Se vede că e prea adevărat că mai lesne 

“poţi în lume să înșeli de cât să faci un bine real. Cu drep- 

tate zicea, Eliade: Ă 

Avuşi de adversar pe om şi-atit ajunge: 

Te iartă să-i faci răul, iar binele nici mort. 

Guvernul. imperial a înţeles aceste uneltiri ale nobilimei, 

pe cari nu le-a putut combate şi de aceea nu sa ajuns.
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la stabilirea unui urbariă ; mai ales că nobilii aşteptat să /37 
moară iobagii cari tăcuse conscriptiunea din 1819 şi pămîn- 

turile, ce aveai ei de fapt, să rămiie ale lor de drept. 
Şi pe acest urbariă îl dorea foarte nenorociţii iobagi. de gpaa mufesi ” 

Şi l-ati așteptat mult, căci deosebitele încercări, ce sai fă- puff 

cut în diferite epoce, aă căzut. In fine tocmai în Ianuarie pia AS pf 

1817 sa decretat un urbarit,. - 4" seca 4 - 

Vom spune aci în scurte cuvinte principiile cuprinse în 
tr'însul !). Ț ] , 

- . y cu 51 “p 

Vom avea de precizat următoarele puncte: 7 
1) Ce este colonicatura ? 

“Ca să răspunză la, această întrebare, urbariul îa ca bază 
conseripțiunea din 1819 şi întăreşte decretul verbiczian, 

dînd posibilitate domnului să alodizeze colonicatura adică, : 

să transforme colonicatura în alodii, proprietate a sa. Și 
zice urbariul : 

„Dacă cumva domnit de la 1919 încoace ar fi alodizat ceva 

„în puterea decretului verbăezian și din pămîntul conscris ca co- 

„lonical la 1819, acest pâmiut alodizat să rămiie şi de aci 

„îuaiute în mîna domnilor“. | 

Ceva mai mult. Domnul are drept să alodizeze și aci O O —--- 
înainte dacă poate documenta că porțiunea de pămînt, pe care | 

o dorește: pe nedrept sa conscris ca colonicatură. 
2) Citimea de proprietate ce se acordă ţăranului este cu 

mult mal mică de cît cea ficsată la 1919 şi mai mică de cit 

pămîntul care, în momentul decretării urbariului, se afla în 

mîna ţăranului. 
3).Se stabileşte prin acest urbarii un fel do- proprietate 

uzufructuară pentru țăran, căci se zice că dacă se află în 

mîna țăranu:ui mai mult pămînt de cit cel fixat prin con- 

scripțiune şi prin urbariă, atunci acest pămînt este pr oprie- 

tate alodială,. dar domnul este obligat a-l lăsa tăranului pe: . 
timp de 12 ani și, în schimbul uzufructului pe care 'l-are, 
țăranul acesta va'fi obligat să facă anume servicii. 

1) Vezi la Papiu Ilarian op. cit. 177—193 mai pe larg examinată 

această lege. Vezi anexa V.
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4) Domnul are: drept să schimbe ork-ce porțiune din alodiul 
săii cu ori-ce porțiune din colonicatura ţăranului. 

5) Urbariul stabileşte şi un fel de monopoluri, precum : 

numaă domnul are drept să taie vite; 
munai domnul are drept să ţie mori ; 

numai domnul are drept de vînat, de pescuit, de piaţă, etc.; 

numai domnul are drept a întreţine cîrciumnă. * 

Aceste drepturi esclusiv domneşti. se puteai acorda, şi tă 

ranilor, dar numai în baza, unor contracte în toată regula: 
6) In privința zilelor de lucru urbariul zicea, că va fi ana 

“pe săptămînă pentru un pămînt de cătimea determinată prin a- 

cest urbarii, - 
Văzurăm mai sus (No. 2) că eraii foarte mici porțiunile 

de pămînt stabilite prin legea, de care ne ocupăm. Prin ur- 

mare dacă pentru această porțiune ţăranul avea o zi de lu- 
cru, să adăugăm zilele pe cari le muncia în schimbul pro- 
„prietăţii concese pe 12 ani, afară de învoelile deosebite, şi 
vom vedea că stabilirea me zile de lucru numai, este o 

minciună. | | 
7) Țăranul avea să dea oare-cari impozite directe în na- 

tură către domnul săi. Așa era zecimea din bucate ; apoi două 

găină, doi pui. zece ouă pe-an,; un stînjen de lemne adus din pă- 
dure, datorie pe care domnul o putea schimba într?o zi 
de lucru!! | 

8) Urbariul vorbeşte : şi despre contracte. Prin acestea, tă 

ranul își poate răscumpăra pămîntul sau prestaţiunile, dar 

nu pe timp nedeterminat, căci în asemenea caz nu erai legale. 

9) In privinţa atit desbătutei chestiuni: .facultas Ziberae 
_migrationis, urbariul face o modificare în bine, ştergînd obli- 

gaţiunea ţăranului, care vrea, să se mute, de a aduce om în 

loc; dar pe de altă parte îngreunează situaţiunea colonului, 

„dînd drept domnului -a forță la mig aţiune pe țăran când ar 
- zoi să olodizeze un pământ, conform dispoziţiunilor verbăe- 
.ziane. - 

" 10) Puterea judiţiară rămîne tot în mîna domnului ca şi 
mai nainte 

lată dar principiile de căpetenie ale utbariului din 1847,



Nu ne putem închipui o reformă agrară făcută în nişte con- 
diţiuni mai apăsătoare pentru ţăran. Absolut nimic nu cîș- 
tigă iobagiul după atitea veacuri de apăsare şi după atitea 
nefericite încercări de a stărima lanţurile. - 

Păminturile răpite prin înșelăciune sint recunoscute ca 
„proprietăţi legale și domnul poate şi de aci înainte să mai 
răpească ; domnul poate ori cînd să schimbe o întindere de 
pămint care nui produce nimic cu sfoara de moşie a unui 
țăran care “i se pare productivă ; domnul are o sumă de mo- 
nopoluri de' la cari depinde viaţa, zilnică a ţăranului; dom-:... 
nul poate să gonească, ori cînd îi place pe ţăran dupe moșie; 
domnul are în mînă și dreptul de a judeca. Iată caracte- 
ristica, legei; iatâ ce putea produce spiritul unguresc la mi: 

jlocul secolului XIX şi iată cît de nenorocită era soarta ţă- 

ranului în preziua, revoluţiei de la 48. 

Pe cînd ideile. liberale şi umanitare cutreerai lumea, Ro- 

miînii de peste munţi trăiaii, ca şi în timpii de înflorire ai 
evului meziă, sub apăsarea, unei clase feudale sălbatice şi 

lacome. Revoluţia dar trebuia să se întîmple; revolutia sa 
întîmplat. 

Trecem la starea culturală a poporului. 

Chestiunea, aceasta are o importanţă deosebită în studiul | 
care ne preocupă şi iată de ce. Cind am căutat sa, facem 
caracteristica generală a revoluţiunilor din cursul veacurilor, 
am văzut că toate acele mişcări sunt organizate și susti- 
nute numai şi numai de țărănime, fără ca o pătură socială 
mai ridicată săi dea mână de ajutor, şi aceasta pentru că 

atunci nu exista, de cît nobilime şi țărănime: nobilime în- 

streinată, țărănime supusă. In revoluţia de la 48 lucrurile 

"ni se înfăţișază cu totul întralt chip. Deosebite împrejurări 
ai făcut ca în restimpul de la Horia pînă la această dată 
să se ridice un strat dintre ţărani, să se înalțe Ia rolul de 

pătură cultă şi ca a fost sufletul şi conducătorul revoluţiei 
din 48. 

Iată, deci de ce va trebui să esaminăm într'o repede pri- 
vire aceste împrejurări atît de însemnate prin urmările lor. 
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In anul 1697 Mitropolitul ortodocs Teofil subscrie la Bel- 

grad.împreună cu o mare parte a clerului actul unirei !). 

Aceasta s'a făcut mai ales prin stăruințele Iezuitului Ba- 
rani şi cu nădejdea că preoțimea romînă va căpăta privi- 

legii cît mai mari. Tot din aceleaşi cauze și următorul lui, 

Mitropolitul Atanasie, subscrie în 1700 aceleaşi puncte de 

unire ?). i 

Unirea, cu biserica Romei este de o importanță deosebită 

în istoria culturală a, Romînilor de peste munţi. „Cultura: 

generală a unui popor, zice dl Atanasiu Marienescu ?), 

atârnă, de la mai mulţi factori. Factorii cei de frunte sînt: 

starea politică şi bisericească.“ Şi în adevăr, despărtindu-se în 

două clerul şi credincioşii ortodocși de dincolo, în două chi- 

puri separate sa întîmplat şi desvoltarea, lor culturală. Cei 

uniţi au fost în condițiuni mai favorabile de înaintare şi la, 

ei a şi luat mișcarea literară un avînt mai mare. 
Aci stă şi folosul pe care l-ai tras Romînii din -unire,. 

căci încolo destule rele le-a pricinuit ea. Ba încă nici cu 

dinsa nai mers lucrurile de la început cum trebuia să 

meargă. 

Fără îndoială că n'a urmărit catolicii binele Romînilor, 

ci “interesul lor părticular, căci cu dreptate zice Samuel 

Micu: „Religia catolică puţină - următori acea; așa dar catoli-. 

ci nu ar fi putut merge pe mimica.“ *) Papa voia dar să 

aibă catolici cât mai mulţi, fără să-i pese dacă aceia: vor 

„& Romiîni saă. Turci. _ 
Pe lîngă aceasta, Ungurii vedeai că Romînii se vor des- 

volta profitind, de unele avantagii' ce. le da noua stare 

de lucruri. De aceea căuta să paralizeze: mişcările lor în 
toate chipurile. Merseră pînă a, împedica pe copiii: Romîni” 

lor de'a se duce la școală. In 1721 fac Rominii o plingere 

1. Vezi anexa Vl. Vezi crezul uniților în Doc. pentru lirabă şi is- 

torie de Puşcariu pag. 229. 

2). Vezi anexa VII. 

5). Viaţa şi operile lui. Petru Maior, discurs al d-lui A. M. Marie- 
nescu. Buc. 1883. Apendice pag. 87: 

5. S. Mica la Cipariu: Acte şi fragunente.



în care denunţă asemenea fapte şi pomenesc de un băiat 

al unui preot din Grind, pe care Ungurii Paă adus înapoi de 

la Cluj și Lai pus la dirolii domnești. De altfel, aristocrații 
Unguri aveai, dupe lege, drept la aceasta. 

“Totuşi înaintarea culturală a Rominilor era numai în- 

târziată. Cu încetul ea "și făcu drum şi şcoalele incepură să 

se înființeze în deosebite orașe principale ale Transilvaniei, 

Mai ales clasa preoțească — cum era şi natural în acele 

împrejurări—lucră spre desvoltarea, culturei romîneșşti. Nu- 

mele neperitoare ale lui Ioan Inocenţii Micu, Grigore Maior, 
ș. a. rezumă o intreagă epocă, urmată de alta şi mai strălu- 

cită, epocă ilustrată prin Samuel Micu, Sincai, Petru Maior. 

„Cu începutul secolului prezent, zice Papiu Ilarian, se în- - 

toarseră Micu. G. de Şinca şi Maior de la mama Roma, unde 
columna, traiană reprezenta, Istrul plecîndu-se sub jugul ro- 

“ “man şi unde osemintele mai marilor noștri vorbesc încă de 
curagiii şi de virtute. Atunci se ridicară acești Romin 
mari din fundul meditativei şi studioasei Transilvanii. ară- 

tară începutul glorios a opt milioane de Romîni ai Daciei 

lui Traian, le înfățişară trecutul cel trist, le îndigetară vii- 

torul cel măreț, îi uniră într'o cugetare naţională pe toți 
Rominii dintre Nistru, Carpaţi, Tisa, Dunăre şi Marea, Nea. 

gră şi cei d'intiiui puseră piatra fundamentală la edificiul 

“cel măreț; al gintei romîne.“ !), 

Am reprodus aceste rînduri ale lui Papiu Ilariân pentru 

'că ele caracteriză de minune mişcarea -în fruntea căreia 

„„staii cei trei mari bărbați. 

Tot în acest timp trăiră şi scriseră: Paul lorgovici, Du: 
mitru Țichindeal, ş. a. 

Şi de aci în colo întreaga, jumătate primă a secolului nos- 

tru tot în această direcţiune se ţine în deobşte desvoltarea 

culturală. La Blaj se înfiinţă şi un liceii, unde 'se predat 
„ştiinţele în limba romînă, cu toată opoziţiunea crîncenă ce 

o făceaii Ungurii. Se înfiintară şi scoale populare. La 1843 Si- 

"T) Papiu Ilarian, op. cit. vol II pag til.
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mion Romantzai. lăsâ pentru şcoalele romîne un fond de 
44,000 fiorini. 

Pe lingă școală era, desvoltarea, cea-laltă literară. Se în- 

fiinţează .o societate filosofică, La 1817 Timoteită Cipariu în- 

cepe a scoate în Blaj Organul luminărel. La. Braşov Gheorghe 
Bariț tipăreşte Guzeta de Transilvania şi Foaia pentru minte, 

care a succedat Foaiei literare. Andrei Mureşianu scrise poe- 

ziile sale patriotice, cari înălța sufletele şi le încălzeai pen- 
„tru lupta ce avea să fie. 

Şi alţi mulţi, lucrători modești la masele edificiă al cul. 

turei, se siliră în toate direcţiunile ca, să îndeplinească vorba, 
lui Țichindeal: o 

„Să fim noi toți Romînii una; nu e aicia Grec sai Latin, 
Tit saă Aeunit ;. una trebue si fie nația vomînească. Mintea ! 
mărită nație daco-romînească în Aoldova, în Ardeal, în ţara un- 
gurească ; Aliutea 7 cînd te 'vei lumina. cu învățătura, cu luinina- 
tele fapte te „zel ani: mal aleasă nație pe Pămînt nu ta ii înain- 
ta ta.“ DD 

ka 

Am văzut care era, starea politică, economică, culturală, 
a Romînilor de peste munţi pînă la, 48. 

Asupriţi de Unguri politicește, storşi economiceşte, Ro- 
" mînii trebuia să se misce și în momentul cînd această ne-: 
cesitate nu se putea înlătura. desvoltarea culturală luase un 
mare avint. şi ridicase dintre clasele muncitoare un strat | 
cult, un strat însuflețit de ideile naţionale și liberale ale 
timpului,: care înţelege reaua stare a naţiunei romîne şi vrea 
s'o mîntuie. 

Această pătură inteligentă nu calcă ; pe urmele. fostei no- 
bilimi naţionale, ci, rămănînd fidelă poporului, destășură, stea- 
gul revendicărilor, chiamă -pe asupriți la luptă şi sub cu- 
tele lui se adăpostește sărmanul popor apăsat, care pune 
mîna pe arme ca, să dobindească dreptul la viață şi des" 

„Yoltare, pe care neînduplecaţii lui vrășmași voiau să i-l ră. 
pească, 

y Vezi Paplu în Vinţa lui Sincai pag 3.
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i CAPITOLUL II 

EVENIMENTELE PREMERGĂTOARE MIŞCĂREI ROMÎNILUR 

Efectele revoluției franceze, — Revoluţia din Viena. — Dieta ungari: 
de la Pojon.—Cele 12 puncte —Impăratul admite cererile lor, dar-nu 
voeşte să dea ministerul intreg. - Ungurii ameninţă.— Impăratul apro- 
bă..— Sufletul ministerului era Kossuth.—A morțeala Ungurilor descrisă 
de Szechenşi —Unsurismul modern.— Ce urmărea el ?—Legea de lim. 
bă — Cine era Kossuth ?—Ce voia el ?—Se deosebia el de cenlalți lup- 
tători al ungurismulul ? — Spiritul constituţiei e strimt.— Ministerul 
reprezintă o idee a trecutului, — Mişcarea Slavilor.— Proclamaţiunea lui 
Ielacici.— Pr>elamaţiunea mitropolitului Rajacici către Romini.—Ungu: 
rii din Transilvania voiaii unire cu orice preţ.—Fac adunări.—Se des- 
chide dieta la 30 Maiii de câtre Puchner. - Sașii fac concesiuni Ro- 
minilor.= Declaraţia universităţii săseşti.— Atitudinea Saşilor i în ches- 
tia unire, — Rezumat. - 

Revoluţia franceză din Februariă, ca şi toate mişcările 
acestui popor, care știe prin spiritul său să atragă simpa- 
tia tuturora, nu întîrziâ a arunca schinteia răscoalei în 
deosebite state ale Europei şi pretutindeni unde pătura asu- 
prită a națiunei nu mai putea răbda, d'asupră-i putregaiul 
vechiului regim, această. schinteie aprinse focul. „Libertatea, 
egalitatea şi frăţia“ sburati acum în' toate părțile Europei. şi 
toți voiau să facă din aceste cuvinte o realitate. 

Asemenea, se întimplâ şi în Viena, unde ştirea, despre miş- 
carea din Paris făcu să isbucnească spiritul revoluţionar, 
care fierbea încă de mult, 
In 48 Martie- 1818, după, ce se mai dăduse dietei o peti- 
ţiune cerindu-se a se reforma; constituţia, studenţii merseră, 
cu grămada la, dietă și, prezentind o serie de cereri, pretin- 

“soră ca îndată, să fie rezolvite. Deputaţii, urmaţi de o“ mul- 
țime nerăbdătoare, pleacă la împărat. Autorităţile vor să . 

- restabilească ordinea şi în învălmășeală un tînăr e omorât. 
Cadavrul lui e purtat pe uliți, „Poporul se agită, Viena eîn - 
picioare, ministerul cade. . 

In timpul acesta, dieta, „ungurească era, adunată la Pojon, 
deschisă fiind din 7 Noembre. 1847.. Ea alesese ca palatin
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“al Ungariei pe Stefan, fiul răposatului archiduce Iosef. Ve- 

nind la, 14 Martie ştirea acolo despre revoluţia din Viena, 

deputaţii sub impulsul oposiţiunei liberale din Ungaria, care 

formulase cererile sale încă din vara anului 1847 sub con- 
ducerea, lui L. Battyany și Fr. Deak!), cum și sub impre- 

sia demonstraţiunei republicane din Pesta din 15 Martie ?), 

hotăriră să trimeaţă o delegaţie la împărat. Această dele- - 
gaţie, alcătuită. de vre-o trei sute de deputați, plecă la Viena, 

avind în frunte pe palatinul Stefan şi pe Kossuth şi înfă- 

țişă împăratului cele 12 puncte sai cereri ale naţiune Un- . 

gare. 

“Aceste puncte snt: 

1) Minister unguresc independent, 

2) Ridicarea, censurei, 

* 8) Dietă anuală la Pesta, 
4) Libertate de relipiune, egalitate înaintea, legei, 

') Iată punctele programului politic al lui Deak şi Battyany: 

i 1) Restaurarea integrității Ungariei cu Transilvania, Croaţia şi Scla- 

*  vonia, ba chiar cu Galiţia, Moldora și Muntenia, 
2) Asigurarea domniei absolute a limbei Ungare. 

3: Dietă anuală, 

4) Minister responsabil, | 

5) Libertatea tiparului. 2 
6) Incorporarea Transilvaniei. 

1) Egalitate de drepturi civile. 
8) Imposite să plătească toţi cetăţenii 

9) Desființarea totală a iobăgiei. 

Prin aviticitate. se înţelege obiceiul ca proprietățile nobilitare. să 

nu poată fi cumpărate de nenobili și nici chiar de aristocrați fără 

permisiunea coroanei. 

2) Cu ocaziunea acestei demonstraţitnt s'a , cerut între altele: 

1) Infiinţarea unui minister unguresc independent, Era o tendinţă 

de a nimici unirea cu Austria. 

9) Adunare legislativă în fie care an. 
3) Legea electorală să fie alcătuită aşa ca să dea 377? deputaţi, iar 

dacă se va incorpora şi Transilvania să dea şi ca 69. 

4) Unirea cu 'Transilvania. 

5) Infiinţarea unei bănci naţionale. 
„6) Stabilirea unei legi de presă.
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5) Chemarea în ţară a miliției ungurești, 
6) Jurarea, miliției pe constituţiune, 
7) Gardă naţională, 
8) Eliberarea, prinșilor politici, 
9) Libertatea instrucțiunei, 

10) Curți cu juraţi, 
11)- Desfacerea, cancelariei și a locotenenței, 
12) Unirea, cu 'Transilvania !). | 
Silit de împrejurările politice prin cari trecea, însăşi a sa 

capitală, împăratul se văzu nevoit să cedeze Şi să admită 
cererile dietei ungare. Punctele cele mai multe crai de un 
interes secundar pentru monarh Şi cu dragă inimă le-ar fi 
conces Ungurilor, dar dieta anuală la Pesta, chemarea, mi. 
liţiei în întrul țărei ungare și mai ales ministerul indepen. 
dent unguresc eraii chestiuni cari nu conveneaii nici de cum 
interesului statului în acele momente și ar fi vrut să le 
modifice, dacă nu sar fi temut de o complicațiune, care se 
putea ivi dintr'un moment într'altul.: 

De aceea, primește şi însărcinează, cu formarea cabinetului 
ungar pe Battyany. Acesta trimete curței lista miniştrilor, 
dar împăratul nu vrea să admită, minister independent de 
finante şi răsboit şi comunică, aceasta, Uneurilor prin res- 
criptul său din 28 Martie. : | 
"Ungurii protestează în întruniri sgomotoase, patrioții lor 

ameninţă că se vor despărți de coroana austriacă, palatinul 
Stefan stăruie pe cît poate mai mult Şi prin toate acestea, 
monarhul se vede silit a aproba fără nici o restricţiune ce: 
rerile făcute. de Unguri 2). | 

1) Vezi Iranyi ct Chassin Rov. de Honzgrie I. 146; 
2) Primul minister ungar fu compus ast-fel: 

1. Battyanyi preşedinte, 
I3. Szemere interne, 

Fsaterhăzy externe, 

L Kossuth finanţe, 

St. Szechenyi comerciti, 
Meszâros răsboiii, 

Estvas instrucţie, 
Klauzăl agricultură, 
Deik justiţie. c
o



Sufletul noului minister, care avea să aplice noua consti- 

“tuţiune, era. Kossuth. Vom avea dar a răspunde la, două, 

„chestiuni: cine era Kossuth? și: care era spiritul constitu- 

țiunei ? 

Cine era, Kossuth ? 
Pină, la începutul veacului, Ungurii trăiau într'o stare de 

amorţire neîchipuit de mare. Aceasta ne o mărturisește şi 

Szecheâyi : 
„Nobilul ungur trăia înta'o stare atât de vrednică de în. 

vidiat, în cit cu anevoie este a afla sub soare un muritor 

cu o soartă mai fericită. Dacă opria de la casa, sa, epistole 
şi jurnale şi avea un portar vîrtos, care nu lăsa pe nimeni 

a intra, în castel, pîn'la ora morţei se putea legăna în ilu- 

ziunea, dulce că 'dînsul este locuitorul : unei planete singu- 

ratice şi mai fericite, în care-toate sunt numai bucurie şi 

petrecere desfătată fără nici o- grijă, osteneală şi lucru. El 

nu purta, nici una din greutăţile ţărei, nu da dare, nici nu 

se lupta, nici nu mergea la adunări de nu vrea, pentru că, 

toate acestea, le putea, face prin alţii...“ :) 
Ei încep să se trezească d'abia pe vremea, lui Josef 1 Şi 

merg crescînd pînă la începutul veacului prezent, cu veni- 

"rea căruia se” inaugurează ceea ce numim angurismul modern, 

" avînd ca născocitori pe Stefan Szechenyi ș şi pe Nicolae AVes- 
selenyi *) 

Care e scopul acestui ungurism ? 
Voeşte supremaţia absolută a Ungurilor asupra celorlalte 

naţiuni conlocuitoare, Un: spirit fierbinte şi necumpănit îi 

mînă, spre cele mai cumplite exagerări, pretinzînd celorlalte 

naţionalităţi să devie unguri şi socotind că aceasta va fi pen- 

1) Reprodus de Papiu Ilarian în op. cit. t. IL introducere. 

”) Despres. Les peuples de ? Autriche et de la Turquie |. pag. Si 
şi urm,
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tru ele o mare fericire; î) iar poeţii lor cîntă idealul naţiunei 
maghiare ; 

Minden ember legyen ember 

Es Mag, ar! =) 
La, 1836 ei decretează ca limba ungară să fie limba diplo- 

matică, a, ţărei și Wesselenyi zice astfel despre acest fapt: 

„Sai doară se pling naţiunile streine că sai făcut 
„violenţe şi fapte vătămătoare de naţionalitate prin juridic- 
tiuni, societăţi sati particulari? Dacă sai făcut atari paşi 

pentru lăţirea, limbei ungurești, aceasta — afară că este o 
datorie ce decurge din: spiritul naţional şi al legii— dar este . 
și o împlinire de datorie tocmai către slavi şi toți ceilalți 
de limbi streine.“ 3) 

Tot acestuia, aparţine şi faimoasa, idee a Kișdedovurilor 
sai a azilelor de copii, pe care tocmai în zilele noastre i-a 

fost dat ministrului Csâky ca, s'o transforme în realitate, 

Urmaş al acestor luptători pentru ideea ungurismului fu 
Kossuth ” 

El este un slovac ungurit din comitatul Zemplin (satul 

Monok). Fu un spirit exagerat, care mai mult. compromise 

ideea, de cît o sluji. Voia republică, despărțire de Austria, 
şi ungurirea tuturor naționalităților conlocuitoare, în timpul 

„cel mai scurt posibil şi cu ori-ce mijloace. 

- De aceea zicea: : | 

„ Sai să le topească pe toate naţiunile ţăre și să: facă din 
tocte 0 națiune un gr ească mare şi tare sai de nu Ungurii caută 

să piară. *) 

1) Tată ce zice Wesselenyi: 

„Națiunea ungurească va da şi va dărui locuitorilor țărei dreptul” 

cel prea frumos al ungarirel; dacă face dar, va avea drept a lega 

condițiuni de dar; este lucru prea firesc cum că acel drept îl va dăruj 
numai acelor locuitori cari sint în stare a se unguri, cari se țin de- 
naţiune, cari se contopesc cu aceasta,“ 

Citat de Papiu în introducere op. cit. vol, II, 

=) Adică: Tot omul să fie om şi maghiar! , 
5) Citat de Paplu în introd. vol. Il. ! | 7 

1) Citat de Papiu, acelasi loc. “
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Dar la o asemenea. declaraţie categorică naţionalităţile 

aveati dreptul Să-i răspunză, precum zicea Papiu: 

ptlu voim a ne perde naționalitatea pentru că ao perde 

-pe aceasta este a muri,!) - 

E adevărat că, Szechenyi a combătut în public pe Kos- 

suth ca exagerat; dar nu trebuie să ne facem iluziuni în - 

privinta, spiritului acestui om, căci nu-l combătea din punc: 

tul de vedere al scopurilor, ci numai al mijloacelor.. Unul 

voia, lipire cu Austria, altul voia despărțire. Încolo, identi- 

tate absolută, în fond. 
Şi unul şi altul spun: | - 

„ Uniunea 'Transileaniet cu Ungaria, ungurir ea Slacilor şi i Ro- 

nânilor ! aceasta e tinta, noastră. “ 

Acestă, este Kossuth, acestea, sînt ideile ce represintil ) 
ze 

Să vedem acum care este spiritul constituţiunei ungurești. 

Constituţiunea aceasta din 18148 este un fel de încercare 

de .a da, o realitate principiilor şoviniste maghiare, căci este 

astfel alcătuită ca și cum n'ar exista pe pămîntul statului - 

ungar altă nație de cât Ungurii*). Proclamă principiul li- - 

-bertăței şi sînt cei mai grozavi tirani. De aceea cu drept 

exclămă Buteanu: ypLibertatea voastră sînt furcile; ega= - 

litatea drezturilor stă într'aceea ca celeialte neamuri 

cari locuesc cu voi intr”o ţară să le topiţi în elementul 

maghiarii?) - 

Şi să nu ni se pară că acestea erai exageraţiani produse 

în focul luptei. Examinind constituţia, ne vom convinge. 

1) Tdem. o 

=) Baleeseu zice despre dinsul : „ Iossutl este bun demagog, dar spun 

că n'așe capacitate de om de stat.“ N. Bălcescu către Jon Ghika în A- 

„mintiră din pribegie p. 282. In altă serisoare se exprimă ast-fel: „Jtos- 

suth a cîrmuit slab şi văii, el mi-a dovedit şi mai mult că mici o „dată 

un 'demagng nu poate fi un on de stat.“ 

Idem p. 848. 

") Kossuth zicea: Ei nu cunosc altă națiune do cit cea ungurească, 

nu cunosc Croaţia. ci numai nişte comitate ungurești Agra s: sere tc. 

Papiu în introducerea op. cil. - 

3) Scrisoarea lui Buteanu către; Unguri în Amintiri din pritegie 

p. 927. -
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Aşa de exemplu, proclamată ridicarea, censurei, adică li- 
bertatea tiparului, dar în același timp ştiai să alcătuiască, 
asifel legea de presă ca, să fie o armă contra naționalităţi- 
lor şi în Special contra Rominilor. Îi știau că's săraci; de. 
aceea impuseră cauţiuni foarte. mari celor cari voiai să 
deschiză tipografii sai să fundeze ziare. Apoi puseră pe- 
depse, inchisoare de patru ani pentru aceia „cari agită con- 
tra perfectei unități « statuluy ungar, * 

Cu alte cuvinte, libertatea era, admisă numai dacă voiai 
să zici ca dinșii, altfel te aştepta închisoarea, 

Apoi legea, electorală o alcătuese aşa ca să aibă, celelalte 
„naţionalităţi numai o umbră de reprezentație şi o neînchi- 
puit de mare majoritate să fie maghiară, 

Aşa înțelegeaă- ei egalitatea. | 
“ Proclamă, libertatea instrucțiune, dar în acelaşi timp IKos- 

„suth propusese și se primise în dietă următoarea dispozi- 
țiune : | 

„De aci înainte în toată țara ungurească toate cauzele oficiale, 
ati! bisericești cît și publice, să- curgă în limba angurească ; 
limba instrucţiunei publice să fie singură cea ungue 
reascăutt 

Si, aceasta, numiai ei libertate de învăţămînt! 
In fine dieta decretează cu o absolută seninătate de su- 

flet incorporarea Transilvaniei. la Ungaria. Iată ce putea, pro- 
duce „spiritul liberal“ la această, naţiune, care - se - lăuda, 
pe atunci cu principiile de progres şi de libertate. Fi so- 

„Coteaii Transilvania, ca pe o ţară cucerită, în cît nici nu 
voia măcar sp întrebe dacă vrea ori nu—cum ar fi cerut 
spiritul adevărat liberal,— ci o cereaii d'a dreptul de la îm- 
părat. 

Acesta, este punctul cel mai necugetat al constituţiei ma- 
ghiare, care nu a întîrziat să agite pe toate popoarele ne- 
dreptățite şi în special pe Romîni şi să provoace o adevă- 
rată furtună, 

Ministerul 'care avea, să aplice această, constituţie era în 
tot vrednic de dinsa, şi Desprez îl- caracteriză, zicînd că re-



38 

  

prezenta o idee a trecutului, pe cînd Slavii şi Românii reprezen- 

taii ideea cea mai liberală.) 

ă . Pui o. 

Toţi Slavii din imperii, începură să 'se agite contra, Un- 

gariei pentru situaţiunea excepţională ce i se făcuse. În 

Croajiia, ei declarară că ati dreptul a fi pe acelaşi picior de 

egalitate cu Ungurii şi împrejurările veniră în ajutorul lor. 

Murind banul Croaţiei, împăratul numi în această demhi- 

tate pe colonelul Telacici, dîndu-i şi comanda trupelor din 

acele. părti. 

Ielacici era un înfocat patriot ; de aceea, hotări să profite 

de poziţiunea, în care se afla ca să 'şi slujească națiunea. 

Declară, că nu recunoaște noul guvern ungar și dete 0 pro-. 

clamajiune în care susţinea, drepturile poporului slav. In- 

tr'insa, zice: | 

„ E poitesc ca națiunea, noastră să fie tare și liberă şi 

să “aibă între naţiuni acea poziţiune glorioasă pe care i-o 

înseamnă, poziţiunea, sa, geografică, spiritul său cel viă şi 

năzuitor la lucruri înalte, precum şi chemarea, sa, istorică. 

Reforma, seutură şi nimici fundamentele cele vechi pe cari 

se întemeia relaţiunile noastre cu Ungaria, vechea noastră 

aliată, Datoria "noastră este ca, avînd înaintea ochilor le- 

gătura cea veche cu coroana ungurească, să lucrăm așa, ca 

— de şi negăm respectul : către noul. guvern -ungur — rela: 

ţiunile între noi şi coroana ungară să se stabilească în spi- 

ritul libertăţii şi egalităţii, întro formă care să răspunză 

“demnităţii unei naţiuni libere și brave, Noi avem mare che- 

mare, a îndeplini reînvierea naţiunei. Concordia, şi frăția să 

ne îmbrăţişeze pe toti. « 2) 

La această protestare s'aă asociat şi Sirbii din Banat, a: 

vînd în îrunte pe. mitropolitul Raiacici. 

D „L'idâe qu'il reprâsentait metait qua nume idâe du passt, une ba- 

dition expirante ; ct, il faut bien le dire, dans cette lutte deplorable, 

les Slaves, les Valaques et V'Autriche elle mâme reprâsentaient Vidte la 

. plus liberale, celle.qui doit râgântrer Porient europâen, le pr incipe de VE 

galite des nationalits.* 

2) Citată de A. P, Ilarian op. cit. IL p. 39.
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In această mişcare a lor ei au ştiut că interesele lor sînt; 
comune cu ale Rominilor; de aceea a şi adresat mitropoli- 

tul mai tîrziii o proclamaţiune către Romini, în care esplică 
modul lor de a vedea.!) 

» A bătut ceasul libertăţii, egalităţii şi al îrăţiei ! !* zice din- 
tra început proclamaţiunea. 

De aceea națiunea Sirbească, salută cu frăţie pe Romini, 
căci suferințele lor aii fost comune în decursul veacurilor: 
Ungurii aii încercat să introducă limba lor în şcoală şi bi. 

serică, „cu un cuvînt tuturor naţiilor cari trăesc sub sfinta, 

coroană a Ungariei li s'a săpat groapa, mare şi groaznică 

groapă, asupra căreia, sar fi ridicat lespedea şi monumen- 
tul domnitorului maghiarism.“ | 
"Dar n'a putut să se întimple această nenorocire. „Toate 
națiile trebue să fie ca naţii libere, precum. toți oameniă ' trebue 
să fie ca oameni libery J* 

Acesta este glasul lui Dumnezei, pe care naţiile coapte 
pentru libertate l-ai auzit şi de ascea şi noi ne am sculat. 

Socotim că și concetăţenii noştri Maghiari vor pricepe 
toate acestea, şi deşteptaţi de. ideile cele nouă „or lepida 
steagul cel vechii al maghiarizircă și fără a se trage înapoi vor 
cunoaște că naţia noastră sub sfinta coroană a Ungariei 
are acele asemenea drepturi care le are şi a lori 

De aceea. ne am ales patriarch, ne am ales voivod. Sîr- 

„. besc şi voim să fim în unire cu Dalmația, Slavonia şi Croa- 

ţia, adică.toți Slavii de sub coroana ungurească să fim 
“uniţi întrun singur mănunchiii. 

Acestea am făcut noi, fraţilor Romini. Faceţi și voi tot 

astfel, arătaţi că aveţi conștiința, libertăţii, egalităţii și fră- 
ției, „că sînteți și voi vrednici de a fi nație, mărită nație ro- 

mînească.“ | | 
In petiţiunea ce am făcut către împărat ne am îngrijit 

și de voi ca, să vi se asigure starea naţională. Sintem gata, 

a vă ajuta ori cînd frăţeşte, căci „noi dorim ca să asigurăm 

„ca noastră sîrbească, vo a voastră romînească naționalitate.“ 

1) Acest act e publicat în Memorialul Şaguna p. 149-145.
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De acea.vă zicem: uniţi-tă cu noi! şi „hu ca robul vremei 
-tyecute, ci ca nație liberă pe temeiul desărtn șitei egalități,“ pen: 

+ 

tru că „noi nu vrem. nici ci? un fir de păr să avem mai. mult 
de cît'voi; numai vrem să fifi fraţii noștri.“ 

Acestea, sînt, foarte pe scurt ideile cuprinse în proclama. 
țiunea, mitropolitului Iosef Raiacici. 1) 

Să vedem acum ce făceai Ungurii din Transilvania, și 
celelalte provincii romiîneşti—pe cînd se agitaă Slavii. 

Ideea, ungurismului pătrunsese și la dînşii şi prin deose- 
bite oraşe începură să se adune ca să discute chestiunea 
auurei și se înţelege că o rezolvaă în mod afirmativ. 

Asttel fu întrunirea, de la, 8/20 Martie în Cluj, în care se 
luâ hotărîre a, se cere guvernului pe lîngă alte puncte şi: 
„Ca regalul guveri cît mai curînd să mijlocească deschider ea 
dietei pentru uniunea celor două patrii ungurești. *) 

La, 15/. se dete tot.în Cluj un banchet, la care luară, 
parte persoane din “deosebite clase sociale și se ridicară 
toaste „mai ales pentru uniunea cît mai iute cu Ungaria. 2) 

Sosi asemenea o adesiune a Ungurilor din Gherla, Tot în 
scopul acesta se ţinură, întruniri: la, Turda; la Aiud, unde 
„turnul templului reformaţilor, colegiul, casa, pretorială erai 
înfrumusețate cu flamure tricolore şi devisa, Unio “; la Tirgul 
Mureşului, în care se ceru „dietă, cît se poate mai curind şi 
în aceasta efectuarea uniuneă Transilvaniei cu Ungaria, asa, cât 
de numele Transilvaniei nici pomeneală să nu mai fie,ti 5 

La 23 Martie se inu iar la Cluj o asemenea, întrunire şi 
tinerimea, făcu o demonstraţie, mergînd la, primărie şi ţi- 
nînd discursuri, în cari proclamară unirea necondiționată, a, 
Transilvaniei cu Ungaria. Ideea aceasta, . deştept cel mai 
mare entusiasm Și ei, cu spiritul lor exagerat, merseră pînă 
acolo în cît să, ceară a se declara, crimă de înaltă trădare 
pentru acela, care va pune pe hîrtie numele de Pransilcania. 

Tr] lar ziarul Fllenâr declara sus și tare: „7ofă aceia cari nu 

1) Vezi Iranyi et Chassin I 249 Rev. de Hongrie. 
”) Organul luminărei No. 61 din 1848. 
>) Organul luminărei No 65 din 1818 
2) Citaţiuni dupe Organul luminărei No. 65, 66, 7.
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voesce unire vcbuie să fie spînzurafi.“ 1) Aceasta ca o do- 
vadă nouă despre liberalismul Ungurilor, | 

Asemenea, adunări și demonstraţii pentru a, se proclama 
unirea, sai ţinut şi în alte părţi, - | 

La 23 Aprilie o deputaţiune din Transilvania, se duse la 
Pesta ca să ceară unire, | | i 

Dieta Transilvaniei fu convocată pentru 29 Maiă şi se 
deschise la 20 Mai de către baronul Puchuer. , 

Acest personagiă fa mare vrajmaş al Romînilor și auto- 
rul tuturor persecuţiunilor despre cari vom vorbi la rîndul 
lor. D. Bariț îl caracterizează foarte bine cu următoarele 
cuvinte: 

» Începînd de Ja măcelul cel spurcat, barbar, cu nimica, 
motivat, executat asupra locuitorilor din Mihalţiă, pînă în 
Septembre —toate execuţiunile militare în sînge şi avere, ce-" 
rute de către autoritățile civile asupra comunelor romi- 
neşti, sai întîmplat numai cu permisiunea lui Puchner. 
lobăgia se desființase deja prin lege și în puterea uniunei 
proclamate; proprietarii cei mari însă tot nu voiau să plă- 
tească, ţăranilor zilele de lucru, ci pretindeati ca să le ro- 
bească tot ca pînă atunci; iară baronul Puchner le făcea 
pe voie, dindu-le, din puţina oaste ce avea, toată, vara, asis- 
tență militară de execuiiune asupra satelor,“ 2) 

px 

Va să zică Ungurii din Transilvania, agita în toate chipu- 
“rile şi prin toate mijloacele pentru unirea, cu Ungaria. 

Mai nainte de a trece să vorbim despre situația Romi- 
nilor, ne rămîne a vedea, care era atitudinea, unui alt ele- - 
ment din Transilvania, anume a, Saşilor. 
El aă păstrat. o linie de conduită cam în doi peri, pen: 
tru că nu voiati să se strice nici cu Ungurii nici cu Ro. 
mini, ! i 
„ Saşii aveati acum două chestiuni de rezolvat, Una era, 
vechea, neînțelegere cu Rominii pentru pămînturile în cari 

!) La Papiu. op. cit. vol. LI. 
:) Bariț. Ist. Trans. II. 59.
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locuia și Saşi și Romini amestecați. Alta era unirea cu 
Ungaria. | 

In privința primului punct, se .hotăriră, să cedeze Ro- 

miînilor şi universitatea săsească emise în acest sens urmă- 

toarele puncte de concesiuni pentru Romini: 
__1)„Romiînii pe viitor vor avea dreptul peste tot în pămîn- 

tul săsesc, atit de a putea fi aleşi ca membri în comuni- 
țile săsești, cît și a pretinde aplicare şi înaintare. la, dre- 

gătoriile comunale şi judeţene sub asemenea condițiuni cari 

se cer și pentru Sași, fără privire la mărturisirea religiunei, 
2) „Vor fi primiţi învăţăceii romîni la, meserii în breslele 

săsești şi la intrarea lor în bresle nu le va sta înainte nici 

o pedică, îndată, ce vor îndeplini aceleași condițiuni de cari . 

este legată primirea învăţăceilor şi cîştigarea dreptului de 

maestru de breaslă fără, distincţiune de naţiune. 
3) „Pentru fie-care parohie neunită să se taie porţiune 

canonică din locurile comunale pe unde se mai află de a- 

celea. In lipsa, locurilor comunale şi dacă, comunitatea, nici 
„prin cumpărătură n'ar putea cîştiga. porţiunea canonică, a- . p 

tunci se va da parohului pisericei neunite o leafă amăsuratii 

din respectiva casă alodială, 
4) „Preoţii neuniţi în pămîntul săsesc să aibă aceleaşi 

drepturi personale de cari se bucură preoții religiunilor 

primite“, 2) . 
Purtarea Saşilor e în adevăr surprinzătoare, cînd tineni 

seama, că în timp de cinci-zeci de ani ati purtat proces ca, 

nu cumva-să ocupe vre un Romîn un post, ori să între 

într'o breaslă; dar ori cum, întoarcerea, lor spre dreptate a, 

„fost primită de Romîni cu bucurie. :2) 
In -chestiunea unirei, spiritele erai la ei foarte împărțite. 

Totuși se adunară, mai mulţi Saşi la Sibiă și la 27 Martie . 

D Publicată în întregul ei de Papiu, op. cit. II 273-şi urm. Vezi 

şi Memorialul Saguna, de N. Popea, I p.74—75. Vezi-o în Doc peniru 

limbă şi istorie de dr. Puşeariu pag. 262 şi urm. . 

2) Vezi acest proces în A. P. Ilarian, Istoria Rominilor. Tom. £ 
121 şi urm. Vezi şi Bariț, Ist: Trans, i 390—397, care tractează relaţiu- 

nile Rominilor cu conlocuitoril lor Saşi în timpul Mariei Tereza.



  

trimiseră o petiţiune către împărat, în care declară că sînt 
și rămîn credincioși coroanei imperiale. | 

Aceasta, era o ” pronunțare indirectă contra unirei. 

e “a - 

__ Văzurăm din aceste rînduri că revoluţia din Viena, dă. 
curagiă Ungurilor ca, să pretinză, curţei imperiale aprobarea, 
constituţiei lor, care cuprindea și două puncte de o însein- 
nătate capitală: minister unguresc separat şi unirea cu 
Transilvania. Această constituţie era, manifestarea. tendin- 
telor extreme de ungurire, reprezentate prin Kossuth mai 
ales. " 

Ungurii din provinciile romîne declarară că vor cu orice 
preţ, alipirea Transilvaniei şi lozinca lor era: Unire saă 
moarte ! iar Sașii păstra o atitudine îndoioasă, 
„Să vedem acum ce făcea Rominii.
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CAPITOLUL UI 

ATITUDINEA ROMÂNILOR FAȚĂ CU CH STIUNEA UNIREI 

Ce făceaii Rominii faţă cu desvoltarea ungurismului ? — Pe la înce- 

putul secolului ai noştri vedeai cu plăcere învățarea limbei ungare.— 

Bojinca.— Papiu esplică aceasta prin teoria de panslavism. — Poporui 

nu ştia de insinuările maghiare. — Politicii romîni cari se temeau de - 

panslavism judecau fals —Schimbarea modului de a vedea al Romini- 

Jor în deceniul anterior lui 48.— Eft. Murgu. — Generaţia, din Transil- 

vania —Cele patru articole despre unire din Organul luminărei.— AT- 

ticolul din Gazeta Transilaniei.— Articolele din Foaia pentru minte— 

Examinarea principalelor argumente pentru vnire. — Pentru Unguri 

era cîştig unirea.—Ce zice Teleki ?— Respingerea unirei prin argumente 

tot ale gazetelor.—Starea de nedumerire.— Unioniştii şi antiunioniștii, 

dupe d. Bariţ.— Trebuia un om care să arate drumul. — Proclamaţia iui 

_Bărnuţ.— Efectul proclamaţiei. - 

Văzurăm cît de puternic şi de indrăsneţ devenia ungu-" | 

_xismul pe zi ce mergea şi cum pregătia o lovitură grozavă, 

pentru naţionalităţi și în special pentru Romîni, prin unirea 

Transilvaniei cu Ungaria. 

" Faţă cu toate acestea, ne am pus intrebarea dacă hRo- 

mînii produseră o reacțiune contra ungurismului şi în ce 

condițiuni ? 
Reacţiunea lor fatisă a, venit foarte încet, și se părea că 

sînt pe cale a se obicinui eu -dominaţiunea ungară. Pe cînd 
Slavii vedeai o primejdie în faptul că o parte mare din 

pătura lor cultă, se unguria— cum se întîmpla şi la Romini,— 

al noştri priveaă lucrul cu linişte, ba poate "1 găsiat bun. 

Astfel ne citează Papiu Ilarian !) un' pasagiă din o scriere 
a lui Bojinca, tipărită la 1827 2), pe care nu ne putem opri 

de a-l reproduce, fiind cu deosebire caracteristic. 

3 Op. cit. 17. CVIL. 
2) Animadversio in dissertationem hallensem... auetore Damasceno 

Th. Bozsinka, De la acest Bojinca mai posedem o lucrare intitulată: 

„Diregătoriu a bunei creştere spre îndreptarea multor părință şi bun 

” folosul .tinerimei romîne, ţesut de Damaschin T. Bojincă... 1830.“ O 

dedică colegiului „preparandicesc din Arad“ şi în această dedicație 

citim între altele următoarele vorbe : „... generoasele şi vitezele ghinte 

ungurească şi nemţească, care tot dauna aii patronit pe fraţii și 

compatrioţii + sti Romîni.“



- n Rominii înfelepțește se pun cu diligenţă spre a învăța 
limba patriei ungurească (de a cărei dulceaţă și streinii se 

răpesc), căci.de ne vom întoarce ochiul critic asupra Ro- 
mînilor locuitori. de la Mureş pînă la marginile Marmaţiei 
și mai încolo, se vor afla, nenumărați bărbaţi de națiunea 
romînă cari nu numai că vorbesc limba palrici ungurească 

nu mai puţin ca, Ungurii născuţi, ci din amoarea cu care 
„sai purtat de la prima origine a țărei către patrie şi către 

Unguri, ai căror fideli concetățeni sînt, şi se poartă și acum 

şi de a pururea se vor purta. nu neînsemnate osteneli con- 

tribuese la promoțiunea culturei patriei.“ 

Cum se esplică această orbire a. Rominilor? 

Papiu Ilarian spune că prin tactica pe cari o purtau Un- 

gurii, cari căutau să exagereze pericolul din partea panșla- 

vismului şi să facă pe Normîni a crede că interesul lor este 

a căuta să se ferească de Slavi, cari ar putea, să-i înghiţă, 

şi pentru aceasta să se alipească, € de Unguri, să devie su- 

puşii lor. 
Esplicaţiunea, aceasta este foarte nemerită, cu atit mai 

mult cu cît e vorba aci de situaţiunea păturei culte, care 

se conducea astfel dintro idee politică, pe cînd poporul nu 

vrea, să ştie absolut nimic de insinuările maghiare, n'avea 

teamă nici: de Rus nici de Turc și se împrotivea tendin- 

% „EI Ungurii, situați în mijlocul țărei în masă mal compactă, iar 

în celelalte părți ale țărei numa! risipiţi în numâr prea neinsemnat, 

sint înăduşiti şi strişi la miază noapte de Slavi, cari gravitează la 

toată familia cehică, la miazăzi de Croaţi cari le amenință cu toată 

seminţia iliră, la răsărit de Romini cari Ja un timp ar putea opune 

ungurismului o putere de opt milioane,— în atari împrejurări amenin- 

țătoare de viitorul Ungurilor, adică de susținerea supremaţiei ungu- 

resti, ei Ungurii ca să dobindească pentru ungurism ajutorul moral 

al opiniunei publice în Germania, do altă parte pentru ca să dobin- 
dească pe Romini mal curind pentru ungurism, cari impreună cu 

Unguri! se află singuri în răsărit înconjurați do Slavime,—nu înceta 

a speria lumea cu panslavismul, descriindu-l în colorile cele mai în- 

fricoşate, calomniind pe Slavii Ungariei, provocind pe Germani şi pe 
Romini ca să înbrăţişeze ungurismul cu toato puterile, ca singura 

scăpare a civilizațiune, a răsăritulul.“ A P. 1. op cit. II pag. 

CVIII-—CIS,
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ţelor de ungurire şi împotrivirea lui este zilnică, neador- , 
mită!) Numai acestei împrejurări se datorește că trăese 
pînă azi ca Romîni. 

„Nu mai încape vorbă că teoria, politicilor: romîni din timp - 

era falsă; pentru că logica ar fi spus că de vreme ce pe- 
ricolul era egal pentru amîndouă naţiunile — Romini şi Un- 

guri — din partea slavismului, trebuia ca şi poziţiunea, a- 

mîndurora să fie egală. Ei- se cădea, să zică Ungurilor: E 
nevoie să luptăm: contra, Slavilor, foarte bine! Iată, vă în- 

tindem mîna, să luptăm frăţeşte și frățeşte vom împărţi 
câştigul sai paguba. Dar Ungurii nu voia alianță, ci supu- 

nere. Pentru.ce? Pentru că așa, le dicta, interesul lor par- 

ticular. Împrejurările le ati dovedit. că sau înșelat. 
A trebuit ca şi-Romînii să 'şi schimbe modul lor de a 

vedea. -- 
Această schimbare s'a operat treptat, în ultimul decenii 

„care a preces pe 48. Şi: din generaţiunea, căreia, se datorește . 

aceasta face parte: și Eftimie Murgu din 'Temişiana, care a 
atras băgarea de seamă a Romînilor asupra uneltirilor Un- 

gurilor şi a făcut petițiuni la împărat. Rezultatul a, fost că 
la 46 un proces i se intentează, acuzindu-l, că unelteşte 

contra statului ungar -şi fu pus la închisoare, de unde eşi . 

în 1848. | 
Mai puternică fu această generaţiune în Transilvania, unde 

luptătorii se îmulţeaii pe fiecare zi şi unde aveai şi organe 
de publicitate, cum era Gazeta Transilvaniei a d-lui Bariț, Or- 
ganul” luminărei al lui Cipariii şi Foaia pentru minte, înimă și 

literatură. | 

Indată ce sînt primite de împărat cele 12 puncte și Un- 

gurii. din Transilvania, fac adunări în cari proclamă unirea, 
cu Ungaria, ziarele romiîneşti încep să discute chestiunea, 

“căutînd s'o lămurească, pentru. că ea se prezinta, foarte 

1) „Dacă se şi unguriau învățații sai cel puţin nu combăteai un- 

gurismul, opoziţiunea, cea putinte o făcea totuşi numerosul popor 

romin, care la pretenţiunile ungurismulul răspundeaă superb Ungu- 

rilor, cum ati răspuns'tuturor barbarilor în cursul secolelor: Avi sîn- 

tem Români,“ Papiu. op. cit. IL. pag. CXXV,
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confuz minţii Rominilor de atunci şi erai unii cari ar fi pri-. - 
mit unirea bucuros. Astfel erai Rominii din Banat, cari so- 
coteaii că prin unire vor scăpa de supremaţia mitropolitului 
sîrb, , 

Să esaminăm ideile din diferitele organe de publicitate. 
Vom începe cu Organul luminării. In acest ziar sai pu- 

blicat patru articole 1) iscălite cu inițiala C, care va, fi Ci. . 
pariu, directorul foaiei. 

Nu vom reproduce în întregul lor acele articole, ci vom 
rezuma numai ideile ?) - „ 

Din punct, de vedere general, un stat cu cît e maj mic 
ca teritoriă şi ca proporţiune, cu atita mijloacele de îmbu- 
„nătăţire sînt mai restrinse. Din acest punct de vedere unirea 
cu Ungaria este, fără îndoială, un bine, | 

Transilvania în specie se află, într'o poziţiune care o îm- 
pedică de a, ajunge la o stare mai fericită cu „sistema ac- 
tuală (de atunci) şi nici nu poate schimba, sistema din pri- 

„cina, intereselor rivale ale naționalităților. | 
Prin urmare Transilvania nu putea să piarză nimic unin- 

du-se cu Ungaria, faţă cu situaţiunea anterioară lui 15 Martie, 
De la această dată Ungaria, proclamă, principiul egalităţii - 

de drepturi şi de datorii şi cere pentru dînsa numai 'ca 
limba ei să fie limba diplomatică. - RE 

Astfel fiind, nu mai e îndoială că purtarea, intolerantă a 
Ungurilor de pînă acum va, trebui să se schimbe. | 

Şi interesul Rominilor este tocmai ca, unirea să se facă, 
pentru că. această unire îi împuterniceşte pe dînșii, „de oare- 
ce, zice autorul, 1272782 de Romini în Ungaria de astăzi (de 
atunci) 3) mal curînd se puteai înghiți de cît trei milioane în 
Ungaria unilă& 

1) Art: 1 în No, LXYV de la 24 Martie 1818. 
Art, II în No LXVI.de la 31 Martie 1818. 
Art. INI în suplimentul No. LĂVII din 7 Aprilie 1848, 
Art. IV în No. LXVIII din 14 Aprilie 1848. , 
2) Papiu a reprodus întregi aceste articole în Istoria sa II p. 10—87. 
2) Se ştie că, provinciile romineşti Banatul, Crişiana şi Maramu- 

reşul se considerati ca, părți ale Ungariei chiar cind Transilvania era 
despărțită de Ungaria. E
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Deci Rominii trebuie să se unească și nu e îndoială că, 
drepturile speciale ale naționalităților nemaghiare se vor 
garanta prin legile țării, 

Acestea, sînt ideile cuprinse în primul articol. 
In al doilea articol este discutat modul cum sar realisa, 

“această unire primită în principiă.. 
Aci părerile sînt împărţite: unii voesce o unire perfectă; 

alţii vor. ca Transilvania, să păstreze privilegiile celor trei 
naţiuni. Să | 

Oricum însă, unirea este impusă de împrejurări şi dacă 
nu am voi-o de drept, ea va veni de fapt. 

Ce rămîne dar Romînilor de făcut? 
In cazul cînd unirea, sar îndeplini numai de formă, ei 

trebuie să caute a cere să li se recunoască drepturi egale 
cu celelalte naţionalităţi. Aceasta însă nu e probabil a se 
întîmpla, și prin urmare Romiînii trebuie să fie favoritori 
unirei, căci aceeaşi va fi starea lor şi ca naţiune a 'Tran- 
silyaniei şi ca naţiune a Ungariei; ba poate că mai Uşor 
își va vedea, înlăturate greutăţile, ca provincie a Ungariei. 

Unirea, va folosi și din alt punct de vedere, zice Cipariu 
în al treilea articol, adică va, stabili o mai mare solidaritate 
națională. 

Imprejurările vitrige ai împărţit națiunea, noastră mat 
întîi în două părți mari, cari aii avut o desvoltare politică, . 

"cu totul deosebită una, de alta. Romiînii de peste munti se vă- 
zură iarăşi tăiaţi în două: unii ce făceati parte proprie din 
regatul unguresc, alţii din principatul Transilvaniei. Apoi Ja 
acestea, se adause şi diviziunea, religioasă. 

De aci a provenit slăbiciunea Romiînilor; prin urmare in- 
teresul lor este să caute a, se uni laolaltă ca să fie 102 Popor 
cu o lege, adică cu o. credinţă. 

Pentru acest stirşit trebuie să se unească cu Ungaria | 
pentru a'şi apăra, dreptul naţionalităţi lor şi limba  naţio- 
nală, N 
» La acest tezaur strămoșesc Romiînii ţin mai mult ca la, 
viața lor şi cu aceeaşi tenacitate vor şti să-l apere și dacă,
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vor fi tinutţi separat de Ungaria : şi dacă se vor uni cu dinsa, 
ori cari ar fi condiţiunile în cari sar face această unire. 

„ Cu acest drept, zice Cipariu, e împreunat dreptul de a 
ne conserva, și apăra limba naţională. Drept învechit, care 
l-avem astăzi și care nu ni l-au răpit nici n'a putut a-l 
răpi ori ce calamitate publică, 

„ Rominul nici unindu-se cu Ungaria nu 'şi va lepăda acest 
tezaur pretios. 

„Aceste. drepturi cari singure se par. periclitate prin 
uniunea, cu Ungaria; de și noi în persoană-ne nu simțim 

acea temere, sîit cele mai întâie drepturi și fundamentale fără: 
“cari nu este viață politică, Națiunea ungară prea bine simte (2) |. 
marele moment al acestor drepturi, pentru cari atita, sa - 
luptat. Ea ştie prea bine că nu numai cu pîne trăeşte omul, 

"ci întraceste zile de înălțare universală a, inimilor, mai are 
trebuinţă, și de nutriment politic. 

a Națiunea ungară tocmai de la acele di ephuă de naţionalitate 
îşi începu viața politică şi numa) pe temeiul lor luptă la recîş- - 

„tigarea acelor di: pturi omenești, ce fac gloria Ungariei moderne.& 
Aşa începe Cipariu cel dal patrulea articol. 
Şi nu se îndoeşte că Ungurii, cari: at priceput pentru - 

dinşii însemnătatea, acestor drepturi, vor şti să ă le recunoască, 
şi celorlalte naţionalităţi. 

; Se cuvine dar ca acele: drepturi să le recunoască şi: 
celorlalte naţionalităţi, slave, “germane și romîne, din: mij- 
locul său, cărora le dete însăşi un așa nobil esemplu; 
pentru că numai așa va, fi gloria Ungariei adevărată şi com- 

“plinită, numnăi așa, înfrăţirea, naţiunilor sigilată. 
„ De aci noi nici putem pricepe din ce raţiuni națiunea, 

ungară ar putea, să caute cu ochi răi la conservarea și apă 
rarea, acestor drepturi, ce n'a nimic ostil în contra nici unei 
„naţionalităţi, cu atit mai puţin în contra naţiunei ungurești. 
Garantizarea din contra a acestor drepturi credem că. este 
o datorință, din partea acestei națiuni spre tăierea din mijloc 
acelor prepusuri nu _neintemeiate, ce unii prea zeloşi naţio- 
„nalişti ungari deşteptară îndreptul altor naționalități Ea 

4



50 

are datorinţă de a asigura pe celelalte naţionalităţi cum că, 

le va respecta ca pe a sa însăși, şi în cuvîntul nobilei Un- 

garii, pronunţat îninte de înfiinţarea, uniunei, mai mult se 

vor încrede de cît în jurămintele politice ce se ţin numai de 
azi pînă mîne.“ 

Autorul articolului nu vede ce ar putea face pe Unguri 
să ducă o altă politică de cît aceea impusă de logică şi 

de propriul lor interes chiar, vorbind de interesul real, nu 

cel de fantazie. Căci dacă sar da, asemenea garantare, a- 

tunci, zice autorul articolului: „ Romiînii ca și Saşii cu ini- 
mile aşezate se vor întoarce din toate puterile către con- 

_ Yacrarea spre binele şi înflorirea patriei; cînd, fără acea ga- 

. ranţie, toate celelalte drepturi garantizate prin uniunea cu 

Ungaria, ar rămînea, seci, nemulțumitoare, —și însăși uniunea, 

problematică.“ 

De şi lucrul era perfect logic, dar Ungurii nu se arătau 

“nici de cum dispuşi la aşa ceva și se vede chiar Cipariu 
silit să mărturisească: N 

„ Drept, că noi nu putem deplin pricepe politica, ce : 

urmează, din partea naţiunei ungarice către noi şi către 

Saşi; noi am putea cita măcar No. 253 din Erdely Hirado, 
unde tot pe aceeaşi foaie şi Saşilor se asigurează că nu'și. 
vor perde pe ai săi 22 deputati,şi Romiînilor li se deschide 

“spemea, (speranţa) că vor merge şi de ai lor de pe fundul 
regiă dimpreună cu Saşii .la, dieta, Ungariei. La toată întîm- 

plarea, aică şi airea este ceva obscuritate.“ 

i ai ia 

Gazeta de Tvansiloania? publică un articol intitulat „Unire 

naţională,“ în care se tractează această chestiune. 

Auţorul începe printi'o introducere, în care arată, cît de 
mari sînt foloasele ce pot rezulta din unire şi că numai 

* prin ea.se pot face reformele cele însemnate în viaţa sta- 

telor. Apoi vine la întrebarea, ce era. la ordinea zilei. 

„ Unirea, Transilvaniei cu. Ungaria e cea mai interesantă 
+ 

1 No. 87 din 6 Maii 1848. Articolul e semnat: 7. A-a,. -
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întrebăciune nu numai. pentru Unguri, dar şi pentru noi. Rominii din aceste două provincii. N 
Romînii sînt despărțiți în două, zice în esență autorul articolului. Din această cauză elementele streine au putut să înrîurească așa, de grozav pe Romîni, în cât să stabilească deosebiri între cei din Transilvania şi cei din provinoiile ungurești (Banat, Temișiana, Crișiana), deosebiri atît fizice „cît şi de cazacter, _- | i 
Faţă cu această, situaţiune aşa de rea, nu se poate păsi alt remedii de cît unirea, Rominilor din cele două părţi întrun 

singur corp, sub aceleași instituţiuni politice. 
Toate naţiunile a înţeles acest lucru şi vedem în toate 

părţile foarte vădit esprimată, tendința, de a, se concentra 
întrun singur mănunchită puterile naţionale reslăţite. - | E permis oare Rominilor ca, să lucreze în alt; chip în îm. prejurările actuale ? e 

De sigur că nu; și aceasta ar fio greşală neertată, pentru că — chiar de ar fi mai liberală constituţia Transilvaniei— 
viitorul lor. nu poate fi asigurat de cit prin strîngerea; lor 
„Sub 0. monarhie “constituţională, zice autorul, firește ausa 
“triaco=ungară,it _ ! 

Mai departe, autorul e de părere a se esprima această, 
dorință a Rominilor pentru unire cît mai repede, ca nu 
cumva, dieta Transilvaniei să hotărească, altfel; căci ar fi 

-0 nenorocire, de vreme ce numai prin împreunarea sub o 
constituţie “putem să căpătăm autonomia lisericească şi scolară. 

Ea 
x 

În Foaia pentu minte, inimă şi literatură s'aiă publicat mai 
multe articole asupra; acestei chestiuni atit de importante. 

In No. 12 (anul.1848) citim un articol intitulat „Unirea, 
Transilvaniei cu Ungaria“ şi iscălit de d, G. Bariț. 

„ Dintre toate reformele, zice autorul, voina să arate în- teresul întrebărei ce avea, să discute, dinte toate reformele 
cari stau nainte-ne în Transilvania, această, e reforma, refor- 
„melor pentru că prin -ea, dupe a. noastră, părere, se vor cu-
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“ triera cele mai multe reporturi politice şi sociale peste toate 

clasele locuitorilor | . 

După ce face în soirte. cuvinte istoricul chestiunei, ară. 

tînd cum sa: desvoltat la Unguri această idee, autorul se 

” întreabă : 
„ In ce va sta. acea unire? Fi-va ea numai 0 confede- 

'zaţie strînsă cum este între cantoanele suverane elvetice... 

sati în republica, democratică nordamericană ?. Preface-se-va 

dreptul public al Transilvaniei? Dar dreptul privat?“ 
__ Şi arată că de sar institui. tribunale de juraţi” şi sar 

desfiinţa toate: încurcăturile de procedură, cari nu fac alta 

„de cît ascund dreptatea, s'ar. face un mare pas spre progres 
„Apoi se întreabă autorul: Ce vor zice Sașii? 

Mulţi dintre ei sau arătat tavorabili ideei şi maă de cît 

„0 singură preocupare: li s'ar păstra - lor naționalitatea în 

„cazu! unirei cu Ungaria ? 

Această îngrijire 'e de tot temeinică ; dar, zice d-nul Bariț, 

nu mai poate -fi de acum nainte teamă pentru nimâni. 

Soarta, naționalităților nu mai atîrnă de schimbarea insti- 

tuţiunilor politice, ci de la cultura fie-căreia, de la, păstrarea 

limbei lor în şcoală, biserică şi literatură. Astfel fiind, pen- 

tru ca, să poată o naţionalitate s să domnicască „asupra celor: 

lalte, va trebui: 

a) să fie mult mai numeroasă ca să poată, la nevoie să 
le învingă pe, toate; - 

d) să se afle întrun grad de cultură, cu mult superior 

celorialte; 

_€) celelalte să nu aibă nici limbă sorisă nici literatură. | 

“In aceste condițiuni nu se va, găsi niciodată, vreuna din 

națiunile conlocuitoare în Ardeal şi cu atit mai „puţin Un- 

- gurii. Deci teamă nu poate fi. : 
In partea tinală a unui alt articol intitulat :. Ce. voesc Ro 

mîniă transilvani? 1) este reluată chestiunea, 

1) Foaia pentru minte, ete. No, 16 de Jun! 19 Aprilie 1848. Articolul . 

e semnat cu inițiala B. .
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Unii vor întreba, spune autorul, cari sînt garanţiile Ro- 
mînilor în cazul unei uniri? : 
"Cei ce cunosc pe Romiîni e destul să. cugete la numărul 

lor cel marc şi vor priceps că, viitorul lor este asigurat 
de la 1848 încolo. , Popoar ele nu se “pot lega înt”o sarcină 

„ca'să le arunci în apă... Veacul măsurilor tiranice a tr ecut, el 
nu se va mai întoarce. De aci este că cu cred atît de tare “în 
viitorul romînului că, de u'ay mai face el nimic de la sine pentr u 
sine, totuși a» mai duce-o cel puțin o mie de Ana 

. Increderea e bună, dar cînd ea, merge pînă acolo ca să 
„ie îndemne la, inacţiune, e primejdioasă. 
Mai departe autorul spune: „... ori ce încercare dea des- 
naţionaliza pe Romînii transilvani este numai osteneală prea 
deşartă, luptă contra, natursi, tot de-o-dată contra unei maio- ' 
rităţi genetice foarte cumpănitoare, luptă oarbă în contra, 
unei literaturi care nu mai poate apune.“ - 
„Apoi vorbeşte de drepturile ce ar trebui să se acorde Ro- 
miînilor în cazul cînd „Sar realiza unirea, , 

e 

Acestea. sînt opiniunile ziarelor. Vom: lua în discuţiune 
cele mai însemnate. din. argumentele lor ca, să vedem că se 
aflaii pe un teren fals. 

Ce ziceai ele? | 
Puneai de la început; înainte. principiul naționalități, 

zicind: Cine poate să se opună la: împreunarea unei na. 
“țiuni? Foarte bine: nimeni. Insă era, vorba aci de principiul 
naţionalităţii ? Din acest punct de vedere judecaă Ungurii 
cînd cerea unirea? Ei striga pe toate tonurile că vor 

- unirea celor două patrii ungurești. Aşa se citea în toate 
actele şi, de la; această idee pornind, au făcut Ungurii din 
Transilvania agitațiunea, pentru unire. Aşa, dar cînid' Ungurii 
cereau Transilvania 0 cereail ca posesiune a, lor și în aceste 
condițiuni aveail să, se alipească Romiînii din Ungaria şi. 
din Transilvania. Prin. „urmare nu putea fi vorba aci de
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principiul naţionalităţi romîne, căci dupe acest, raţionament. 
fals: „ori cum, numai să fim uniţi“ ar fi putut să zică 
„cineva foarte bine: să intre şi Rominii Gin -principate tot 
sub coroana ungară, pentru: ca să fie toţi la un loc. 

Al doilea argument era, acesta: că Transilvania nu poate 
perde nimic prin unire. Transilvania în situaţiunea ante- 
rioară, era, 0 provincie anexă, nu făcînd parte întegrantă din 
Austria. Acum Ingaria o cerea ca a sa, ca patrie ungurească 
Prin unire ea devenea integrantă a Ungariei, deci perdea 
pozițiunea ei dubioasă, prin care avea putinţa să dea o mai 

„ mare desvoltare libertăţilor şi să'și cultive mai bine națio- 
nalitatea, > 

Se -întrebaiă apoi susţiitorii unirei:- cum . vor puntea, - Un- 
gurii să fie tot întoleranți ca mai nainte, cînd ai proclamat 
“egalitatea, și libertatea pentru toţi locuitorii ? şi aci punctul 
de plecare era fals, pentru că ei proclama aceste principii 
pentru locuitorii, ungur, din momentul în care le împărtășia, 
tuturor locuitorilor fără deosebire, 

Se mai zicea: N'avem de ce să ne temem, pentru că Un- 
gurii nu îndeplinesc -condițiunile cerute unui popor spre a 
desnaţionaliza pe altul. Să zicem . dar că Ungurii nu vor 
ajunge niciodată să, desnaţionalizeze pe Romîni; ce sarîn- - 
tîmpla, însă, fiind Rominii supuşi lor? Un şir nesfrşit „de 
suferințe, de mijloace vexatoare, ar apăsa pe cei supuşi. Pri- 

„mind deci Romiînii unirea, se dădeaii pradă acelor nenoro- 
ciri ce “i-așteptaii în veacuri, — fie că ajungeai vrășmașii 
lor la un rezultat, fie că nu. 

| „Ca un argument solid în aparență, se zicea: să ne unim, 
pentru că mai lesne se unguresc 1 milion de Romîni de 
cit 3 milioane. Intrebarea, e: puteți voi, cele două, milioane, 
să scăpaţi pe cel d'al treilea şi să vă scăpaţă și pe voi? Răs- 

punsul e simplu: împosidil/ pentru că Ungurii nu voiaii ' să, 
le dea, nici un fel de garanţie de desvoltare naţională. 
“In fine mai aduceai unii un argument de oameni slabi: 

De! vreme ce unirea, se va vota şi va, fi sancţionată de îm: 
.



    

părat, pentru ce să ne opunem ? căci la urma, urmei o vom 
primi cu forţa %). : 

Un asemenea raţionament nu se potrivește unei naţiuni 
care are viaţă, căci nimic nu e mai nobil de cît ca o na- 
tiune să lupte contra, împrejurărilor politice, cari vor s'o 
doboare, şi să facă, toate încercările pîn' la cea din urmă. 
Atunci, chiar de cade învinsă, cade cu cinste și duşmanul 
ştie că ea în curînd se va ridica. 

pă 

Prin urmare argumente solide nu se puteai afla în fo- 
losul unirei... pentru Romiîni: ori-cum am întoarce lucrul 
numai dezastrul îi aștepta. ! Ia 

Pentru Unguri însă lucrul era dimpotrivă - 
Organul” național în No 10 din 10 lunii 1818 reproduce 

următoarea, întrebare cu răspuns a comitelui Teleki: : 
Ce am cîștigat cu unirea ? 
ID) Unirea elementului unguresc în un corp şi suflet de stat. 
2) Pînă aci făcurăm 1/6 parte a imperiul, de aci i încolo von 

ace mai mult de cît a treia parte, - 
3) Pină aci cu populațiunea noastră ă eram cel mai mic stat 

al imperiului, acum vom fi cel-mai mare. 
Acestea, le-ai cîștigat Ungurii şi pe acestea, le aveati în 

vedere cînd cerea unirea, 

: ” „X 
iilor 

, 

Susţinem deci că Rominii trebuiaii să se declare contra 
unirei dela început — cum aă făcut mat trziă, 

Şi ca o ultimă dovadă că exact este ceeace susţinem, 
vom aduce chiar argumentele unei foi care la început sus- 
ţinea unirea, și mai apoi s'a convins că greşită, a fost, 

*) In'No. 28, Foaia pentru minte, publică un articol intitulat : „Cum 
stai rominil din Ardeal şi co ati de i face casă. ŞI fericească naţia? 2 
în care se susţine unirea cu Ungaria din motive de oportunitate, ra- . 
ţionindu-se cam aşa: împăratul va fi nevoit să sancţioneze unirea și 
noi vom îi nevoiţi s'o primim, de ce dar să ne declarăm contra cl? 

Redacţiunea pune notă: „Pină cind nu vom avea jurnale mal multe, 
ale noastre sint datoare a primi şi opinii contraril.“
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In ziarul „Pesti Hirlap“ sa publicat în luna lui Maiă 
o  proclamaţiune ca în numele Rominilor din. Ungaria, 

„care impută celor din Ardeal că răă aă făcut de n'aă 
primit unirea, - căci ai perdut așa dreptul de a se bucura 
de libertăţile ungurești. -La aceasta răspunde Foaia pentru 
minte *) între altele: „Noi în loc de proclamaţiune, vă, spu- 
“nem numai aceea, ce ai: făcut, ce ai încheiat, vre o 40,000 
de Romîni adunaţi în Cimpul libertăţii, Acolo ati proclamat * 
națiunea romînă ca națiune stătătoare de sine pe temeiul libertăţii, 
egale... Ardtalul ca, stat e liber... Prin unire își perde li= 
bertatea şi se face o parte a țării ungureș sti ş n0i credem 
că e mai bine a fi liber, de cât supus altuia, peniru aceea nu 
voim a supune „Ardeahu țării Ungurești... 

» Voi ziceţi că sînteţi liberi, iar noi robi. Luaţi seamu bine 
și veți vedea că, ștergerea iobăgie) pe toi numai trupește vaii 
făcut liberi, iar sufletește sinteţi mai robi de citi pînă 
acum. Voi, fraților, maveţi naţionalitate recunoscută şi 

“garantată prin legi şi dupe spiritul legilor? ungureș ti nici 
"nu puteți avea... : 

» Naţionalitatea romînă fără limba romînă nu “poate fi şi li- 
bertatea fără naţionalitate e ca şi t upul fără suflet .. 

" „Fraţilor, voi ziceţi că noi .navem viitor fără de voi. 
Asta noi o primim ca adevărată, însă, nici voi n'aveţi.viitor 
fără de noi. - 

„ Ce să facem dar?,. Trebuește să. dăm mâna ca frații... 
„» Insă de sar întîmpla să nu putem da mina curînd, cel 

puţin vă rugăm să nu daţi mîna cu altul-în contra noastră.* 

, 

+ 
eX 

Din nefericire nai judecat așa Romiînii în primele mo- 
mente şi am văzut cauza: i-a înşelat imaginea falsă a li- 
bertăţii. De. aceea, Ungurii nu întîmpinaiă nici un fel de opo- 
ziţiune serioasă, atară doar de unele articole de prin ziarele 
săsești şi acelea neavînd încă aprobarea unanimă a na- 
ţiunei lor. 

*) No. 22 dela 31 Maiu 1848,
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In starea de nehotărire ă Romiînilor se simţea, lipsa unci 
direcţiuni. Şi acest lucru îl mărturisea nu numai unii şi 

„alţii în convorbirile particulare, ci însăşi Foaia pentru minte, 
inimă și literatură, care spune întrun număr că Rominii de 
aceea sînt slabi pentru că nu ştii ce să, voiască, . 

Ce ne lipsește? se întreba. Foaia. Ne lipseşte un om care 
„să unifice dorințele şi să arate drumul cel mai bun. %) | 

Drumul cel bun era greă de văzut atunci. a 
» Unioniştii, învăţaţi din lunga, esperiență a nu mai pune 

nici un temeiă pe promisiunile aristocrației şi ale patricia- 
„nilor transilvani, la vederea. reformelor radicale: proclamate - şi 
chiar legiferate în Ungaria, apăraii uniunea cu atât mai vîrtos 
că în aceea, vedeai totdeodată unirea, politică și socială a 
întregului popor romînesc din ambele țări întrun singur 
corp naţional. 1) | | 

Partea, cealaltă dimpotrivă, 
„ Antiunioniștii mai punea temei încă numai pe parola 

monarhului, iară despre miniştri țineaii aceea, ce, se și ade- 
verise de nenumărate ori, că azi sînt mîine nu sînt. Anti- 
unioniști, făcînd abstracţiune de legile feudale, despre cari 
credeati că acum se pot desființa pentru totdeauna, țineau 
foarte tare la autonomia, Transilvaniei, nu numai dupe 
esemplul celorlalte provincii ale monarhiei, ci şi pentru că 
văzind aici pe poporul romîn în maioritate numerică, spera 
întrun .veac în care să se poată măsura, și în cultură şi 
civilizațiune cu ori care alt popor din ţările coroanei un- 
gureşti.: 2 o 

0) Vezi Foaia pentru minte, ete. No. 14 din 5 Aprilie 1848. Arti-. 
- colul e intitulat: Ce voesce Romînit Transilcană ?.. Po not proaspo- 
"tele evenimente ne află cam nepregătiţi; de aci şi purcede temerea 

ca nu cumva să se 'aderereze intru noi cuvintul apostolului : na 
ştiţi ce cerefi. Autorul vrea un om care să poată „a ne lua de mină 
„Şi a ne zice: veniţi încoace, aci să staţi, de aci să porniţi; cutare 

Să voiţi, acestea să, pretindeți înainte de toate.“ - 
1) Bariț. op. cit, 82, 

=, Bariț. Idem. $8. - 
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„Va să zică învoială nu era, între ei. Trebuia deci să se 
- arate acela care să fie în stare a zice Rominilor din am- 
bele curente şi toate provinciile: „lată, ce aveţi să faceţi! 
lată pe unde aveţi să, mergeţi!“ 1) 

Și aceasta, era cu atit mai necesar .cu cît se părea că 
„curentul pentru unire se lăţeşte. 
„Din fericire, inima, cea mare care să se opună şi Ungu- 
rilor stăpînitori şi înfuriaţi şi Romiînilor porniţi pe cale rea, 
bărbatul care să sune trîmbiţa, frăției şi a luptei contra 
dușmanului,— se arătă, 

n 

La 25 Martie se răspîndi printre tinerii din Sibiti o pro- 
„clamaţiune manuscrisă avînd în rezumat următoarea cu- 
prindere: 

„ Mici o unire cu Ungurii pînă nu tor tracta cu Rominii ca 
națiune liberă la naţiune liberă, căci şi republica nu este de 
cit un despotism afurisit fără naţionalitate.it 2, 

Proclamaţiunea, era. nesubscrisă dar toți cunoscură, stilul 
şi ideile lui Simion Barnuţ. 2) 
“Entusiasmul produs de proclamaţiunea lui Baznaţ fu ne- 

„închipuit de mare. Tinerimea romînă o copia în esemplare 
cît. se putea mai multe ca să se răspindească în toate un- 
ghiurile țărei. 

Această proclamaţiune făcu pe toți naționaliștii să fie 
uniți asupra punctului atât de dubios pînă acum : unire cu 
Ungaria sai nu. Ei înţeleseră că în acest sens aveaă să 

„lupte pentru: ca, să facă pe popor a nu se amăgi nicidecum 
de imagina, falsă a libertăţii, cu care Ungurii voiaă să-l în- 
şele şi a avea totdeauna în minte că, nu poate să existe 
libertate fără naţionalitate, 

1) Papiu op. cit. 95—96. ! | 
2) Papiu. cp. cit. p. 87. Bariț. p. 84. Papiu zice la Anexe că încă 

nu a avut în mînă textul proclamaţiunel lui Barnuţ 

«) Vezi Iranyi et Chossin. Râvolution de Hongrie 1.295. Spune că 
această proclamaţie e a lui Barnuţ. Va să zică era fapt notorii că 
el e autorul. i - - ”
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Prin proclamaţiunea lui Barnuţ s'a stabilit punctul” cel 
mai important din programa de luptă a Romiînilor. Răspîn- 
dindu-se aceste idei și devenind populare, toți Romiînii știri 
spre ce ţintă merg şi pentru ce fac sacrificii şi, încrezători 
în bărbaţii lor de frunte, ei merg ca niște soldaţi credincioși, 
necunoscînd alt strigăt de cît: înainte!*). 

.*) Nu am [utut afla textul acestei proclamațiuni.
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CAPITOLUL, IV. Ă 

PRIMELE SrișOAl ALR ROMÎSILOR — ADUNAREA DE LA DUMINICA TOMEI 

Adunarea Ungurilor dela Oşorheiu.— Rominil vin la adunare, — Ti- 

nerii romini află da proclamația lut Bar nuţ. — Agitaţiune în ţară contra 

uniro'.— La Cluj. La Braşov. — Tinerimea. romină aleargă prin țară 

pentru adunarea de. la Duminica Tomei. —— Importanţa ideei - pentru 

“întrunire.— Ungurii. erati infuriaţi pe Romint.— Guy ernul core lui Le- 

men' să pedepsească pe Pumnu.— Teleki nu voia să se ţie adunări 

de Romiîni.—J.emeni se multunieşte cu un sinod.— Guvernul admite 

să se facă adunări dupe confesiuni. — Adunarea de la Duminicu Tomei 

e oprită oficial şi se convoacă la 83 Maiii. — Măsuri contra aduhărel 

de la Blaj.— Funcţionarii împedică” poporul. El se adună. — Cuvintările 

tinerilor, — Comisarii -vin la „adunare, dar nu opot sparge —Slujba din 

biserică.. Fapt caracteristic.-— Lemeni ruşinat. — Se„votează petiţiune 

pentru Micheş.—Primirea, lui Barnuţ. —'Vorbirea, lui Barnuţ —Organul 

: luminărei despre această adunare. — Adouazi capil Rominilor se con- 

sultă pentru 83 Maiă, — Raportul comisarilor către guvern — Ungurii 

persecută pe cei ce fusese la adunare.— Ungurii acuză pe Romini că 

sint aţiţaţi de streini. — Rezultatele adunărei dela Duminica Tomei. 

Văzurăm cât de mare a fost importanţa proelamaţiunej 

lui Barnuţ, și silinţa ce şi-aă dat studenţii ca. s'o răspîn- 
dească în toate părţile. Ea n'a, întîrziat ași da roadele. . 

La 24 Martie tinerii. unguri şi secui, cari studiati şi prac- 

ticaii dreptul pe lîngă” tribunalul regesc din Oşorheii, fac o 

întrunire pentru a formula, o petiţiune. către împărat. La 

această întrunire invită şi pe tinerii romîni. Fi merg şi 

Ungurii le dă şi lor petiția s'o iscălească.") 

Unul dintre Romini luă cuvintul -și spuse că vor iscăli 

petiţiunea, însă „ca Romînă “ și cerînd: să se desființeze 
iobăgia, să se respecte limbile și naționalitățile din Ungaria şi 

” Transileania, să „se fuciă deplină epalilale civilă şi politică. 

”) Bariț; op. cit, numeşte pe următorii tineri practicanți, la. Oşor- 
heiă: Vasile Pop, Iacob Bologa, Servian. Popovici, loan Mărgineanu, 
Iosef Hodoş, Nicolae Solomon, Petru Dobra, Ioan Buteanu, Avram. 
Ianeu,.A. Papiu Ilarian, Const. Secăreanu. Const .G, Ioan; Samuel 

| Poruţiu, Petru Roşca, 1. Pinciu, Dionisie Marțian, fraţii Brote.
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| » 

Se înțelege că Ungurii nai admis cererea Romiînilor ca, 
declaraţiunea, aceasta să fie trecută în procesul. verbal al. 
adunărei. 

In timpul acesta se afla în Ogorheiti şi tînărul Aveam 
Iancu, advocat. El convocă, pe toţi prietenii săi într'o în- 
trunire intimă la, dînşul acasă, la, 26 Martie, şi hotăriră în 
principiu ţinerea, unei adunări naţionale în Duminica 'Pomei. 

Pină acum ei nu aflase nimic despre proclamatțiunea lui 
Barnuţ. La, 28 Martie o dobindiră. Işi poate închipui ori- 
cine efectul -ce va fi produs pentru nişte spirite de mai 
nainte înflăcărate și dispuse- în . acelaşi seris cum predica, 
Barnuţ,. | 

Pe la începutul lui Aprilie mai toță tinerii. plecară din 
Oșorheiă ca, să cutreere. orașele și să agite pe Romiîni. 
Și nu aveai să vorbească în pustii. La, Sibii se ţinură a- 
dunări. Nicolae Birlea :) se duse la Blaj şi convocă și acolo 
adunări şi consfătuiri. Lă Abrud advocatul Buteanu nu mai 
aşteptă venirea lui Iancu şi-chemâ pe Romîni la, adunare, 
spunându-le că a, venit ceasul hotăritor, că trebue toţi să 

'se scoale şi să se împotrivească, așa zişilor patrioți unguri 
cari vor să prefacă toate naţionalităţile întrun singur ele- 
ment, că acum mai mult ca ori cînd îi ameninţă o moarte 
sigură, dacă vor sta în nepăsare. ?) 

Chiar în Cluj, în acest. oraș în care Ungurii au toată pre- 
ponderanța, Romiînii nu se temură de a se manifesta. Bu- 
sean veni aci ca să insufle şi mai mult curagiă fraţilor: 

. EL află ca agitatori pe Florian Micheş şi pe Ioan Suciu, 
cu cari îşi dete mîna şi cu toată tinerimea de acolo făcea 
deosebite demonstraţiuni naționaliste romiînești. Papiu he 
spune î) că juristul Hodoş în public rupse şi călcă în pi- 
cioare cocarda ungurească, pe care maghiarii voiau să i-o 
pună în pept. Publicară chiar în gazeta, Frdely Iliradd un 

2) Bariț. op. cit. vol. I[,: 
> Papiu. op. cit. II 110, Bariț. + op. cit. vol II, 86. 
5: Paplu. idem. p 112, !



    

articol în care întrebaă pe Unguri: „ Pină cînd veți tiacta 
despre noi fără a ne întreba şi pe nos? e 

Romiînii din Braşov se mmișcară şi ei, 
* La 95 Martie se ținu o întrunire, în care se redactă, an 

“proect de adresă către magistratul orașului. | 

Faţă cu gravele împrejurări petrecute în Viena și în alte 

oraşe ale patriei, zice adresa, credem de a noastră datorie . 
a vorbi și noi. 

„Mai întii e o declaraţiune de credinţă, către împărat ŞI 

urmează în mod sumar cererile Rominilor de a fi primiţi 

în viaţa politică a statului. 

"Adresa, termină cu aceste cuvinte: | 
„ Convinşi fiind că noi propunind aceste cereri ale noastre 

ne împlinira numai .strinsa noastră datorinţă, civilă Şi pa- 

triotică, fără a imita, numai urmările altora şi cu nădejde 

tare că vom vedea, un rezultat prea ferbinte dorit în sensul 

devizei timpului, care este: libertate, egalitate și frăţietate, 
rămînem etc.“ 2) 

Această adresă, nu avu nici un rezultat și mulţi Romini 
o socotea făcută în mod prea vag Şi fără, destulă energie.?) 
De aceea se ţinu o nouă întrunire şi Romiînii, avînd. în 
frunte pe advocatul Ioan Bran, merseră la magistrat și in- 

„trară în număr de 400 în casa oraşului, cerînd să, fie s0- 
cotiță întru toate egali cu Sașii. Căci nu trebuie să perdem 
din vedere că Rominii din ţinutul Braşovului ai avut, pe 
lîngă, asupririle Ungurilor, şi neînţelegeri cu Saşii, cu cari 
ai urmat procese de ani de zile. Chestiunea, a fost iractatii 
şi în adunarea, de la 25 Maii. 

Idvea, de a se ţine o adunare la Duminica Tomei. . adop- 

tată în principii, lua, din ce în ce mai multă consistenţă, 

Pretutindeni era bine primită. Tinerimea, care alerga pentru 

propagarea ei, întilnea prin toate comunele romînești: uși 

9) Idem,. loc. cit. 

2 Gazeta de Transilvania No: 25, în supliment. p, 106. 

3) Vezi Papiu op. cit p. 118—114. Vezi comentariile Gazetei dela 
„finele adresei. No. 25 supliment.
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deschise, strîngeri de mînă binevoitoare, făgădueli încura. 
geatoare. | | | 

» Călătoria, tinerimei d'a lungul țărei, zice Papiu Ilarian, 
te făcea, să-ţi aduci aminte de călătoria, apostolilor şi de 
preconii romani, pentru că nicăiri. nu poți lege (citi) în is- 
torie o însufleţire mai mare de cum era, însufieţirea acestor 
tineri aprinşi de dorul fericirei națiunei romîne 1) 

Şi în adevăr era, nobilă misiunea, lor și salutară ideea. 
Să judecăm. 
Ce făceaii Rominii cînd Ungurii din Transilvania aveai 

ca deviză Unire sai moarte? | - 
Uimiţi, precum prea, bine zice păr. Nicolae Popea 2, nu 

ști încotro să apuce. Unii voiati unirea, cu Ungaria, alţii 
o combăteai. Chiar gazetele — precum am văzut — nu eraă 
hotărite pe deplin. Ă 

In această, confuziune tinerii din Oșorheiti îşi pun în gînd 
să lucreze pentru o adunare naţională, | 

„ Această, idee fericită, zice păr. Popea, străbătu ţara în- 
treagă ca un fulger dintro margine în alta, întîmpinată, 
fiind pretutindenea de aprobarea, generală a Rominilor.* 3) 

Și era natural să. fie astfel, pentru că adunarea - pe deo- 
parte ar fi şters deosebirile de vederi și ar fi stabilit un 
tel de program comun, pe de altă parte adunarea, era o ma. 
nifestaţiune politică, și tocmai de aşa lucru aveati necesitate 
Rominii în aceste momente cînd eraă cu totul desconside- 
raţi politicește. 
„Călătoria acestor tineri are o însemnătate cu atît mai 
mare, cu cît nu exista o autoritate politică superioară, care 
să aibă în vedere interesele particulare ale naţiunei romîne 
şi să cheme poporul. 

Iniţiativa trebuia să fie luată şi urmărită de cineva, A 

1) Papiu. op. cit, II. 114 
2) Memorialul luj Şaguna do Nicolae Popea. 'Tom. 1. 
5) Memorialul lui Şaguna, tom. 1. p. 47, 

7
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ceastă necesitate fu înţeleasă, de tinerime, de aceea ea 
mergea din loc în loc, strigînd tuturor: . 

„Se apropie momentul -mîntuirei şi de aceea, tot Rominul 

" credincios să fie la Duminica Tomei în Blaj la Adunare!“1) 

Se înţelege că Ungurii nu puteai să stea nepăsători faţă, 

„cu' acest curent. Ei, cari socotea că ai pus pe Romiîni sub 

călciiă, că i vor putea duce așa şi unde vor voi, văzură de 

odată că Rominii se ridică. Fierberea din toată Transilvania 

pentru ideea adunărei naţionale, îi speria, îi făcea, - să şi |. 

piarză cumpătul şi să publice proclamaţiuni în cari amenin- 

ţa pe Romiîni cu spînzurătoarea. Uitai că tocmai alergarea, 

dupe asemenea măsuri extraordinare le da pe fată slăbi. 

_ciunea. , 
„Guvernul din Cluj ar fi voit să împedice agitaţiunea, şi 
ținerea adunărei. 

Proclamatiunea profesoralui Pâmnu fu confiscată şi au- 

torul ei dat judecății. Tot, deodată . episcopul Lemeny pri: 

__meşte o adresă, cerînduii-se să tragă la..răspundere pe 
-. Pumnu — căci era preot. Episropul se arătâ slab şi răs 

punse nu cum ar fi trebuit, ci îşi ceru scuze ?). Totuşi se 
rugă de guvein să încuviinţeze ţinerea, adunărei. 

Comitele Iosef 'Teleky, guvernatorul Transilvaniei, răs- 
punss că Românii sînt liberi să facă petițiuni în cari să-și es- 
prime dorinţele și cererile 5), dar guvernul nu poate încuriința 

adunările, căci masele g Y ămădite” vor provoca scundaluri 4) 

1) Papiu. op. cit. 115 IN 

'5) Bariț zice-că ar fi trebuit să răspunză astfel: „Ei sint episcop, 
nu sint nici prefect administrator nici comandant de putere armată. 

Toată poporaţiunea catolică maghiară şi nemaghiară din Ungaria și 

Transilvania ține adunări dese de sute şi mii ; pentru ce nu, trageţi 

la răspundere din cauza acelor adunări și pe episcopii romano-cato- 

lic ? “. op. cit. 90. 

3) Trebuia să adauge: Şi cari să fie puse la dosar, . 
1) Bariț. op cit. 90-9'. -. .
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- Episcopul Lemeny — căruia, se vede, nu: prea i plăcea 
săşi spargă capul şi să aibă multă grijă și "neodihnă — 
cere atunci să se încuviințeze ţinerea, unui sinod. 

Acest lucru nu plăcea inteligenței romiînești care se pu- .- 
_sese în capul mișcărei. Ei știa bine că un asemenea sinod 
va. fi numai“o formă. tără nici o însemnătate. 

Dar nici guvernul n'a. vrut să aprobe. Și — fiind că, auzise” 
„că, tinerimea din Blaj a declarat episcopului că va ţine ori 
în ce chip adunarea proectată — a cerut comandei generale 
de la Sibiă să trimiţă mai multe trupe la, Biaj. 

Tot 'se temea însă de vre o complicaţiune ; de aceea, gu- 
vernul își schimbă părerea, şi trimete. de ştire episcopilor 
că se pot întruni protopopii şi cîțiva mireni mai luminaţi, 

însă deoparte clerul unit, de altă parte cler ul neunit şi în ori ce 
altă zi, numa! la duminica “Tomei nu. 

Acum advocatii şi preoţii. romiîni din Blaj se sfătuiră ce: 
este de făcut. 

Episcopul era de părere să se amine adunarea pentru a 
„sai 29 Mai. Prin acesta, se distrugea cu totul nădejdea pe - 
care o avusese cei dintăi propagatori ai ideei intrunirei, 
pentru că poporul era. înştiințat să vie la adunarea, de la, 

„Duminica Tomei, mulţi eraă pe drum şi 0 amînare. prea, 
lungă i-ar fi făcut să pregete pentru. a doua -ocaziune. | 

Ciţiva, advocaţi cerură: numâi o amînare de două trei 
zile pentru ca pe deoparte să nu se contrazică nici ordinul 
guvernului. „pe 'de altă parte să nu fie siliți cei cari plecase 
d'acasă să se întoarcă înapoi. - 
“După multe greutăţi și desbateri sa, hotăirit ziua, de 3 

Maiă pentru adunare. 
După aceasta, ambele episcopii deteră circulare "protopo- . 

pilor prin cari opriaă in primul rînd de a mai veni cineva - 
la adunarea, de Duminica, Tomei şi în al doileu rînd îi în- 
vitau să participe şi să cheme și pe credincioși la; aduna»: Si 

„rea din 3 Maii la, Blaj. ) - 7 

1 D. Bariț (op. cit. -. 94) zice : „Episcopul Ioan convocase cu cir- 
1



66 

Guvernul trimise imediat instrucţiuni episcopilor asupra 

adunărel din Maiu, zicînd între altele: 

„ în acea adunare să .nu se discute de cît numai punc: 

„tele din cari se. va, formula, petiţiunea, către dietă; ori cari 
alte desbateri-şi 'concluse .cari ar avea de: scop a turbura, 

„liniştea publică să nu fie suferite; şi petiţiunea către dietă 

să fie compusă în termeni cît se poate de moderați * -2). 

„ Precum se vede, adunarea de la, duminica, 'Yomei în rod 

oficial -era amînată; se luase chiar măsuri ca, poporul să fie .. 

întors din drum, înspăimîntindu-l că la Blaj e adunată 

oştire. că ai să fie omoriţi, că, curtea: episcopilor. e plină 
- de Unguri, — saii înșelîndu-l că adunarea sa; amiînat, că se 
vor duce de geaba, — sati amenințîndu-l cu deosebite „per. 
secuţiuni în comitate 

"Toate acestea; pinţin efect aii avut şi mult. norod romi-: 

nesc era, aşezat Duminică prin satele .de lîngă Blaj. | 

„Lucru minunat, zice păr. Nic. Popea, prelingă toate o- 
pririle guvernului ţărei,: care ameninţa cu aspră: pedeapsă, 

pe cei ce vor cuteza a se duce Ja adunare; prelîngă toate 

„ împrotivirile şi pedicile puse din partea episcopului Lemeny, 

- culariul- din 21 . Aprilie pe protopopil săi şi pe delegați:la Blaj pe 

"ziua de Shs N Naiii. Episcopul Andreiti incă tot nu ajunsese la Sibiu; 

dară consistoriul din Sibiu, sub presidiul lui Moise Tulea, convocă pe 

"ai să tot pe 2], Maiii, dară locul adunărei nu-l numi şi aşa diecesanii 
au presupus că şi ei ai să se adune tot la Blaj”. 

Aserţiunea d-lui Bariț este neoxată. Citind cineva convocarea des- 
pre care vorbeşte d-sa, se va convinge de adevăr. Iată ce spune cir- 

cularea consistoriului din Sibiu, publicată în Gazeta de Transilvania 
No.,31 din 1848 şi 3 reprodusă în Memoriul luă Şaguna a! păr. N, Po- 

pea (pag. 52): . . binecuvințenia ta vel avea cea mal strinsă da- 

torie a te afla pre acum însemnata zi js dMaiă la Blaj *. Nu mal poate 
- încăpea îndoială. Convocarea 'consistoriulul din Sibiu, ca şi convocarea 

episcopului Lemeny („am determinat ca pe 3/3 a lunel lui Alaiă să 
jinem adunare în Blaj“) pricizează aname că adunarea so va ţine la 
Blaj. Nu ştim pe ce se va fi întemeiat d. Bariț ca să facă o afir- 
maţiune contrarie. | : 

"2 Bariț. op. cit 94, -
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adict Maghiarilor; prelingă toată ceata funcţionarilor, . în 
frunte cu comisarii regimului Foszt6 Menyhardt şi Miksa, 
Iănos,. trimiși anume la Blaj "pentru ca, să împedice, even: 
tual să spargă adunarea; ba în fine pe lîngă toate că spre 
acel scop se comandase chiar şi miliţie la, Blaj; adunarea, 
naţională de la duminica Tomei tot a avut loc în Blaj, a- 
dunîndu-se poporul din diferite părți ale ţărei în număr de 
vre o 5-—6000, în frunte cu tinerimea, și conducătorii ei“. 1) 

Dis de dimineaţă agenți ai guvernului fură aședaţi pe la, 
bariere ca să îndemne în tot: chipul pe popor să se în- 
“toarcă înapoi. Nu putură însă să isbutească. - 

Asemenea nu putură isbuti nici acei partizani ai. Ungu:- 
rilor cari voia să împrăştie poporul ce începuse să se a. 
dune pe la 6 ceasuri în piaţa bisericei catedrale. 2) 
*Puncţionarii voiai să împedice adunarea și căutat să 

provoace scandal pentru ca ast-fel să fie justificată inter- 
venirea, armatei, căci era adevărat că, se adusese pentru a- 
ceastă ocaziune trupe neobicinuite. 2. NE 

De aceea, îndată ce văzură că un tînăr se suie pe piatra, 
de la intrarea, bisericei ca să, vorbească, poporului, trimiseră 
o trupă, de linie care se aşeză în faţa adunărel. Mulţi în- 
cepură a se teme; alţii voia să ceară depărtarea, ei. Dar 
acela, care vorbia la zise cu ton liniştit : o 
„Nu vă temeți, fraţilor!.Cu noi e Dumnezeă ; cu noi este 

dreptatea, ! Sintem credincioşi împăratului, vrem. dreptate Și 
pace! Voi sînteți poporul și dacă ne veți asculta, gloanțele 
puscilor nu pot să pătrundă în voi!“ 4) 

1) Op. cit. pag. 48 | . 
2 Papiu. op. cit. II, 134. Bariț op. cit. 97—98. 
3) pus. Din toate aceste faime singur aceea era adevărată că în 

curtea episcopului erai adunaţi mai mulţi ofiţeri ungureşti, pe cari. 
“îi trimise guvernul ca să împedice adunarea — şi cum că pe 28 4- 
prilie (Vineri) sosise la Bucerde o companie de infanterie de la Alba 
Julia și pe 29 se aştepta la Sancel o cenţurie de dragoni.“ (Papiu op. . „cit; IL 183), | E | 

-9 Papiu op. cit. 11. 184, Bariț, op. cit. II 98,



__68 

In acest sens vorbiră, poporului și alţi tineri. A bătut ora 
mîntuirei. Spiritul libertăţii universale a deşteptat pe toate. 
popoare:e Europei şi a ajuns și la noi. Să aruncăm vest- 
miîntul sclaviei, să nu dăm de -ruşine numele roman. Ne 
am adunat ca să spunem tuturor că nu mai voim să fim 
șerbi, că nu mai voim să domnească nimeni asupră-ne, !) 

Aşa vorbiau ei. Vorbe energice, dar liniștite ; ast-fel că 
soldaţii rămaseră, la locul lor fără ca, să, se întîmple nimic. . . 
„Pe la 9—10 eșiră din palatul episcopiei, unde fusese găz: 

- duiţi. comisarii guvernului, pe cari i-am pomenit, mai nainte: 
M. Foszt6 şi [. Miksa, 2). 

Poporul! romîn sta gata, să asculte pentru orce întimplare 
de glasul conducătorilor săi. De aceea cînd văzu venind pe 

„cei doi agenți ai autorităţii, întrebă, pe conducători: „Săi 
'1ăsăm să vie 9 Aceștia le ziseră să-i lase şi astfel: comisa- 
rii intrară printre rîndurile adunărei. 2). 

Cu această ocaziune s'a petrecut o scenă caracteristică. 
Unul dintre tribunii Rominilor voi să. se apropie de comi- 
sari; dar poporul îl opri. 

BI: zise. atunci ; 
— Lăsaţi-mă, fraţilor, să mă, înţeleg cu dînşii. 
să te înţelegi; dar nu te apropia prea mult de ei, că 

ştim noi, sîntem pățiți. - | 
“si au ţinut pe tribun să vorbească cu comisarii de la dis 
tanţă, *). | 

Cornisarii voiră să citească “porunca imperială prin care - 
adunarea era, oprită, dar. poporul nu-i lăsă, zicînd : 

— Le știm noi! Le ştim! | 
Atunci îndemnară pe popor în limba romînă „să fie ascul- 

tător, să nu turbure liniştea publică, să plece acum pe a- 
casă pentru că a încuviințat guvernul altă adunare la 15 
Mai, că Ungurii voesc binele Rominilor, că, Ardealul se va. 

1) Papiu. loc, cit, 185. 
2 Papiu 136. Bariț 98. 
î) Papiu. 1%. Bariț 98 | 
4) Fapt, raportat de Papiu (136— 137) şi de Bariț (98 — 99
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uni cu Ungaria. şi atunci va, fi mare fericire pentru toți Ro- 
mînii..... şi altele de acest fel. Dar poporul auzind vorba de unire începu să strige: | 

— Nu ne vindem ţara! Nu vrem să știm de unirea ce aă 
făcut-o domnii fără ştirea, noastră ! 1). i 

Un tribun vorbi cam acestea: | | 
„Poporul s'a adunat în pace, se va, consulta în pace: gu- 

Vernul se va, convinge că n'a fost trebuință să aducă ar- 
mata, ; căci, ori-ce sar zice, nu va, putea guvernul să ne În- 
pedice de a consfătui cînd Ungurii, Secuii şi Saşii fac aceasta . 
în toată libertatea, « 2), - 

Astfel comisarii ai fost nevoiţi să se retragă, văzînd că 
sînt zadarnice încercările lor de a sparge adunarea, după . 

„cum se zădărnici și planul de a porni armata, contra Ro: 
miînilor, căci comandantul trupei nu se învoi, găsind că to- 
tul se petrece în linişte şi intervenirea, forței armate ar fi 
neînțeleasă, 3), - | 

La 10 ore sosiră Avram Iancu şi Buteanu cu mai mulţ 
munteni. Adunarea, îi întîmpină cu strigăte de bucurie, î 
duse în triumf pînă la ușa bisericei şi apoi cîtă putură in- 
trară înlăuntru ca să asculte slujba. 4), 

Cu această -ocaziune se petrecu un fapt, care e o întărire” 
a Opiniunei lui Papiu, pe care am pomenit'o mai nainte, că 

„comandantul trupei nu a voit să asculte pe comisari. | 
Cind intrâ, mulţimea, în biserică, comandantul trupei dete 

Papiu op. cit. 197 Barit. 99. Aceasta arată cit e de falsă afir- “marea lul Kovari că la aduriarea de la Dum. Tome! Rominil s'au pro- - nunțat pentru unire. Vezi şi Foaia peniru minte No 7 din 1862 
2) Papiu op. cit, 133, IE 
2) Faptul este raportat de Paplu op cit: p. 140, . Bariț (100) nu-l confirmă, dar nici nu-l dezminte, -ba și găseşte foarte probabil. „Acest secret a putut să'] afle Papiu numa! de la vrun ofițer. Un lucru era ştiut în acele zile de toată lumea că adică trupele de linie nici de cum nu simpatizat cu violențele ungurești.“ E 
+) Paplu. 141. Bariț. 100. Memorialul lui Şaguna 49.



„toe pl Români s să lase puscile şi să între și că să asculte 

slujba. ? 

Dupti” eşirea din biserică, episcopul | Ioan Lemeny voi să . 

„vorbească poporului, căutînd. să-i convingă că trebuie să 

plece pe la casele lor, să se supue poruncilor autorităţii, căci, 

precum zice scriptura, ori-ce putere este de Dumnezeu. Po- 

“porul nu putea însă să auză tocmai în momentele acestea, 

asemenea cuvinte. De aceea fu întrerupt de un tribun, spu- 

nîndu-i-se că nu cine ascultă pe cei mari ascultă pe Dum- 

nezeu, ci cine ascultă, poporul, - căci vocea poporului este 

vocea, lui Dumnezeu. -ar mulţimea î îi răspunse printrun lung 

murmur. 

Astfel fu nevoit episcopul « să se retragă acasă. cu ruşine. *). 

Apoi se votâ o petiţiune prin care se cerea! liberarea, ad- 

vocatului Micheş 5), care fusese arestat Ia Cluj. acuzat că 
răsvrăteşte poporul. 6). | NR 

Cu aceasta, se stîrși întrunirea de dimineaţă. 

Dnpă prinz poporul se adună din noi. Veni vestea că 

în satul vecin Mănarade a ajuns, venind pentru adunare, 
un deputat din Sibiă. a : 

Acesta era Barnuţ. 
Toată mulţimea îi ese întru întîimpinare. - Entusiasmul 

era, de nedescris, „Mişcarea, poporului, zice Organul lumină, 

-se părea, ca sgomotele şi undele mării.* 

„Se reped toţi să scoaţă caii de la căruță şi st ducă în 

triumf în oraş El, văzînd aceasta, îndreptă următoarele cu- 

-vinte pline de foc către popor: 

„ lcuma, fraților, mu este timpul ca să băgim pe oameni. în 

jug, ci-să-ă scoatem. Lăsaţi dar să trag gi vitele, că. voi ați tras 

destul și acuma o să fim oameni liberi, | 

N . 

2 Papt reportat de Bariț op. cit, p. 100. 

4) Papiu. 142. Bariț. p. 100. 

5): D. Bariț zice Micaş. 

6) Bariț. p. 100. Papia 143..
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pînă în curtea seminarului. ?) 
Momente solemne în istoria naţiilor și dovadă de cit poate 

însufleţi. lupta pentru o cauză mare. 
. Adunarea nu se mulțumi numai că l-a dus în triumf pe 

Totuşi mulţimea, înflăcărată, 'şi mai mult, îi duse căruța, 

? . 

Barnuţ, dar voia să-l şi auză vorbind, 
Barnuţ veni la intrarea, bisericei şi le spuse că a venit 

timpul ca să se șteargă iobăgia, şi Romînii să capete drep- 
turile lor ca naţiune. Pentru a ss ajunge aci se cere în pri- 
mul rînd unire, luptă cu puteri împreunate. Apoi se: cere 
purtare așa, ca să nu putem fi acuzaţi că am voi să răpim 

„ceva de la, altul. Ascultaţi şi de aci înainte pe domni pînă 
„va veni îndreptarea, leguită. Duceţi-vă “acum pe la casele 

voastre şi la %/15 Maiu să vă adunaţi cu toții la întrunire 2). 
„Pe la 4 ceasuri dupe amiazi mulţimea, se risipi. | 
„Organul laminărei, vorbind de aceast adunare, zice între 

„altele: | A 
“„Entusiasmul cu care ascultau cuvintele insufleţitoare şi 

ascultarea, de îndemnele oratorilor -era, nemărginită. Cine va, 
mai, zice că poporul romînesc e popor sălbatic? Cine ar 
mal avea așa, îndoială a fost păcat că n'a venit în Blaj la, 
duminica, Tomei să-l vadă şi să se convingă. Noi credem . 
și dorim că poporul romîn tot deauna se va purta cu acea, 
cuviință ca eri. Şi atunci soarta lui în viitor nu poate să 
fie de cât fericită“ 3). | e 

Searatorașul a, fost iluminat. Sai. făcut procesiuni pe 
strade, s'a cîntat cîntece naţionale și sai ţinut discursuri ?), Sti , 

Au x | 
Adouazii Barnuţ se consultă cu Cipariu în privința adu- 

nărei din $/4; Maiu. Ei voiaă două lucruri.. Intiit: să stabi- 

') Papiu op. cit. p. 144. Bariț op. cit. p. 100. Memorialul p. 49 
2) Papiu .p: 145. Bariț p. 101. Memorialul p. 49 lranyi et Chassin: 

Rey. de Hongrie 1 296, Ia : 
_5) Memorialul .p. 49 pomeneşte de articolele organului. Bariț re. 

produce o parte p. 101. Papiu reproduce mal mult p. 147. 
î) Papiu op. cit. 148. Bariț 102. E 

si 
:



  

lească o , definitivă înţelegere între clerul unit și cel neunit, 
„ca mînă în mînă, să, păşiască în fata poporului, asemenea 
episcopii să lase ori ce. pricină de disensiune între dinşii și 
să caute a se împăca în ori ce chip. Al doilea: să se a. 
ducă la adunare şi Romiîni din celelalte provincii cari se 
afla sub coroana, u, Ungariei, adică, Banatul, Crişana, Mara: 
mureș, a 
„Pentru - primul punct lucrul era mai lesne de făcut. Pen. 

„tru al doilea se înfăţişată mai multe dificultăţi, căci Romînii 
din celelalte provincii aveai alte preocupaţiuni de cit ale 

. celor din Transilvania, Poate chiar că în unele puncte se 
„ciocneaii interesele lor. Așa de pildă, Rominii din Transil- | 

vania, trebuia, să fie'cât mai de aproape legaţi de Sîrhi, să / 
facă -cu ei cauză comună — și am văzuţ că înțelegerea, n'a. 

- lipsit,—iar cei din Banat: tocmai contra Sirbilor aveai să - 
lupte pentru că nu puteai . suferi supremaţia episcopului 
Sîrb peste Rominii neuniţi. 
„Trebuiu însă ca să se. înlăture c oră ce pedică. 
„Cu toate aceste diferenţe : de interese dupe provincii, zice 

"d, "Barit, erai altele de importanţă superioară comune tu: 
“turor Rominilor, cari pretindeau în -mod imperios ca/ toți 
„Rominii din monarhia habsburgă să facă odată cauză, Co- 
mună. Nu trecu anul pînă, cînd: Romînii din .toate provin- 
ciile ajunseră . la coavincţiune că ei în adevăr aj cauze 
comune vitale, de cari erai datori existenţei, viitorului și 
onoarei lor naționale ca să se. intereseze cu toţii“ ). 

| | xx 

Raportul făcut guvernului de către comisari a fost favo- 
rabil, căci .nici: nu se. putea altfel, recunoscind - că nimic. - 
contra ordinei publice nu sa, făcut de cei adunaţi. E ade- 
vărat, zic "comisarii, că adunarea, sa, ţinut conta poruncilor 
date de guvern; dar ce puteam: face ? Trebuis să recurgem 
la intervenirea forței armate ȘI numărul soldaţilor era, . prea 

„) Bariț op. cit. p. 103.
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“mic faţă cu al celor adunaţi și ne teraearai de o rușine și 

“mai mare. , 
Comisarii nu vor să spuie că cei adunaţi erai Bonn, ci 

„nişte contribuabili 1). 
Raportul acesta e bun pentru istorie. dar rezultat practic * 

ma avut, căci Ungurii nu pregetară imediat după adunare 
„să îndrepteze cele mai cumplite persecuţiuni în contra, celor 

ce luase parte la ea; Inchisori, bătăi, dări în judecată: tot 

-ce le venea, în :minte şi ce puteai pune în aplicare. Mulţi 
nici nu îndrăsneaii să se ducă acasă sai, dâcă se ducea 

şedeaă ascunși cum puteaii mai bine. Inşii conductorii po-. 
porului se temeai de persecuții şi cerură comisarilor o ade- 

„verinţă că n'a nici o vină asupră-le Şi să fie lăsaţi în pace 

de autorităţile comitatelor. 2). - 
Pe lângă acestea. ziarele lor erat ca turbate contra, Ro- 

mînilor și răspîndeaă : calomniile cele mai nerușinate şi cele 
mai înfricoșate ameninţări. 

Ştim noi, ziceaii ele, că, nu fac aceasta, Romînii din pro- 

„priul lor îndemn, ci sînt agitaţi de streini. . Toţi aceia cari 

se numesc conducătorii lor nu sint de cât oameni plătiţi 
de Ruși — alţii ziceai de Saşi; — astfel că de vom spin- 
zura pe aceşti doui-trei turburători totul va intra în linişte. 

xx | 

„Se înțelege: că nu 'cu. u.ochi buni puteati privi Unguri miş- 
“carea Rominilor ; pentru noi însă rămine să ne întrebăm 
“terminînd acest capitol : care a fost înseinnatatea întrunirei 
-din duminica “Tomei 2. | 

E foarte adevărat că un rezultat efectiv nu a avut şi nici 
că putea, să aibă, totuşi mai toți soriitorii cari au vorbit de 
-dînsa recunosc însemnătatea ei și noi înşi-ne o vom susţine. 

Se acuzase poporul romîn că nu e Yrednic de libertăţi. 

V Raportul comisarilor e publicat de Papiu op. cit, Anexa IX P. 
219—983 

| 2) Publicată de Papiu p. 283 „Memorialul o reproduce p. 50 Este în 
limba ungară.
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Atitudinea. lui hotărită dar. liniştită, a probat tocmai con-- 
trariul în adunarea de la duminica Tomei. 

Poporul are. multe nevoi, dar, cînd: e momentul de a se: 
manifesta, dacă e nepregătit, nu știe ce să ceară. Adunarea, 
de la duminica Tomei a pregătit mulţimea. -a, făcut-o să. 
înțeleagă, lămurit cari sînt doosebitele puncte pe cari tre- ă 
buie -să le reclame. | 

Poporul poate să rabde' mult. Apăsarea de secole nui. 
distruge sentimentul de libertate, dar i 1 amorţeşte şi e ne- 
voie să-l deştepţi ca, să-l faci a se folosi de un moment 

„binevenit. Această deșteptare a îndepliniț'o adunarea din 
duminica 'Tomei. 

Orice mișcare populară trebue să aibă o direcţiune şi ca,. 
să nu se abată dupe calea cea dreaptă, e neaparată nevoie 

„ca, poporul să cunoască. pa conducători, să se deprinză a-i 
asculta, convins că vorbesc pentru interesele sale. Această. 
cunoștință sa, făcut prin întrunirea de la duminica Tomei. 

Dacă nu se făcea, adunarea, aceasta oamenii din sate de- 
părtate nu erau să știe la, ce at să se aştepte, ar fi as- 

„cultat poate de vorbele Ungurilor, cari acum nu mai aveai. 
trecere, căci auziaă chiar de la fraţii lor ce se pregăteşte 
în realitate la Blaj, | 

Fără adunarea din duminica, Tomei, n'ar fl venit atit, de: 
mare mulţime. cum a venit la, 3 Maiu, ci mai mult preoți 
Și cîți-va din pătuia, cultă civilă și astfel lesne puteau Un- 

“gurii să-i intimideze şi să dea, adunărei 'din Maiu o altă. 
direcţiune de cît, aceea pe. care a avut'o și trebuia, s'o aibă. 

Intr'o vorbă adunarea, aceasta, a fost pregătirea adunărei. 
din Mai şi fără de care cealaltă .n'ar fi reușit,
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- CAPITOLUL Y. 
-- MAIU 

„ Convocărilo episcopilor.—. Adversarii unire! se înmulțesc.— Un fot 

de program politic — Ungurii voesce să zădărnicească adunarea din 3: 

Maiui : persecuții. acuzații. Guvernul voeşte să pue bețv în roată, 

dar este tirziu.— Poporul începe să vie la Blaj.— 'Tribunii de la Dum: 

Tomei vorbesc poporului — Liturgia, declarația episcopilor, = Dis- 

- cursul lul Bărnuţ.— Adunarea conducătorilor.- Deschiderea adunărei 

în 8 Maii,-- Instrucţiunile din partea guvernului. — Tot:poporul merge: 

în cîmpia Blajului. — Cele patru puncte propuso de Bârnuţ. — Jură- 

mintul.— Petiţiunea pentru Alicheş.— Sedinţa de la 4 Mai, — Cele- 

16 puncte.— Examinarea lor.—: Alegerea delegaţiunilor.— Papiu faco 

o observare dreaptă. —. Proclamaţiunea şi adeverinta dată de Sa-. 

guna.— Apărarea luf Saguna contra. aprețierei. lui Papiu. — Greşala 

lui Saguna nu e mare in comparaţie cu a lut Lomeni.—$edinţa 111. 

„Inchiderea adunărel.— Organul Naţional despre adunare.— Gaeta de 
Transilvania ce zice.— Ce zice Siebenbiirgischer Vollfreund, — Rela: 
țiunea comisarilor guvernului.— Apreţieri asupra adunărei din 3 Mai. 

Am văzut că încă de la începutul lui: Aprilie episcopul! 

Lemeny şi consistoriul din Sibiă trimisese convocări pro- 
" topopilor pentru întrunirea din 3/4, Maiă. 

In așteptarea acestei zile discuţiunile în privinţa ches-. 
tiunei unirei deveniaă şi mai aprinse.. 

In acelaş timp adversarii unirei se. înmulțeai pe toată, 
ziua şi cel mai puternic argument al lor era că spiritul în- 
tregei constituţiuni ungare era să; se distrugă naţionalitătle. 

Rominii din Ungaria socotea că prin unirea, aceașta, se va. 

împreuna toată romînimea din imperii întrun singur corp: 

şi prin aceasta va căpăta o întărire, | 

Cei cari erai contra, unirei respundeaii că nu va fi de- 
cît: un mijloc pentru Unguri de ai asupri pe toți mai tare. 

Unii ar fi voit unire, însă cu condițiuni: ca, legile ţărei. 
să se facă romiînește, ca limba, şcoalei să fie cea romînă, 
ca limba bisericei și administraţiei să fie cea, romînă, etc. 

Dar se înşelati tocmai asupra punctului de plecare, adică. 

4
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“asupra putinţei de a, propune condițiuni. Căci ce zisese Bar- 
nuț în proclamarea sa? Nu voim să știm de nimie în această 
“chestiune. pînă cînd nu se va tracta ca de la egal la egal. 
“Şi acest lucru nu'l făcea Ungurii, .ci striga din răsputeri: 

"» Uhire saii moarte! Cine e contra unirei trebuie spînzurat ? * 
“Cum era să te înţelegi dar cu asemenea, oameni în privinţa, 
condiţiunilor: ? 

Lucru vrednic de însemnat în discuţiunile ce ai urmat 
după întrunirea, pregătitoare de la Duminica Tomei este 
schimbarea, de atitudine a, gazetei lui Cipariu: Organul .lu- 
minărei. 

Am văzut în capitolul în care am tractat chestiunea în 
sine că această foaie căuta, să demonstreze că sînt foloase 
în unire. Acum se abate de la această linie de purtare şi 
declară că, dupe realitatea, lucrurilor, Romînul este și va fi 
fără drepturi politice, ori ce schimbări se vor produce din 
partea Ungurilor, adică ori de va, fi unire, ori de nu va fi. 
“Trebuie dar ca, Romînii să: lupte în primul rînd pentru e- 
manciparea,. 14 personală ci emanciparea ca națiune romînă . 

“si rezumă în următoarele puncte programul politie al Ro- 
“miînilor : 

a) Emanciparea, naţională, adică, recunoaşterea, întregei 
“libertăţi politice. 

b) Emanciparea, religiunei romîne ; 
o) Emanciparea, pămîntului rominesc; A 

d) Libertatea; limbei. romîne ; ” 
„6) Dreptul de representaţiune: naţională după proporţiune ; 
£) Dreptul alegerei naționale la, dregătoriile publice și bi- 

-sericeşști ; 

3) Dreptul de a întrebuința limba romînă în afacerile na- 
„“ţionale bisericeşti, politice, scolastice ; 

h) Fundarea, și întreţinerea de şcoli naţionale romîne din 
casa, statului. 

In timpui acestei ferberi generale de la duminica Tomei 
“(80 Aprilie s. n.) pînă la, 15 Mai, Ungurii făceaă toate chi- 
'purile de a, zădărnici adunarea ce avea, să se ţie.
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Astfel, căiutaii să atragă în favoarea unirei pe toți cîţi: 
putea din pătura cultă, făgăduind potropopilor şi celorlalți | 
tot felul de bunătăţi, cari vor rezulta dintr'insa și nu cru- 
ţa nici vorbe, nici chiar argumente sunătoare. dacă, « ar fi 

"avut cui să le dea. !) 
Pentru poporul de jos,: ştiati subprefecţii cum să lucreze: 

persecuţiuni, pentru cei ce fusese la adunarea, pregătitoare ; 
ameninţări pentru toţi, dacă se vor duce la cea din Maiă.? 

lar pentru lumea, cea mare se slujiau de broşuri şi ga- 
zate, spunind aci că Rominii sînt Zinduți Ruș lor, aci că aă. 
primit ordine secrete de la Viena, ati că vor să se despar.- 

"ţă de coroana Austriei pentru a se uni cu principatele și 
a face Daco-Rominia. Ce le păsa, lor că se contrazic? Des: 
tul. să calomnieze, căci, scoteaă ei, o crede lumea barem una. 
din cîte le spunem. 2) | 

Acestea erai armele de' luptă ale Ungurilor contra Ro- 
mînilor: calomnie, ameninţare, corupţiunea celor slabi. 

Dar dacă ai reuşit sai nu ne vor dovedi evenimentele 
ce urmează. 

Guvernul unguresc nu putea acum, după ce acordase. 
ținerea întrunirei din Maiu, s'o mai oprească, Voia însă sa ia. 
oarecari măsuri ca so paraliseze, PE Să 

Ştim că în adresa ce făcuse la timp episcopilor, guvernul ' 
spusese că, întrunirea, să se ţie dupe cele două : confesiuni. 

„Episcopii însă făcuse convocările pentru aceeași zi. şi pen- 
tru același loc. De aceea le a trimes cite o instrucţiune. 
cerind separarea adunărilor, Acum însă era, prea tîrziu şi 
Gazeta de Transilvania declară «că, acest lucru nu se poate 
întîmpla, pentru că aci nu e vorba de o chestiune. religioasă, 
ci de o chestiune cu totul politică Şi deci civilă,: 

Guvernul a recunoscut, şi el tardivitatea măsurei și a în- 
7 

, 

îi: Papiu op cit. p. 191— 
2 Papiu op. cit. idem, . 
% Paplu op. cit. 176—177.,



știinat pe episcopi: că se acordă, ţinerea unei singure în- 

_“truniri, dar ei să fie direct răspunzători de ori ce desordine 
Sar întîmpla. In acelaşi timp invită pe comandantul arma- 

“tei din Transilvania ca în ziua adunărei să trimeaţă la, 

Blaj un număr de trupe: îndestulător pentru a stăpîni mul- 
“ţimea, la un moment. dat, cum şi două tunuri. 

-- Aproape zilnic primea episcopii instrucţiuni. Să bage de 

-seamă, să nu ia, parte la adunare de cît cei cari ai drept; 

să ţie adunarea, nu sub cer, ci în biserică; să dea ordin 

protopopilor de a nu aduce deputaţi săteni; şi altele de a- 

„cest fel.: Măsuri zadarnice şi doveditoare că nu dreptatea era, 
-călăuza Ungurilor în luptă ş şi de aci teama şi îngrijirea atit 
-de mare. 

"Cu toate acestea Rominii nu sati dat înapoi şi din toate 

părțile ţărei ai alergat acolo unde "i chema datoria în a- 

„ceste momente solemne. | 

* 

Ziua fixată pentru întrunire eru 3/15 Mai, care cădea în- 

“tro luni. Dupe cum spune Organul Naţional ?), oamenii în- 

.cep să sosească încă de Vineri seara. 

Sîmbătă, soseşte episcopul Şaguna din Sibiu; iar pe sea- 

ră vine lancu, Buteanu și alţii din deosebite unghiuri ale 

“țărei, urmaţi de o mulţime mare de norod. >) 

1) Ziarul lui Cipariu Organul luminărei cu începere de la 3 Maiii 

» şi-a schimabat numele în Organul naţional. 

2),P. 3. Sa d. Andrei Saguna Ep.gr.n. u. sositot atunci într un 

„cortegiu de vre o 20 căruțe între aclamaţiunile preoțimei şi popo- 

rulul adunat. O deputaţiune .din partea Capitolulul îi eşi inainte şi-l 

bine. ură sosirea în această mică locuinţă. P. $. Sa descalecă în re- 

şedinţa episcopească.* 
Organul Naţional la Bariț op. cit. -107, 

„Simbăta la, 1. Maiă sosi episcopul de la Sibii Andrei Saguna, în- 
-soţit de un frumos număr de preoti şi mireni, primit de o deputaţiune 

“tocmai la Manăradia şi trase drept în reşedinţa apiscopească.i 

Gazeta de Transilvania No. 39 din 1848,



Duminică de dimineaţă piaţa, cea mâne -a Blajului era, 
înțesată de lume. Cei trei tribuni 46 la duminica, Tomei, 
adică Avram Iancu, Buteanu și Alexandru Papiu salutară 

" “poporul şi începută a-i da consilii cum să se poarte la în- 
trunire, - 

Dar să ascultăm în: această privinţă, chiar pe unul din 
-ei, pe Papiu Ilarian: 

„ Tribunii pe ordine salutară miile poporului ,' zicînd: 
„Cristos a înviat! Libertatea a înviat!“ iar miile răspun- 

„deaiă : „Adevărat că a înviat!“ 
„» După aceea unul după altul ţinură învățături politice 

despre cele ce ai a face Rominii în această adunare mare; 
spuseră poporului ca, să fie cu cea mare luare aminte că - 
mulţi .sunt învățătorii şi profeţii cei. mincinoși, cari prin 
“minciuni, intrigi, măestrii, vor cerca, toate ca să amăgească, 
pe -Romîni să nu păşească și să nu urmeze drept pe calea 
cea, adevărat naţională ; să'i asculte pe toţi, dar să urmeze 
“numai învățăturile acelora pe cari îi cunosc de mai nainte 
-că sînt, adevăraţi. Romiîni, bine-voitori ai Romînilor; aduna: 
rea, să se poarte cu acea, cuviință. moderaţiune şi maturi- 
tate cu care sa purtat la Duminica, Tomei şi peste tot în 
toată țara, ca, purtarea Romiînilor să facă onoare naţiunei 
“înaintea, lumei în toate' timpurile Viitoare, „ca .purtarea lor 

Papiu spune că la început Saguna era decis să nu se ducă la epi- 
-s6opul Lemeny, dar n'a putut rofuza invitaţia” ce i-a făcut-o delega- 
țiunea de la, acesta. Vezi op cit. p. Y02—6. 

„Sâmbătă după amiazi sosi la Blaj şi episcopul Şaguna cu nume- 
:xoase deputaţiuni de la Sibiu, Braşov şi de airea.“ 

N, Popea în Memorialul cit. p. 54. 

Vezi şi pag. 76, PC . 

Relativ la aserțiunea ce reproducem mal sus din Papiu despre in: 
tenţia lui Saguna de a nu merge la Lemeny, păr. Popea în viața 
lui Şaguna zice: 

năici-d. Papiu rătăceşte, nu ştiu cu voe ori din neştiinţă, de oare- 
ce d-sa în multe locuri comite atarl erori față cu episcopul Şaguna. 
-op citp 205. ,
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să insufle respect streinilor şi să umple de rușine pe toți: 

duşmanii şi defăimătorii cei răutăcioși ai Romîniei; inimicii 

vor invidia purtarea Romiînilor în această. adunare, ei vor” 

cerca, toate mijloacele cari vor fi prin putință ca să pro-: 
„ducă dezordine în adunare și să compromită pe Romini,— 
dar voi Romini, .strigâ un tribun, dacă ză va' da cine-ia o: 
palmă, întoavceți cu răbdare și cealaltă faţă pînă cînd va. 

bate ora răsbunărei cei drepte a gintei romina ! iar miile 

poporului strigau - din fundul inimilor: <a ton ace, Așa tom. 

face !* ?) 
După aceea, se. începu leturgia în pisezica, mitropolitană. 

şi intrară cu toţii fără deosebire de confesiune.. Această pur- 

tare atît de demnă în asemenea momente! este o dovadă. 

mai mult că Rominii au pus totdeauna mai pre sus naţio- 

nalitatea de cît religiunea. Chiar episcopii aă fost adînc miș-- 

caţi şi ai simţit că trebue să urmeze și ei pilda poporului.. 

„De aceea, eşind în “mijlocul mulţimei ei declarară că sînt. 
frați, » Zap n mu din ore o fățărie, ci fraţi în Hristos, [raţi. 

români, * 2) 

Papiu op. cit. ra pag. 207--207 

2) Pag e pomenit de - Papiu p. 208, Gazeta de “Transilvania No.. 
„89 spune aceste cuvinte: „Duminică după st liturgie d-nii episcopi 

Ioan Lemeny şi Andrel Saguna, eşind în mijlocul zecilor de mil, măr- 

turisiră că P. S. Sale sunt frați, nu din vre-o făţărie, ci fraţi în Hris-- 

tos, fraţi romini.“ Apol adaugă: Cuvîntul rostit în acest înțeles de d. 

episcop A. Şaguna făcu impresiune foarte bună, tâiă şi calea mai 

„multor prepusuri şi temeri deşerte.“ Nu am aflat publicat acest. dis- 

„curs nicăeri. Nici Papiu nu'l cunoaşte, ci zice numai: „In acest în- 

țeles -cuvintă către popor chiar însus! Şaguna“ [pag. 208| Re aţiunea . 

din Organul Naţional, reprodusă de Bariț, nu pomeneşte nimic despre- 

acest fapt al episcopilor şi nici Bariț. nu adaugă vre o observaţie in 

această privinţă Dar mai curios de cit toate est6 e: nu pomeneşte. 

de el nici pâr. Popea în Memorialul Îui Şaguna.  Mirarea mi este cu. 
atit mar mare cu cit păr. Popea reproduce din Papiu mal multe pa 

sagii și pe cesta cu infrăţirea episcopilor şi cu discursul lui Şaguna. 

“nu-l reproduce şi nici nu atrage atenţiunea cititorilor asupra lui, des- 

minţindu-l dacă ar îi neexact- ”
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Pe la 10 ore aşa numita inteligenţă, se adună în biserică, 
pentru a se înțelege, căci nu eraă pe deplin fixaţi toţi ce 
atitudine vor avea în adunare şi cu această ocaziune Si- 
mion Bărnuţ rosti acel lung, dar celebru discurs, în care 
arată, drepturile Romînilor şi care a, fost, oare-cum 0 direc- * 
țiune pentru desbaterile din zilele următoare. . 

Vom căuta, să-l rezumăm aci.-1). - 
„Fraţi Romini, 

„Cine să nu se închine înaintea, înălțimei omeneşti cînd 
se uită la această adunare măreaţă, care face să salte de 
bucurie inima, fiecărui romîn bun şi insuflă, respect și spai- 

„mă celor ce nu vor libertatea, oamenilor și urăsc pe Ro- 
mini! Cine va mai putea zice că Rominul nu doreşte o 
stare mai fericită, că- pe el. nu-l mișcă, nici versul cel dulce | 
de libertate, nici chiar sentința de moarte care i se pre- pară în adunările ungurești ? - | 

„Ce judecaţi, Fraţilor? ati dacă presimţesc rîndunelele a- 
propierea, verei şi a ernei şi animalele furtuna, cea, grea, şi 
dacă unii oameni își spun mai nainte chiar şi ora morţii, 
o ginte întreagă să nu presimţă pericolul ce o amenință, 
un popor întreg să stee nemișcat, ca piatra cînd îi bate 

“ora, fericirei și să tacă ca un surd şi mut cînd i se trage 
campana, de moarte? Acesta ar fi un lucru contra naturei 
şi de tot cu neputinţă; inima, Romînilor a, bătut totdeauna, 
pentru libertate şi iacă-i vedem şi acum: cu multă, bucurie 
cum sai deşteptat şi cu ce unire minunată Sai legat că 
nu vor mai suferi ca să i calce în picioare alte naţiuni; ei 
se adunară cu cuget de a-şi revendica, drepturile cari le uzurpă 
Ungurii, Secuii şi Sașii de sute de ani şi ca să şi apere de 
peirea, viitoare acel drept neînstreinabil, de care nici Gotul 
nu cuteză a se atinge, nici Hunul cel sălbatic, nici Turcul 
necredincios ; iar acum cei Unguri liberali ne spun în față, că vor să-l iee astăzi în epoca, frăţici și a libertăţii. 

Astfel începe Bărnuţ faimosul săi” discurs. 
1) E publicat de Papiu în Aneze pag. 307 seqq. şi do N. Popea în Memorial, E 
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_ Dupe aceasta” spune că Ungurii aii dobindit minister pro- 
priă al lor şi în dorințele ce le-ai esprimat au pus între 
cele 12 puncte şi unirea Ardealului cu țara Ungurească. 

Ce trebuie să facă Rominii faţă cu această chestiune? . . 

Spre a răspunde, Bărnuţ îşi propune a face mai întii un 

istoric al relaţiunilor dintre Romiîni şi Unguri pentru ca lu- 

„crul să. fie mai bine priceput. 
„O! de var face cuvîntul meti,- zice dinsul, ca așa, să, 

simnţiţi cei 9414 de ani ai umilirei Rominilor cum simte ser- 

vul o zi de domnesc, în care a lucrat de dimineaţa, pînă 

seara flămînd, ars de soare și bătut! O! de v'aţi înfiora de 
„această, leşinare lungă a năţiunei noastre, ca, şi cînd ar fi 

căzut numai eri la riul Căpușalui domnul nostru Gelu! A- 

tunci eu sper că la lumina istorici şi a libertăţii. va peri şi 

năluca unirei cum pere negura, dinaintea, soarelui.“ 

Dupe aceasta face istoria Rominilor transcarpatini, arătînd 

asupririle și nedreptăţile ce le-au .suferit din partea Ungu-. 

rilor în cursul veacurilor, arătînd cum nobilimea romînă a 
părăsit cauza naţională şi sa ungurit, examinind unirea, re- 

„ ligioasă şi efectele ei, pomenind despre cererile pentru na- 

ționalitate ale Roroînilor în 1791 şi termină această parte 

a, discursului cu următoarea, esc amaţiune : : 

„Să jurăm fraților! şi ca fraţi de un sînge să eșim la luptă 

“contra celui dușman al naționolităţii noastre ce vine către.moi cu. 

flamura ie uniune nouă de la țara ungurească !* | 

Apoi vorbeşte de continuele tendinţe manifeste ale I]ngu- 

„rilor în secolul nostru de a rnaghiariza pe celelalte. naţiona.- 

-lităță, despre Wesselenyi, Szechânyi şi Kosuth. 
"Pînă în 15 Martie Ungurii nu ştiaii cum să lucreze, căci 

“erai legaţi de ministerul din Viena. Acum aă ministerul lor 
"şi pot să lucreze liber. Care a, fost prima lor măsură îndată, 
ce sai văzut în această poziţiune ? Uniunea 7. 

Ce vor Ungurii prin aceasta ? Vor să mu mai fie două pa- 
trăi ungurești mici, ci O singură patrie ungurească mare. 

„Acesta este adevărul. Prin urmnare înţelesul real al între-. 

bărei dacă trebuie să primim unirea sâii nu este ast-fel: să ne 

N



  

vindem țara noastră Ungurilor sait să nu ne o vindem ? să fim - 
și de aci înainte slugile altor națiuni sai să fim liberi? 

Neapărat că adunarea, că întreg. poporul romîn, nu poate 
răspunde de cit printr'un: nu 
„Ca să clarifice şi mai bine lucrul oratorul își propune a 
„deslega, două puncte: ce este unirea, pentru Unguri ? și: ce 
“este unirea pentru -Romîni ? | ! 

„Să considerăm, 'zice dînsul, că anirea dă Ungurilor o fară 

N 

„întreagă fără nici o osteneală; că. Avdealul e patria aurul. 
„care ta curge în punga naţiune unpurești ; că, sarea, și. toate . 
bunătățile pămîntului nostru rom adauge tezaurul Ungurilo» ; iar 
„feciorii Romiînilor vor forma. legiuni cari se tor bate pentru glo- 
via celor-ce le-aii șters numele cel glorios şi i-ati. botezat pe 
:nume barbar; uniunea le. dă Ungurilor o putere nemărginită 
peste „irdeal de a pune legi, de a comanda, de a administra 
ara numai în folosul naţiunei ungurești ; să le considerăm toate 
:acestea, bine şi vom afla ce este uniunea peatru Unguri, . 

La cea d'a doua, întrebare oratorul răspunde : 
»Dacă ne aducem aminte ce ai folosit Românilor toate uni- 

zile de pînă acum politice și religioase şi vom considera, că și 
„unirea de acum numai spre inele Ungurilor se urzește,' putem . 
“prevedea, ce'va fi uniunea pentru Romiîni.“ 

Totuși oratorul găseşte necesar a esamina acest .punot, 
“mai de aproape și lucrul era, foarte necesar -ciici multe spi- 
'rite erau în. stare de nedomirire. 

Ce ar face Ungurii, se întreabă dinsul, cînd sar scula, 
împăratul Iosef din mormînt, și le ar zice: aveţi toate li- 
bertăţile închipuite, dar nu puteţi vorbi și lucra nimic de 

:cîât nemţeşte ? Ce ar face Germanii cînd ar'veni un Napo- 
“leon şi le ar da toate libertăţile, chiar republica, toată cul: 
“tura, dar le ar impune limba, legile și datinele franceze ? 

Aşa fac și Ungurii, Ei 'zic Românilor: zlstăză e ziua li. 
bertății tuturor, pentru roi încă sînt puse scaune la masa libey. 
“tății, veniți de şedeți şi voi judecători de la comitate pînă la 
„cancelaria de curte -și luaţi parte la toate onosile politice și mili- 
„lare, însă numai. cei ce știți ungurește ca ungurii năs:



cuți; acum e ziua dreptății pentru toți, însă să luaţi tot= 

deauna un ungur lingă voi ca să vorbească pentru voi . | 

Ia jndecător; astăzi e ziua luminei, scoalele ţăreă sunt deschise 
și pentru 20, învățați toți și ră luminaţi, însă numai ungu=- 
rește , pentru că așa cere unitatea statului, 

De sigur aceasta, nu este în nici un chip libertate, căci, 

„libertatea cea aderărată a ori-cărel națiuni nu poate fi de cât na- 

țională“. - 

Ce va folosi libertatea, “tiparului, cînd ori ce Romîn care 
va, apăra, interesele naţiunei sale va & dat judecății și pe- 
depsit ? 

Ce va folosi ministerul responsabil, "chiar cînd ar fi top: 
miniştri romînă, dacă nu vor înfățișa, națiunea, romînă, şi în- 
'teresele ei? 

Cine poate avea, iluzii despre ridicarea, culturei noastre, 
cînd ei spun pe aţă că 'sub coroana ungurească nu pot fi 
mai multe naţiuni? : 

Cum va, folosi Romînul de egalitatea, înaintea, legei cină 

el numai cu gura Ungurului poate vorbi? | 

Se promite “ridicarea servituţei;, dar aceasta nu este un, 

dar al Ungurilor, ci este o necesiţate impusă de timp care: 

se va face şi cu unire şi fără unire. | 
Se cere ca limba, statului 'să fie cea ungară. Dar cu ce: 

[i 

“drept ?-Cu ce drept într'un stat unde sînt mai multe naţiuni: N 

una, să zică celor-lalte: numai ei sînt statul, mumai limba mea 
„poate fi diplomatică ? 

„Unitatea limbă în statul poliglot n'o cere nici unitatea, 

statului, nici. unitatea, legislaţiunei, nici înlesnirea, eftinăta- 
tea, şi. repegiunea, guvernărei, nici starea culturei altor limbi; .. 

" ci'o cere numal comoditatea despotismuluă și cugetul cel nelegiuit: 

de a răpi libertatea națiunilor ca să domnească peste ele.“ 

Așa, dar : ce este unirea pentru Romini ? Le moarte, e serti- 
tute eternă! 

In asemenea, condițiuni putem noi primi unirea ? se întreabă. 
marele patriot. “Putem noi să lăsăm acest jug pe grumajii: 
urmașilor noștri? Nu e mai bine să ne luptăm, să intrăm.
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toți în morminte încoronați de glorie de cît să lăsăm o ru- 
Şine vecinică nefericiţilor noştri strănepoţi ? Ce condeiu ar 
putea să descrie durerea, celui îngropat de vin care şi-ar 

„ mușca, buzele de desnădejde şi nu i-ar luci nici o rază de 
scăpare cînd sar deștepta în întunerecul mormîntului ?,.. 

Ca, concluziune dar: ce ai să facă Rominii în aduna- 
rea lor? | 

„- Pentru, chestiunea. unirei aă să răspunză : „Numai dupe 
ce ra fi constituită şi organizată și națiunea romînă pe temeiul 
libertăței egale, atunci să facă federațiune cu Ungurii pentru 
«apărarea comună, cum fuce o națiune “liberă cu altă. naţiune 
liberă, a . 
Apoi să proclame libertatea și: independența naţiunei române, 
„După acea, să jure toți că mu se ro lepăda de națiune, că o 
vor apăra ori cînd în contra ori cărui dușman, 

In aceste cuvinte se dă oare cum normă lucrărilor adu- 
nărei,- o | , 

Și cerea concursul tuturor” celor. întruniți în biserică, îl 
" conjura, să lucreze contra unirei. | 

„Căutaţi la această mulţime de Romini cari strigă în nu- 
mele a toată națiunea: să nu ne ducem la masa libertății 
unguresci căci bucatele ei toate sînt înveninate ; să nu ne . 
vindem ţara şi limba, căci pierzindu-se o-dată nu se mai 
pot câștiga, !&' E - 

lar de va fi trebuinţă de luptă, le zice marele tribun, nu 
vă, daţi înapoi, cugetaţi că alte popoare s'au luptat sute de 

„ani pentru libertate! | 
„Jar dacă lupta, vi se va, părea grea, dacă, greutăţile se 
vor ridica d'asupra capului vostru ca, niște valuri ale mă- 
rei turbate, gîndiţi-vă la, strămoşi, cari vă vor, striga din 
mormintele lor. ;Şi noi am fost în împrejurări grele, și peste 
noi ai trecut” veacuri. întunecoass Și valurile nesfirşite ale . 
barbarilor. Vedeţi cum ne-am luptat noi pentru limba, ȘI rO- 
manitatea noastră; luptaţi-vă și voi să le apăraţi ca - lu- 

„mina, ochilor voştri, până ce se va, restaura capitoliul şi va, 
trimite la, voi Senatul şi poporul roman pe Traian cu legiu-
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nile peste Dunăre ca să vă încoroneze cu laurul nemurire? 
pentru constanța, și bărbăţia voastră ! Dixi et Salvavi ani- 
mam meam“ 
- Așa se termină acest celebru discurs al lui Bărnuţ, care: 
va rămîne 'ca un model de elocuenă,. şi de patriotism fier- 
binte. 

Vorbirea lui Bărnuţ fu primită în aplause şi nimeni nu 
mai luâ cuvîntul, iar concluziunile lui fură primite în una- 
nimitate a), 

La 3 ore adunarea, se desfăcu . | 
După axniazi la 5 ceasuri se ţinu o nouă conferință între: 

inteligenți. La aceasta, luară parte şi episcopii. Se decise fa- 
cerea unei petițiuni prin care să se ceară liberarea, lui Mi- 
cheş şi a altora, cari erai arestaţi pentru chestiuni po- 
litice +). _ 

Pe cînd inteligenţi se sfătuiaii în biserică tinerimea în- 
_văta poporul, care. umpluse piața, şi-i spunea cum are să 
se poarte la întrunirea de a doua. -zi, cari sînt punctele sta- 
bilite în adunarea, de dimineață și. altele asemenea lucruri 
interesante 2), 

N * * a | 

2) Cu rea credinţă şi neadevărat spun Iranyi et Chasin în Râv. de 
Hongrie I 300 că în conferința de după amiazi: „Barnuiz lui-merhe 
revient sur ce quil a dit, cesse d'exiger un teritoire roumain parti- 

"culier et“n'est print oppos6 d'une manitre aussi absolue que prâc6- 
demment ă lunion de la Transylvanie et de la Hongrie.* 

!) Papia op, cit. p. 214—216.—Organul naţional la Bariț p. 107. — 
" Gazeta de Transilvania o. 39 zice: „In conferința de după amiazi | 
steteră şi episcopii față.“ Şi mal jos: „Intre bărbaţii de. inteligenţă 

„eauza advocatului Fr, Micheş cum şi a doi preoţi pririşi şi publicarea, 

"oreptului statar fu singurul prilej la care se manifestă un necaz şi o- 

înverşunare, precum merita natura lucrului.” O comisiune în şedinţa 

preliminară compuse o' petiţiune către guvern pentru scăparea, lui 
Nicheş.“ : 

2 Papiu op. cit. p. 217. — Organul naţional la Bariț, op. cit. 107. — 
Gazeta de Trausilvânia zice în numărul citat : „Intr'aceea poparul care, 

umpluse piaţa şi al cărul număr pină luni, dupe socoteala mal mul- - 
tora, crescuse la 10 mii, condus şi invățat de ciți-va Juni advocaţi şi 

s
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In sfîrşit sosi ziua 3/5 Măiă atit de mult aşteptată ?). 

La 6 ceasuri de dimineaţă tot poporul se adunase la bi- 

serică, şi la această ora chiar episcopul Semeny î începu ser- 
viciul divin 2). 

La 9 ceasuri şi jumătate fură chiemaţi comisarii guver- 

nului, consilierul Ludovic Szabo. şi comitele Bânffy. Ei ci- 
tiră decretele guvernului prin cari se da autorizațiunea, ţi- 

nerei adunărei 2). 

Dupe aceea episcopul Andreiu Şaguna, citi instrucțiunile 
guvernului în privința întrunirei, 

Iată acele instrucțiuni. 

1. Consultarea, este liberă, dar să se facă aşa ca să se 

aibă tot-deauna în vedere rospeotul şi credinţa între maie- 
state şi către patrie. - 

2, Nimeni să nu agite masa poporului necunoscător de 

politică, să n'o ducă pe cale rătăcită, ci fie-care înţelegă- 

tor şi vorbitor la popor să caute a convinge în numele gu- 

vernului regesc pe toţi cei de faţă să fie ascultători de po- 
runcile înalte şi ţăranii aşteptind în pace legea, despre le- 

găturile urbariale. ce se va publica în curînd, să facă toate 

serviciile. ca şi pînă acum. | 
3, Aceasta este şi dorinţa M. Sale, care se vede din pun- 

ctul 4 al propozițiunei trimese de maiestate către dietă, 

4. M. Sa doreşte îmbunătăţirea soartei naţiunei romiîne ; - 
lucru că se vede din punctul.6 al aceleeaşi propoziţiuni. | 

cancelişti,—se purtâ cu atita linişte şi ascultare cît însuflă coa mal 
„dorită incredere pentru tot cursul desbaterilor următoare cum şi res- 

pect şi recunoaştere în ochii altor națiuni dintre car! încă venise mat 
mulţi inşi ca ascultători. Nici o ceartă nici o ameţire prin băutură 

spirtoasă nu se văzu în toato acele patru zile,“ 

I) Vezi anexa XIII. _ 
2) Papiu op. cit. 218 —Bariţ dupe Organul naţional p 107.—Proto- 

colul adunărei în Memorialul lui Şaguna, p. 56. Gazeta de Transilvania 
No- 89, 

5%) Papiu, 218, Bariț, 108; Afemorial 56. Gazeta No. 39,
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5. Numai celor chemaţi la această adunare şi numai pa- 
„trioților este ertat a vorbi la, popor.. ! 

6. Dacă sau vre-unul din țară streină ar căuta să agi- 
teze poporul saii de ar fi şi patriot și ar căuta să aţiţe po- 
porul contra, principiilor enumerotate mai sus, numai sieşi 
va avea să impute neplăcuta,. urmare ?), 
Semnaţi : L. Szabo. Bânffy Mikl6s. , 
Dupe ce fură citate aceste puncte ale instrucţiune, co- 

misarii se depărtară 2). ... | 
„Acum se născu întrebarea: unde să se ţie adunarea ? 
Unii erau de părere să se ţie în biserică şi să intre numai 
cei ce aveau drept. Bărnuţ însă se opuse, zicînd că toate 

„desbaterile trebue să se facă in cîmp deschis la vederea, Și 
în auzul tuturor. Părerea lui fu sdmisă, și plecară cu toţii, 

„spre. cîmpia de sus a Blajului?) : | 
In frunte mergeau episcopii şi înaintea, lor stindardul na. 

țional:. vînăt, roșu, alb 3), ci inscripţiunea, Virtutea romană 
reînvială 4). , | 

Ajungind mulţimea în cîmpie inteligenţa, se aşează în cere 
în mijlocul adunărei, iar împrejur miile poporului împărțit 
în cete 5). . 

1) Reprodus dupe Paplu p. 219—920, care'] publică şi în textul une. * 
gar (Anexo) 290--1). Protocolul din Memorial aminteşte numal pri- 
mele două puncte. Aceleaşi le pomeneşte şi Organul lui Bariț 198.. 
Vezi şi Gazeta No. citat mai sus. 

= Iranyi et Chassin 1 800. N 
2) Papiu. 220—221. Bariț dupe Organul p. 108. Protocolul în Me- 

morial p. 57. Gazeta No. citat. Ilranyi et Chassin, Râv. de Honsrie 
I. 801, 

- 8) Acestea erai colorile vechi ale Transilvaniei 
%) Aceasta era inscripțiunea dupe stindardele regimentelor romine 

din Transilvania instituite de Maria 'Teresia. Ungurii ziceai că colo- 
rile steagului sint muscălesti. Vezi Papiu op. cit. p. 222 şi în notă. 

„Vezi Iranyi.et Chassin. Râv. Hongrie I 301. Sikireari spune că au 
„fost steaguri ungureşti. Vezi Foaia pentru minte: No. 10 pag. 185—179 din 1862. a 

*) Paplu, 229, | -
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Arnbii episcopi se proclamară preşedinţi ai adunărei na- 
tionale. Vicepreședinți se aleseră Simion Bărnut şi Gheor- 
ghe Bariț, Asemenea zece secretari: Timoteiă Cipariu, Ioan 
Popasu, A. T. Laurian, Dumitru Boeru, lacob Bologa, Paul 
Dunca, Gheorghe Anghel, loan Bob, Petru Maniu şi loan 
Bran. 1). 

Episcopul Şaguna fu de părere să se cheme și generalul 

Schurter ca să fie faţă la rugăcuinea ce se va face pentru 
împărat, Generalul veni şi fu primit în: lungi aplause. El 
ascultă rugăciunea, și declaraţiunea de credinţă a episcopu- . 
lui rămase încîntat de înfăţişarea adunărei 2). Nu se putu 
opri de a 'şi mărturisi admiraţiunea pentru atitudinea demnă 
a Romînilor prin aceste cuvinte: | 

„Am vezut inulte-adunări populare în deosebite tări ale 
Europei, dar nicăiri nam văzut o adunare atît de nume- 
„xoasă care să arate atita liniște, atîtu seriozitate — ca 
aceasta.“ 3), ! 

z 

1 Fapia 930. Bariț 108. Protocolul în Memorial p, 57. Gazeta de 
„Transiltania numtrul citat, 

=) Papiu 221. Bariț dupe Organul p. 103 — 109, Protocolul îu Me 
aorial p. 51, Gazeta No. 89 zice: „La o rugăciune făcută în cimp pen- 
tru impăratul fu chemat şi q. general Şurter, care şi raportă votu- * 
rile Rominilor că' re Escelenţa Sa a. comandant general baron Puehner 
sum şi d-nilor comisari către guvern,“ 

3) Papiu op. cit, p. 231. Fiindcă veni vorba de general, se cade să 
amintim că și miliţie se trimesese la Blaj pentrn adunare Gazeta 
de Transilvania în numtrul citat zice în această priv nță: 

„Ostăşimea, p destrime, câlărime, artilerie, concentrată la Blaj și 
imprejur în nunăr de 740 capete, ori cind se arăta era primită ue 
popor cu cele mai sgomotoase vivatuil, în cât aceeași nu atu nici 0 
treabă alta de cit a da salve la închiderea adunanțel,* , 

Iar Bariț paz 109 — 110, dupe Organul zice tot asupra acestui 
punct: 

„Un cuvint pentru miliţie. Cită fu miliția la Blaj ? Două tunuri, 
dragoni, infanteriști de al lui Bianchi şi Siskovich cu secul, staţio- 
naţi parte in Blaj, parte in satele vecine în sumă'ca la 700 de inşi.
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Dupe plecarea, comisarilor şedinţa se deschise. 

Bărnuţ supuse votului adunărei următoarele puncte, cari 
se primiră în anim tate, în strigăte însufleţite de bu- 
curie : | 

[.. Locul unde”: s'a ținut această adunare generală a naţiunei. 
roimîne transilvane se va numi pentru tot deauna „Cimpul li- 
bertății“, 

ÎL. Xaţiunea romînă i declară că vrea să rămie pururea stator- 
nic credincioasă înălțatului împăiat al „Austriei și Jlave pri ine 
cipe al Transileanică și al Auguste case austriace. 

III: Națiunea romînă se declară și se proclamă națiune de sine 
“stătătoare și parte înty egiloare a. Transileaniel pe temeiul liber- 
tății egale. 

IV. Națiunea romînă depune jurământ de credință către. îm- 

părat, către patrie şi către națiunea romînă ). 

Iată formula jurămîntului : 

n Eueseaa jur în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfint, 

Dumnezeul cel vii. cum că voii fi pururea credincios îpăra- 

tului lustriei și Marelui Principe Ferdinand 1 și Augustei Case: 

„lustriace, amicilor Maiestăţii și că patriei voii fi amic și inimicilor 

inimic, — cum că ca Pomîn voii susţine totdeauna națiunea noastră 

romînă pe cale. dreaptă şi legiuită şi o voiii apăra cu toate pu: 
terile în contra oră căruă act şi asupriri ; nu voiă lucra nică odată 

Ce fâcu ea aci? Ea neindoit era trimisă spre ținerea, păcel publice... 
Ea era adunată pe ritul satului esercitindu-se şi nu fu întrebuințată 
de cit să dea salve la solemnitatea atinsă si la tuastele de sub priz., 
Incredinţarea, amoarea, entusiasinul, vivatele din partea poporului 
către ostaşii impăratului ar A fost în'stare a dezarma şi inimile cele 
mai de fiară, Miliția recunoscu numai de cit că ființa ei de față nu 

putea fi de cit de paradă.“ 
1) Papiu op. cit. p. 232—9983. Bariț dupe Organul:p. 110 Gazeta de 

Trans. No. 33. Protocolul în Memorialul p. 57. Papiu face cinci puncte 
şi în frunte pune pe acesta: „Adunarea aceasta se proclamă de adu- . 
nârea generală națională a naţiunei romine din Transilvania.“ — De 
vreme ce nu există în protocolul oâcial nici în relațiunea ziarelor din: 
timp, am socotit de cuviinţă a nu-l trece între punctele votate.
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SII în contra” drepturilor și a intereselor națiunci romiîne, ci toiit ți-- 

nea şi toi apăra legea și limba noastră romînă, precum și li- 

bertatea, egalitatea și frăţietatea : pe aceste principii voii vespecta: 
toate națiunile ardelene, poftind. egală respectare de la dînsele ; 
nu toi încerca să asupresc pe nimenea, dar nică nu toiii suferi 

- să. me asuprească îimenea ; voii conlucra dupe putință la des- 
ființarea iobăgiei, la emanciparea îndustrici şi a comerciului, la 
păzirea dreptății, la înaintarea binelui unanimității, al naţiuni 
vomîne și al patrici noastre, „șa să-mi ajute Diumez căi și să-mi: 

"dee mîntuirea sufletului met, Amin“) 
Toată adunarea se ridică în sus și jură, | 
“Formula. aceasta este foarte interesantă. Ea, caracteriză, 

de minune lupta întreprisă de Romiîni şi:dă de minciună. 
„pe aceia cari susțin că Rominii ai slujit cauza, despotismu- 

lui. Dar fidelitatea, către împărat ? se va zice.—Cind te lupţi 
e lucru foarte natural să, voești a avea un tovarăş şi a căuta. - 
să nu te pui rău cu acela care pare a avea interese co- 

mune cu ale tale. Aceasta ai făcut Rominii. N'aveaii nici 
un interes să devie duşmanii împăratului și deci.nu voiaiă. 
să devie. ” 

Dupe aceea se citi şi se aprobă petițiunea şi liberarea lui. 
Florian Micheș. Dupe ce o subscrisă preşedinţii, fură însăr- 

„cinaţă cei doi secretari să o dea comisarilor cu rugămintea, 
de a o înainta: guvernului. 2). 

Apoi adunarea, se risipi, ducîndu-se la prînz, 

„In toată ședința desbaterile fuseră vii,” entusiastice şi. 
prea puţin curmate prin opoziţiuni, căci tot ce se vorbea 

era numai nouă intăriri ale adevărurilor propuse de unul re-- 
cunoscute mai de toți,“ 3). 

Acest lucru îl mărturisesc și comisarii guveruului în ra- 

7 

') Paplu. 223—934. Bariț 110, Memorial 57 58 - 
„2) Papiu. 295 „— Protocolul şedinţei în Memorialul p. 38- Bariț pag.. 

111 Gazeta de Transilvania No citat, 

- 8) Gazeta de Transilvania No. 39.
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portul lor, zicînd- că adunarea, sa, ţinut „în marginile cu- 
viinței, fără, nici o agitaţiune și în,cea mai mare linişte,“ ?), 

Să a 

A doua zi;Marţi */16 Maiiă se: ţinu e a doua, şedinţă. 'Tot la 
“6 ceasuri se făcu slujba, bisericească și la 8 poporul era în 
Câmpul libertăţii. 2). 

Şedinţa se începu printr'un incident caracteristic, Cînd - 
veni la adunare episcopul Lemeny, mulţimea îi „striga din 
toate părţile: „ Să nn faceți unirea!" Nu voim să me vindem 
fara !* Ocupînnd scaunul prezidenţial, episcopul spuss cele 
auzite şi adause: „Au poate fi covba' astăzi de unire, pentru 
că 70 vrea poporul. 2), | 

Dupe aprobarea protoculului şedinţei trecute, se , începurăi 
-desbaterile şi, dupe discursul lui Laurian, se votară urmă- 
soarele puncte în mijlocul celui mai nare entusiasm : . 

L. Națiunea romînă, vezemată pe principiul libertății, egalită- 
fii și Trăției, pretinde independența sa naţională în respectul po- 

. Iitic, ca să Piguvez e în numele stă, ca naţiune romînă, să-și aibă 
reprezentații săi la dieta țărei în proporțiune cu naemăy ud săi, 
să-și aibă diregătorii săi în toate ramurile administ ative, judecă. - 
torescă și militare în acecăși proporţiune. să se servească de limba 
sa în toate trelile ce se ating de diusa în legislațiune cât şi în 
administr 'ație. Ia pretinde pe tot anul o adunare națională ge- 
nerală. E 

IL. Națiunea romînă pretinde ca biserica romînă fără distine: 
ține să fie şi să rămte de confesiune liberă, independentă de oi- 
care altă biserică, egală în drepturi și foloase cu. celelalte lise- | 

1) Vezi raportul în 1 întregul lui la Papiu Anexa p. 303 în original, 
-ar în traducere în text p. 239-240, 

2) Papiu 241, 
3 Papiu op. cit. 242 Bariț dupe Organul p. 111—112. Gazeta No. 40. 

repoartă lucrul, “Asemenea protocolul adunirei în DHemorialul p. 58.
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rici ale Transilvaniei. Fa cere. restabilirea mitropoliei romîne și : 

a:sinodulă general anual dupe vechiul drept, în. care sinod să 
fie deputați bisericești și mireny. In același sinod să se aleugă 

și episcopii romînă liber pi maioritatea voturilor, fără candi-- 

dațiune. , 

IL. Națiunea romînă, ajungind la conștiința dreptur ilor îndi- 
viduale omenesci, cere fără întîrzieve desfiinţarea iobăgiei fără 
nică o despăgubire din partea țăranilor iobagi, atit în comitate: 

cît și în districte, scaune şi granițe militare, Ia cere tot-de-odată- 
și desființar ea zecimilor, ca a unui mijloc de contribuire împe- 
dicător economiei, 1), 

IV. Națiunea romîuă pofteşte libeytatea industrială și comer- 

cială cu ridicarea cehurilor și a privilegiilor și a tuturor piedi- 
cilor și stavi'elor comerciului în. ţările vecine, „de care se ține 

desființarea tămilor la graniță, 
V. Națiunea romînă poftește ca darea ce sa pus de la un 

"timp încoace asupra vitelov, cari, din cauza strimtoarei hotarelor 

gremiale, se țin și se pasc în țările vecine cu mari cheltuelă, cu 

nespusă «greutate și însuși cu pericolul vieţii, ca o adeverată pe- 

dică a înduștriei şi a comereiuluă activ,—să se şteargă cu totul 
și tractatele, ce sai încheiat între prea înalia casă austriacă. 

Poarta otomană şi principatele vomîne pentru economia vitelor, 

să se piscască cu toată scumpătatea, 

VI. Xaţiunea romînă cere desființarea zeciueleă metalelo» create- 

în patria aceasta, care zeciuicală e o aderirată pedecă pentru 

lucrarea minelor. La toţi proprietarii de fodină 2), fără deosebire 

1) La acest punct protocolul adaugă:-„La acestea observează DI 

Bărnuţ : măcar că sperăm că în scurt timp.so va. ştergo iobăgia, to- . 

tuşi pină ce va: urma deplină hotărire de la împărăție, ţăranii să-şi 

plinească toate datoriile lor câtre domnit păminteşti şi să fie în aş- 
teptare, Aceste le a inculcat poporului şi Măria Sa, d. Episcop Şaguna. 
iar poporul a zis că bine, numai să fie cit mat curind.“ 

Protoc. în JMemor, Şaguna. p 59. ! 

2) Fodind va să zică mină de metal. Vezi Laarlan și Massim Diet. 
Limb, rom, 1 1248,
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între urdari și metalurgiă să li se dee acelaşi drept în privința 
măsurei hotarului fodineă. . | 

VII. Națiunea români cere libertatea de a tori, a scrie și a 
tipări fără nică o censură, prin urmare pretinde libertatea tipa.. 
vuluă pentru oră-ce publicare de cărți, de jurnale și de altele 
fără sarcina cea grea a. cauţiune, care să nu se ceară nici de. 
la jurnaliști nici de la tipografi. Le . | 

VIII. Națiunea romînă cere asigurarea libertății prrsonale ; 
mimenea să nu se poată prinde sub vre un pretezi politic Cu 
aceste dimpreună cere libertatea adunărilor, ca oamenii să nu 
cadă la nică un prepus dacă se adună numai să vorbească și 
să se: înțeleagă în pace. | | 

IX, Aaţiunea romînă cere tribunale de jurați cu publicitate, 
în care procesele. sti se facă verbal. | , | 

X. Națiunea romînă cere înarmarea poporului saă gardă na- 
- țională spre apărarca ţăveă din lăuntru și din afară. Miliția 
romiaă să-și aibă ofițerii săi vomîni 1),. | 

XI. Națiunea romînă cere denumirea unei comisiună mixte, 
compusă din Romînă și alte națiuni transilvane, - pentru cerceta- 
rea cauzelor. de mediuine î), a moşie şi pădurilor de ocuparea 
pământului comun: și a sesiunilor colonicăle 3), şi altele ce se ţin. 
«de categoria aceasta, *), 

1) Relativ la acest punct: protocolul spune: „La aceste a adaus ca- 
nonicul Raț că pînă stai grăniţerii, să li se îndrepteze abuzurile 
pentru moşii şi din o familie să se ieie numai câte unu cum a fost 
1a început; mal încolo ca grănițerii să se întrupeze cu garda naţio- 

- nală cînd se va înfiinţa aceasta.“ Protoc, în Bemor. Şag. p. 60. 
„2) Medivină înseamnă loc dintre arături, dintre moşi. Vezi Laurian 

- şi Massim, Dict, Limd. rom, II p. 939, 
4) Aci protocolul zice: pa 

„La aceste s'au adaus: Romiînii din pămîntul regesc nu se mulțu- 
- mese nici cu cele patru puncte ce li le at daţ' națiunea sasă şi le 
numesc concesiuni, — nici cu atit cit s'a cerut în instanţa episcopilor 
dată la anul 1842 dietei, ci. poftesc egalitate perfectă întru toate, Iară 
în privinţa asuprelilor a-coprinderilor de pămint sai adaus cele ur- -
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XII. Națiunea români cere dotarea clerul român în e din 
casa statului întocmai cu elevurile celovlalte națiuni. | | 

XIII. Națiunea romînă cere înfiintarea școalelor vomîne pe la 

toate satele și orașele, a gimnaziilor, institutelor militare și teh- 
nice şi a seminarelor preoțești precum și a unei unirersităi ro- 
mâne dotate de casa statului în proporțiunea poporului contribu- 
ent, în dreptul deplin de ași alge directorii. și profesorii și de 
a şistemiza încițăturile dupe an plan scolastie și cu libertate de 
a încița. | 

XIV. Națiunea romînă pretinde purtarea comună a sarcinilor 
publice dupe starea și averea fie căruia și stergerea pririle- 
iilor. 

XV. Națiunea romînă poftește ca. să se facă constituție nouă 
pentru Transileania priu o adunare constituantă a națiunilor. 

mătoare :; Rominii din pămintul regesc poftese ca prin o comisiune 

mixtă hotarele care le ati ocupat comunele săsești de la cele romi: 
neşti să li se întoarcă Rominilor inapol; publicurile cetățene și opi- 
dane din Fundul regesc cari ai munţi, păduri, mori, moșii în hota: 

rele romineşti ocupate, dacă nu vor dovedi acele publicuri in restimp 
de trei luni înaintea pomenite comisiuni cu documente vrednico de 
credinți, că acele sint adevărata proprietate a lor, să se dec îndărăt 
comunităţilor romino cu venitul lor prin abuz luat. Cum se stie de 
obşte, națiunea sasă birneşte în Fundul.regese mai multe domeniuri 
al cărora venit a intrat numai în casa naţională săsească cu titula 
ca numiții saşi să păzească grani'elo de către țările vecine; iară gra- 

„nițele s'aii apărat numal de către Romini, de către plăiaşil romini 

din satelo romine și de către miliția română de graniță şi greutățile 
publice dim Pundul-regesc iară Romiînii ca parte mai numeroasă 16 ati ” 
purtat, pentru aceea dreptatea netăgâduit cere ca toate venitele cari 
ai intrat din acest domenii în casele naţionale cetățene și opidane 
săsești, să se întoarcă Rominilor ca din acele să se realizeze un fond 
naţional romin spre a se folosi dintrinsul Rominil de obşte, provin: 
cialii şi militarii. Moşiile în Ponâul.regese din păminturile de obşte 
po seama bisericelor săseşti cuprinse, să se împarţă familiilor şi bi- 
sericilor romine fără distincțiune și unde se află două comunităţi, a- 
“dică sasă și romină pe un hotar nedespărţit cu mete-(b rne de hotar) 
să se împartă a proportione familiarum între amindouă comunităţile.“ 
Protoc, în Memor. Şag. p. 61.
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jirei, care constituțiune să se înteneieze pe principiile dreptății, 
libertăţii, egalității și Jrățici, si se lucreze codică non de legă 
civile, penale; comerciale, ete, tot dupe acele principii. | 

AVI. Națiunea romînă cere ca conlocuitoavele “națiună nică de: 
cum să, nu ieie la desbater: cauza uniunel cu Ungaria. până 
cînd. națiunea romînă nu va fi națiune constituită și organizată 
cu tot deliberativ și decisiv în cam ra legislativă, iar din con- 
tra dacă dieta  Transilvaniet ar voi totuşi a cerceta această unire 

- despre noi fără de noi, atunci „națiunea romînă protestează cu 
solemnitate. !). i 
_Să examinăm în scurt cîte-va din punctele. votate acum 

de Romîni i | 
Națiunea romînă se declară de sine stătătoare şi parte in- . 

„tegrantă a statului. Voeşte deci ca, singură să fie stăpînă,. 
pe destinele sale, se înțelege „ca parte integrantă a statu- 
lui “ Vrea, desfiinţarea, totală a iobăgiei, vrea, libertate in- 
dustrială şi comercială, libertatea. tiparului, libertatea, întru- 
nirilor, juraţii, egalitate de dări publice, desființarea, privi- 
legiilor, Adică tot .ce le putea, dicta, spiritul liberal şi tot; ce 
cereaii partidele revoluţionare în cele-lalte state. E adevă- 
rat că și Ungurii înscrisese în programul lor aceste libertăţi, 
dar în același timp dădeaă dovadă de cel mai exagerat, des- 
potism Ungurii strigai: dăm libertăţi, dar numai celor ce 
vor voi să se facă Unguri, celor ce se vor lăsa să fie asu- 
priți! Rominii ziceau: Voim egalitate şi frăţie, voim pen- 
tru noi drepturi şi nu atingem întru nimic dreptul celui- 
lalt! Cine erai 'dar liberalii, spiritele emancipate şi înain- 
tate : Rominii sat Maghiarii ? 

* 
% X 

„1 Protocolul este publicat în întregul lui şi de Bariț st. Trans. 
II p. 117 seqq, — şi de Papiu în Anexe vol, II, a Ist. Dac. super p. 
291 seqq— şi de Popea în Memor, Șag. p.56 seaqg. Vezi şi Fiia pen- 

« În minte, înimă şi literatură din Braşov, No. 20 din 17 Maiii 1818.. 
Vezi asemenea Jranyi et Chassin Rev de Hongrie | 302.
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După votarea, celor 16 puncte se; decise alegerea a două 
delegaţiuni: una, de 30, care să meargă, la, împăratul, alta, 
de 100 care să meargă la, dietă, — cum și instituirea, unei 
„comisiuni permanente la Sibiu compusă ,din cel puţin 12 
persoane. 1). | ăi 
Capi ai delegaţiunii la Impărat, fară numiţi episcopul Şa- 

guna și Vasile Nopcea. Cap al delegaţiunii la, dietă, episco- 
pul Lemeny. 

lar preşedinte al comisiunei permanente episcopul Şa- 
Suna şi vice președinte Simion Bărnuţ, 2). | , 

Relativ la acest punct, Papiu face o observaţiune foarte 
nemerită : „In urma proclamărei națiunei romine, la dibta 
celor trei naţiuni nu trebuia să se dea petițiune, ci numai de- 
clararea, proclamărei naţiunei romîne; petiţiune numai la 
împărat avea loc, să se sancţioneze proclamarea libertăţii“ 3), 

„ Adunarea, 'se risipi. a - | 
"Tot în ziua aceea, se tipări o adeverinţă care să se îm: 
parţă poporului şi să se spună întrinsa, că sai purtat bine: 
ca să fie o dovadă faţă de domni spre a nu suferi cova, 
persecuţiuni. %). E | | 

Mai multi dintre conducătorii Rominilor cerură, episcopilor 
să dea câte o proclamaţiune către credincioșii lor în pri- 

„vinţa purtărei ce trebuia-să aibă. Șaguna făcu un concept, 
pe care îl trimise să-l aprobe şi Lemeny, dar acesta, nu voi, 
ci zise că va face el unul separat. 5). 

„ Proclamaţia, lui Șaguna şi cu adeverinţa, se împărți celor 
„de față. Printînsa, poporul e sfătuit să meargă pe acasă 
liniştit şi să, aştepte legea pentru ştergerea, iobăgiei. Papiu 

1) Numele deputaţilor din aceste delegațiuni în protocolul adunărei . în Memorial citat p. 62—63. Iranyi et Chassin 1 208 şi 805. | 2) Papiu op. cit. p. 250, Bariț dupo Organul p. 112. Gazeta de Tran- : silvania No. 40. ! : 
5) Papiu op. cit. p. 250-—1, 
%) Pubiicată de Papiu op. cit. Anere p. 205. 
5) Vozi Memorialul lu Saguna pag. 77.



observă poate cu drept că răi se adresează proclamaţiunea 

numai către: Romiînii de o confesiune și nu către toţi, pre- 

“ cum şi că nu se găseşte numele de popo» romîn şi de na- 
țiune romînă. Asemenea, dreaptă -e observaţiunea că vorbeşte 

Şaguna, despre înlesnirea iobăgiei, cînd tot poporul aştepta - 

ştergerea iobăgiei. . | 

Şaguna, în Memoriile sale irmpută lui Papiu că i-a jude- 

cat cam cu asprime proclamaţiunea sai circulara sa şi n'a 

pomenit nimic despre a lui Lemeny. , 
Eă socot că, vină nu poate avea Papiu pentru că el a 

vorbit despre circulara dată atunci chiar în timpul adună- 

rei şi împărţită poporului — cum 'a fost a lui Şaguna. Le- 

meny a făcut şi el alta, pe care o aflăm reprodusă în JMe-, 

moriile Șaguna, dar ea e datată, precum vedem, din Cluj 
- în 14 luniu 1848. 

Prin urmare nu era locul ei aci dupe ordinea, chronolo- 
gică. De sigut că dacă continua opera, sa, Papiu ar fi vor- 

bit de dinsa, şi nu sar fi oprit de ao înfiera cum merită ?). 

Greșala lui Şaguna, neapărat, că nu e mare — mai ales în 

comparaţie cu actul lui Lemeny care apără şi laudă unirea, — 

dar putea prea bine să fi stăruit a se face o proclama. 

“iune către popor iscălită da amîndoi episcopii. In ziua d'în- 

1) Nu vom reproduce aci circulara întreagă. E publicată în Alemo- 

vialul Şaguna p. îi seqq. Vom însemna numal citeva pasagii, „lată 

unirea cu 'Țara ungurească s'a făcut şi prin înălţatul împărat s'a în- 

tărit şi prin unirea aceasta cea mai mare parte a naţiei noastre, 

care pînă: acum se socotea numai suferită, nu numal de slujbele 

domneşti s'a mîntuit, ci întru . toate asemenea drepturi cu celelalte 

nații a dobindit, toți sint nu numai slobozi, dar şi cetățeni at țărei 

-ungureşti....* Aci susţine unirea, cînd fusese şi el preşedintele adu- . 

nărel din Blaj, care se declarase contra. Apoi caută să ţie aprins fo- 

cul deosebirel. de riţ, cind ar fi fost dator în aceste momente să lase 

acest lucru la o parte: „. „nici să se amăgească (poporul) cum că doară 

prin adunarea de la Blaj sar fi hotărit ca de aci înainte în treaba re- 
ligiei tot una să fim; „însă sîntem sub ascultarea patriarchului de la 

Roma.“
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tâiă a adunărei se declarase că sint frați în dreptate şi 
acum aşa curînd uită acest mare act și devine. fie-care 
episcop al eparhie sale. / 

Socotesc apoi că are dreptate Papiu cînd impută, lui Șa- guna că a, vorbit numai despre „înlesnirea,“ iobăgiei, iar nu despre „suprimarea“ ei. Poate că a fost o scăpare de con- deiă, căci la început se vorbeşte de „0 lege pentru ștergerea iobăgiei ; dar ori-cum nu era, momentul potrivit ca Şaguna 
sa atițe pe popor la revoltă, 2), 

Fă 
% * 

Şedinţa III de la 3/1 Maiă se începe la; 10 ceasuri de di: mineață, 
Se citi şi se aprobă protocolul întrega al adunărei. Apoi 

canonicul Raţiu propune a se ridica un monument în Cîu- 
pul libertății spre amintirea acelor zile. Se mai propuse a se 
face colecte pentru stringerea sumelor trebuincioase, pentru 
-ajutorarea,. celor săraci, ete. 1). - 

La 11]: veniră, comisarii guvernului şi declarară închisă 
adunarea. Ei recunoscură, că poporul sa purtat cu cea mai 
mare seriozitate şi demnitate. Făgăduiră, asemenea — de formă, se înţelege — că vor da tot sprijinul pentru cauza, romînă. 2) | ” | 

2) Iată ce zice păr. Popea: îi 
poa «Ala întiit d-lui (Papiu) impută episcopului Şaguna că ar fi miî- nat poporul acasă prin acel circular sati proclamaţiune- cum o nu- meşte. Şi aici d-sa se află în eroare, căci de şi lucrările adunărei se - terminase deja, mai răminind numa! verificarea protocolului îndărăs; - do şi poporul cra obosit și lipsit de atitea zile şi abea aştepta în: toarcerea sa acâsă ; de şi in circular nu se amintea nici cu o iotă ca poporul să se ducă acasă: ori nu insuşi episcopul Sagura prin între- venirea sa, sprijinind” pe intelizenţă în contra unionistilor, cari voia . a încurca lucrurile prin depărtare: poporului, delăturâ p edicilo şi ne- înțelegerile co se iviseră din acel incident.“ 

| N, Popea Mitropolitul Şaguna. p. 207, 1) Papla op. -ciţ. 253.—Bariţ op. cit. 113,.—Gazeţa No. 410 din 1818 *) Iranyi et Chassin 1 206.—Gazita N, 40 din 48. — Bariț, 113. — Papiu 253. : -
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După mai multe: discursuri de închidere, rostite de uni 
şi alţii, adunarea, se risipi şi poporul începu să plece chiar 
de atunci spre casă, 

Se vedem acum ce apreţieri sai făcut asupra acestei adu- 
Dări. 
"- Organul Yaţional socotesce nuriărul celor adunaţi la vre o 
40—50 de mii şi spune că atitudinea demnă, și serioasă a po- 
porului te umplea, de mirare. Apoi esclamă : „Ascultaţi po- 

“poare ale Transilvaniei ! Luaţi exemplu de la acest popor 
disprețuit şi vă învăţaţi de la dinsul ce este ascularea, pacea, 
ordinea, bună și respectarea, persoanelor și a proprietăţii « D, 

Gazeta de Transilvania spune că ai luat parte la adunare 
":40 de mii de oameni și "laudă foarte mult purtarea tineri- 
„mei esclamînd: „Dea cerul ca, viitorul nostru să fie CONS0- 
lidat într'înșii !* 2) 

Ziarul Siebenbiirgischer Vollsf und din Sibiu sub titlul de * 
„Adunarea generală a Romînilor în Blaj“ publică o. dare de 

„seamă, foarte interesantă despre întrunirea Romînilor la 3 
- Mai. Recunoaşte că aci “a fost reprezentat tot poporul, 

căci zice: „Adunarea cea mare de la Blaj o putem numi 
naţională şi a şi fost chiar numită ast-fel de episcopul Şa. 
guna“. Mai departe -spune că „un spirit de ordine extraor- 
dinar a însuflețit adunarea întrun mod admirabil. Soco- 

„teşte la 30.000 numărul. celor adunaţi acolo. 2). 
Relaţiunea, comisarilor guvernului zice între altele: «E de 

mirare cum acest popor iricult — în număr mai mult şi 
de două-zeci de mii — sa, purtat în tot cursul adunăirei 
deștept Şi moral“, Ecsplicaţiunea acestei” împrejurări 0 gă- 

1) Bariț op. căt, pag. Li+. Papiu op. cit. 236, 
2) Gazeta de Transilvania No. 40. Papiu 257. 

9) Memorialul Şaguna 6? 68. Vezi Iranyi et Chassin Re. de IZon- 
gric 1 300: spune că numărul celor adunați era de 15.000. Ştii Un- 
gurii cum să. falsifico adevărul „când interesul lor Jo dictează aşa. 
Urban în opera sa „Winter Peldzug... „ete“ pag. 23. spune că nu- 

„mărul celor adunaţi era, de 40.000. 
7 

.
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sesc comisarii în faptul că lucrările sat condus de episco- pul Şaguna ?). o 

Iată cum sa judecat de ai noştri şi de streini această . măreaţă adunare a naţiunei romîne. 
Așa cum a fost ea, alcătuită, are o însemnătate foarte inare în istorie. Dacă sar fi făcut numai o întrunire a pă-: turei culte, cum voia ungurii, am fi avut de înregistrat di- scuțiuni violente şi pe puţinii, cari fusese corupți de către Unguri, i-am fi văzut ridicîna glasul ca să, susție unirea. 
Diverginţa de opiniuni şi nehotărirea, care în inare parte se înlăturase prin întrunirea, de la Duminica Tomei, ar fi isbucnit din not și rezultatul ar fi fost poate un argument pentru Unguri de a zice: iată! şi ai voştri vor unirea, „Fiind însă de față mulţimea cea mare, care era, convinsă că unirea e o nenorocire, ea a, împus tăcere acelor puţini unioniști şi i-a oprit de a, ridica glasul contra intereselor „poporului. i | Acest popor atît de hotărit întru apărarea drepturilor sale, - „stie să se poarte cu atita demnitate, cu atita calm, în cît chiar comisarii guvernului să recunoască faptul şi să-l es. plice prin prezenţa, lui Șaguna. Laudele pe cari în ambele rapoarte le aduc comisarii acestui bărbat sînt cu drept so- cotite de Papiu exagerate, pentru că episcopul era prea de curind numit şi nu făcuse încă nimic prin care să devie atît de Popular în cît numai prezența lui să impuie -POpo- rului modul de purtare. Noi vedem în laudele Ungurilor 

un mijloc de a-l atrage în partea, lor. Din fericire, nu-şi gă- sise omul. 2), ” | 7 

') Pâpiu op. cit. 258. Parintele Nicolae Popea la pag. 209—210, „ca să arate ce a făcut Saguna la adunarea din Blaj aduce mărturie - laudele pe cari le fac rapoartele comisarilor. Lucrul nu probează ni- mic, pentru că ei aveai interes să-l linguşească, spre a le fi favorabil. 
“ (Viafa lui Șaguna). | '2, Vezi Papiu Ist. Dac. sup..I1 259 seqa.
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__ Reuşita adunărei se datorește numai poporului, cum prea; 
bine zice Papiu, poporului care singur a dus în curs de vea- 
curi lupta pentru naţionalitate, părăsit cînd de nobilimea- 
sa conducătoare, cînd de preoţime. 

Și acest fapt îl mărturisește chiar proclamația comitetu- 
lui permanent, ales Ia, 3/15 Mai cînd zice: „Pe sufletul pro. 
topopilor și al. preoților şi a tot clerul zace o răspundere | 
grea ca să nu se lepede de poporul vomîn de frică sai pentru 
“interes, cum sau lepădat mulți pe fimpul protestantismului, 
cînd că ținut cu Ungurii calrină şi cu unilarii, Cită jale şi su- 
părare a trebuit să fie atunci în popoarele romîne părăsite 
de. părinţii lor, a spus şi va spune istoria, tot-dauna. Preoţii 
„ai datoria să-i mmîngte, să-Y inimeze pe cei ce scad cu inima și 
pe că să nu-i abată nică o întîmplare vea de la apărarea și în: 
„vățarea popoarelor lor. 1), - 

Purtarea poporului, a cărui viaţă sa petrecut în împre- . 
jurări atît de grele, arată că' era matur pentru libertăţi. 
„Cînd ne gindim la. piedicile pe cari le aă întimpinat ţă. 

ranii, la ameninţări, la faptul că s'aă stricat poduri de peste 
rîuri ca să nu poată, trece, că s'aii oprit cu arma mulţi din 
ei acâsă și cu toate acestea ai asistat; la. adunare 30 de 
mii, după calculul adversarilor, atunci ne pătrundem de ad- 

„miraţie şi pricepem entusiasmul celor ce deseriăi dupe văzute 
această adunare, hotăririle luate atunci vor fi — precum zică 
proclamația, comitetului—un document că Rominii din Ardeal - 
ai înțeles spiritul. timpului și sati însufleţit de libertate. 
„În adevăr punctele votate de Romini în adunarea de la 
Blaj, jurămîntul depus de ei atunci, sînt mărturii că, liber- 
tatea pentru care ai lucrat dinşii a fost un adevăr viii Și 
nestrămutat,..2). | 

  

7 

1) Proclamaţia a însoțit pubiicarea protocolului adunărei și se află : 
„Teprodusă şi de Papiu şi de Bariţ și de N. Popea in Memorial p. . 

64 —65. 
*) Vozi despre adunarea aceasta şi Winterfeldzug..... la pag. 23—95,



  

CAPITOLUL VI 

DEMERSURILE DELEGAȚIUNILOR ROMÎNF. — PROCLAMAREA UNIRII, => 
" TERORISMUL 

În adunarea de la Blaj sati ales două delegaţiuni. — Şaguna n'a 
putut să plece cu ccilalţi deputați la Viena pentru că s'a dus să de- 
pue jurămint. —Dat o petiţiune în care fac cunoscute împăratului cele 
16 puncte: de la Blaj. — Impăratul întirziază cu darea răspunsului, -— 

„ Respunsul împăratului. — Ce sens are purtarea impăratului ? — Dele- 
gaţiunea hotăraşte să dea a doua petiție, Şaguna crodoă, posibilă o 
împăcare cu Ungurii —Cuprinsul petiţiunei a doua — Co răspunde îm- 
păratul ? — Deputaţii romini se despart. — Circulara necugetată a lui 
Șaguna.—Acuzările contra deputaţilor co stati la Posta. —A doua de- 
legațiune soseşte la Cluj cind se deschidea dicta. — Consfătuirea de- 
putaților Romini —Ce Romini erati în dietă ?—Cum s'a votat unirea ? 
— Desființarea comitetului romîn din Sibiii.—Balint închis. Barbaril. — 
Apreţierea unui scriitor strein despre unire. — Arestări, — Catastrofa 
do la Mihalţ.— Comitetul romîn cere dreptate, dar nu e ascultat. —Ata- 
cul mişelese contra Rominilor în Abrua şi dreptatea ungurească, — 
"Ordine de a prinde po agitatori.—Vay comisar al guvernului. — Capii 
Rominilor urmăriți 

„Am vădut în capitolul precedent că Rominii în adunarea, 
de Ja Blaj alesese două deleoaţiuni cari să meargă, la îm- 
părat şi la dieta Transilvaniei ca să prezinte cele 16 puncte 
votate de ei. Să vedem la ce rezultat aă ajuns. 

Una, din delegaţiuni, sub conducerea, lui Şasuna, trebuia ! 
să plece la Viena la împărat. 

Şaguna însă n'a, putut merge împreună cu ceilalţi pentru 
că era, de curînd numit episcop şi trebuia să, meargă mai 
întiiă la Cluj ca să depună, jurămîntul de credinţă către
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guvern.) Au plecat deci numai ceilalți, iar Șaguna s'a dus 
la Cluj, unde a, fost nevoit să întirzieze cîteva, zile pînă să 
poată depune jurămîntul şi-a şi comunicat acest lucru 
membrilor delegaţiunei, încredințindui că se va grăbi să vie 
cît se va putea, mai curînd. 2) i 
-Dupe ce trecu pe la Sibiă ca, să-și facă pregătirile de 
drum, Şaguna, veni la Viena și află că Bran, Cipariă, Lau- 
rian și Popazu s'a dus la Innsbriick, unde era împăratul. 2) 
Aceștia, imediat. ce ajunseră în Tirol fură, arestați ca spioni, 
dar la 30 Maiă li se dete drumul, căci se încredințară toți 
despre scopul venirti lor.2) 

Cum scăpară, merseră la, împărat, şi i deteră o petiţiune, 
în. care îi vorbea despre adunarea Rominilor în Blaj şi-i 
făceau cunoscute cele 16 puncte votate atunci, pe cari le 

“ xezumăm aci în scurt, | | ” 
1) Independenţă politică şi administrativă și adunare na- . 

tională. . Sa 

D Memorialul Şaguna. p 131. Papiu face o vină mare episcopului 
Saguna pentru întirzierea ce a pricinuit delegaţiunei. Dinsul esplică 
(Aemorialul p. 181—132, pag. 139—140).că nu putea să nu îndeplinea- 

- scă, formaâlitatea depunerel jurămîntului, că' a fost nevoit să 'aştepto 
vitva, pină să se ficseze ziua solemnităţii, că a trebuit să se întoarcă; 

„la Sibii să se prepare de drum, căci nu .putea să plece oricum în- 
tr'o călătorie atît de lungă. Nu am socotit că merita această chestiune: 
acuzaţia lui Papiu şi apărarea lui Saguna, s'o trecem în cursul es- 

-punerei, pentru că intirzierea lui Şagana, nu a pricinuit nici o per- 
dere pentru d2lezaţiune, căci şi dacă s'ar fi dat petiţiunea cu o săp- 
tâmină mal înainte ar fi fost tot acelasi rezultat. 

=) Memorialul Şaguna p 131. bir. Popea confirmă în notă că 
ştie şi d-sa despre această scrisoare. RR 

3) Memorialul Şaguna. 182. Laurian şi dupe dinsul și d. Bariț (Zst. 
Trans.:p. 130) imputară lui. Şaguna că înainte de a merge Ja Viena 
Şi-a perdut timpul la Pesta, fiind purtat cu vorba de către miniştri. 
Saguna în notele sale (Memorial p. 139) desminte această aserţiune, 

„ Spunind că nic! s'a oprit în Pesta la ducere, ci numai la întoarcere. 
Vez, N. Popea.: Archiepiscopul Şaguna.p. 215. . 

2) Bariț. op. cit. p. 170. Vezi în privinţa mergerei la Insbrick N. 
Popea. Archiepiscopul Şnguna, pag. 215. 

N
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2) Biserica romînă egal îndreptăţită, cu celelalte. 
'3) Desființarea iobăgiei fără despăgubire din partea ţăra. 

nilor. 

4) Desființarea, breslelor şi libertatea comereiului şi a în- 
„dustriei. 

5) Ridicarea dărei asupra vitelor. 
6) Desființarea zeciuelei pentru mine și libertatea, esploa- 

tărei. 

7) Libertatea cuvintului şi a. tiparului și desființarea ori- 
„cărei. cauţiuni. - 

8) Asigurarea libertăţii personale, 
9) Tribunale cu jurați. 
10) Inarmarea poporului. 
11) Numirea, unei comisiuni mixte pentru regularea pă- 

„ Mânturilor de arat, finete, şa. 
12) Dotarea, clerului romîn cu bani din casa Statului. 

- 13) Inființarea de scoli primare, gimnaziale, seminariale, 
speciale şi a, unei universităţi romîne. 

14) Purtarea egală a sarcinelor publice. 
15) O constituţie nouă pentru Transilvania, . 
16) Să nu îa, în discuţie unirea “Transilvaniei pină cînd 

națiunea romînă nu va fi egal îndreptăţită, ca şi celelalte 
naţiuni. !) 

Impăratul a întirziat cu punerea unei rezoluţiuni pînă la 
11 lunii, cînd a, fost primită iarăşi delegaţiunea în audiență. 
și i sa comunicat rezoluţia, 2) - | 

Pentru ce atita întîrziere ? 
Chestiunea, este foarte importantă, pentrucă arată chiar 

din aceste momente ale preludiului revoluţiunei că pe cînd 
Rominii lucra pe faţă şi cu sinceritate, toţi cei dimprejurul 
lor căuta să-i înșele. 

1) Memorialul Saguna p. 192 — 133, Potitiunea poartă următoarele 
"iscălituri : 

I. Lemeny, Andr. Saguna, $. Bărnuț, G. Bariț, A. T, Lauriau, [. 
Popasu, Tim. Cipariu, [ Bran, P. Manu, |. Bologa. 

2) Memorialul Saguna. 182, Bariț. op. cit p. 170—171. 

ți
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Impăratul vede în punctul 16 al petițiunei 'Romînilor că, 
ei nu vor să discuțe unirea pînă nu vor fi pe un picior egal 
cu Ungurii şi că de sar realiza aceasta ei o vor considera. 
ca o stare de fapt, iar nu de drept şi prin urmare nu vor 

„fi ţinuţi să i se supună. E 
Impăratul, daca voia, să fie nepărtinitor, trebuia, să caute 

în primul rînd o împlinire pentru condiţiunea, pe care opu-  - - 
neaii Rominii. Trebuie să ţinem. însă socoteală că Ferdi- 
nand V era un om foarte slab, lipsit de energie şi fricos. 
Izolat. la, Innsbriick, departe de consilierii săi, cari ar fi pu- 
tut să-l îmbărbăteze, el aștepta tremurind hotăririle dietei 
ungurești și-nu îndrăsnea,. să, dea, răspuns delegațiunei: Ro 
miîniler, ” “ 
La” 6 lunii Battyani vine lîngă. împărat cu proectul uni- 

rei votat de dietă și ştie să stărue cu atita, putere în cît la. 
„10 lunii legea, era sancţionată, Do a 

Legea, e sancționată, la 10, iar vezoluțiunea împăratului , pe 
care el o comunică, delegaţiunei în ziua de 11, poartă data 
de 7 lunii. lată cuprinsul ei: 

„Fiindcă rugăciunea, compusi de supușii mei Romîni în 
adunarea - de la Blaj a devenit inutilă prin unirea Transil- 
vaniei cu Ungaria, care s'a decretat de dietă, prin art. ? şi 
se sancţionat de mine 2), — mă bucur că, pe deputaţii cari 
se află față îi pot asigura că numitul articol, care, fără, 
privire la naţionalitate, limbă și religie, dă. tuturor locuito- 
rilor Transilvaniei âceeași libertate și aceleaşi drepturi, 
a împlinit dorinţele tor în cea mai mare parte, Prin ura 
mare fericirea lor viitoare atîrnă de la împlinirea acestei legă. 
lar sentimentele de:neclintită, credință ce'mi arătaţi le pri- 
mesc cu plăcere şi vă asigur pe D-voastră de regeasca, mea. 

" graţie şi favoare.“ 7 lunii 1818. 3 
") Bariț. op. cit. p. 170. | Da 2) Aceasta nu e cxact,. Vezi Bariț dupe Miko la Al. Jakab. . (Szabailsăg havczunk tărtenelhez p. 173) p, 150—171, de unde se vede ca la 7 legea nu era încă sanctionată, ” 3) Memorialul Şaguna p. 136. Gazeta de: Transilvania No. 48, Vezi şi Iranyi et Chassin Râu. de Jlongrie 1 307.



* . a 

107 

  

D. Bariț, citînd cuvintele lui Miko 1), arată presiunea, ce 
sa întrebuințat asupra împăratului pentru ca să sanctio- 
neze legea, și ajunge la concluziunea că împăratul a făcut 
aceasta, de nevoe. o 

Imprejurarea, că rezoluţiunea, poartă data de 7, cînd san- 
cţiunea legei despre care vorbeşte în rezoluţie se dă la 10, 
este o dovadă de reaua, credință, întrebuințată faţă de ro- 
mâni. | 

Impăratul imediat ce află că s'a votat legea în dietă face o 
rezoluție respingătoare pentru Rominii, ca, și cum ar fi aşte 
ptat numai un motiv în baza căruia săi respingă şi să de- 
clare că cererile lor sînt acum „inutile,“ 

In acest demers vedem chiar lipsă de tact politic; căci 
în momentele în cari Ungurii se arătau fățiş aşa de ostili, 
era O greşală neertată pentru împăratul Austriei să se poarte 

- cu slăbiciune și îngăduire. Şi nu e aceasta, prima, greşală a, 
împăratului, ele se îmulțesc mereu ; dar nu e departe mo. 
mentul cînd se va căi amar. 

Romiînii vedeaii în atitudinea împăratului o lovitură, la, 
care nu se așteptaă şi. pe care nu o meritat. 

Deputaţii romîni erai cu totul nemulțumiți şi se consul- 
tară ce e de făcut. Frati unii dintre ai noştri pe cari îi îm- 
bătaii vorbele pompoase ale monarchului și fericirea ce le PY 
făgăduia că va rezulta din noua stare de lucruri. 2) Depu. . 
taţii însă conveniră că ar fi o dovadă de slăbiciune de a 
lăsa lucrurile baltă. De aceea hotăriră să adreseze o nouă, 
petiţiune împăratului și încă în termeni mai energici. 3) O 
asemene hotărire a fost ca: greu de pus în practică, mai 
ales din pricina, lui Șaguna, care nu era hotărit în aceste 
momente ce atitudine să ţie faţă cu Ungurii şi ar fi voit să 

i 

| 1) Comitele Emeric Miko a fost față la întrevorbirea cu împăratul și istoricul Al. Jacab citează cuvintele lui. Bariț. p. 170—171, 
2) Vezi Gazeta de Transilvania No. 48 din anul 1818. 
8) Memorialul p. 136, Bariț op. cit. 178.
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sse ducă, astfel politica; în cît la un moment dat să fie încă - posibilă, împăcarea, între Romiîni şi Unguri. 1) 
Putem oare acuza pe marele bărbat pentru această cre 

-dinţă ? N : 
In adevăr a fost o greşală Şi încă mare, dar mulţi dintre „fraţii de dincolo căzuse într'insa, ȘI încă ne aflăm pînă acum în ajunul revoluţiei, cînd nu se ştia ce faţă puteaă lua lu- crurile de azi pînă mîine Dar dacă lam acuza pe el, ce: ar trebui să zicem despre aceia dintre Romînii de dincoace, emigrați după 48, cari stăruiai în toate chipurile să se îm- pace Rominii cu Ungurii în vremile în cari sîngele curgea 

şiroaie pe cîmpiile Transilvaniei 2% Sînt împrejurări în cari 
nici oamenii mari nu pot vedea, limpede calea ce trebuie s'o 
urmeze. De | i 

Cum-cum, delegaţiunea, se învoeşte să facă o altă, petiție 
„compusă în termeni mai tari, în care să se spuie împăra-" 
tului că pentru Rnmiîni naționalitatea şi limba, este clenodiul 
-(odorul) cel mai prețios. pentru a cărui conservare dînșii 
a fost mai gata în sute de ana se lipsi ae libertate.“ 3) 

Iată cuprinsul petițiunei: | 
La, început se aminteşte împăratului despre petiţiunea an- 

terioară a Romînilor şi despre rezultatul ei. 
„ Împăratul zisese în rezoluțiunea, sa că Romiînii aă să CÎş- 

tigo libertăţi şi drepturi prin unirea, Transilvaniei cu Ungaria. 
Deputaţiunea răspunde prin această, petiţiune că ori cari ar 
A bunătăţile ce ar. rezulta pentru naționalități din faptul 
unirei, totuşi ele nu se pot compara cu perderile ce vor 
suferi Rominii; așa încît legea „alcătueşte 'o vădită nedrep- 
“tate şi o ucidere desăvirșită a, existenţei politice naţionale a Romiînilor,e. | 
"Se spune apoi şi se esplică împăratului că stipulațiunile 

1) Bariț op. cit. p. 172—173, | e 
2) Această chestiune a amestecului emigraților o vom tracta pe larg 

“întrun capitol următor. 
-?) Bariț. op. cit p. 175,
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legilor ungurești sînt numai vorbe goale, căci de fapt na- 
 ţiunea romînă rămâne esclusti. de la toate drepturile | 

De acea, zice petiţiunea, stăruim în dorinţele arătate de 
noi în ocaziunea precedentă. - 

Jar în ce privește univea pronunțată la Cluj fără noi pro= 
testăm contra ef, | 

Şi se esplică împăratului că, în dieta, care a votat aceasta. 
„Ungurii au făcut ce aă vrut, căci Rominii aă fost numay 
vre-o trei, de și ei formează majoritatea locuitorilor în 
Transilvania. . . 

„ Incheind, Romiînii cer „0 dietă: specială, cu deputați. liber. 
aleși, în număr proporţional cu numărul de suflete al dife- 
ritelor naţiuni.“ 1) | 

La 23 luniă împăratul a dat un răspuns, în care spune : 
ps aționalitalea voastră va îi asigurată dupe propunerea mi- 
misterului. mii ungtresc printro anume lege şi prin înființa- 
rea de scoli naţionale. Lala îndreptăţire a bisericei greco-orien- 
tale, pe care o cereț, precum și înestularea trebuințelon voastre: 

„bisericeşti și didaclice din banii statului sînt încuviinţate prin 
art. 20,— egalitatea la impozite prin art. 8, — desființarea iobă 
gică şi dijmei prin art, 9, — libertatea prescă Și tribunale de ju- 
rață prin art. 18, — înarmarea poporului prin art. 22 ale ui. 
timei diete ungane,uia , | - | 

pi Supuşii mei romini vor fi admiși în toate ramurile ad-- 
ministraţiunei publice... 2) | | 

Ce vedem în acest răspuns al împăratului? 
In primul rînd observăm că nici nu atinge chestiunea uni. 

rei, de şi Rominii în petiţiunea, lor toemai asupra acestui 
punct insistase mai cu seamă, — ci o consideră ca fapt îm-- 

"plinit asupra căruia discuţiune nu mai încape. 
“Apoi vedem. că le făgădueşte asigurarea, naţionalității dupe: 

propunerea ministerului unguresc. Aceasta e maj mult de cît 

"o 1) Publicată în Memorialul Şaguna 136—193, Vezi despre aceaștă po-- 
tițiune Organul naţional din Blaj No VII: din £0 lunii 1818. 

2) Memorialul 133—1:9,
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curios! Ne aducem aminte că, ministerul unguresc a delarat 
că nu există naţionalităţi, că, în toată Ungaria nu sînt de cât 
Unguri, şi tocmai de la, acești oameni să aştepte Rominii 
asigurarea, naționalităţii lor? 3) 

În fine vedem că împăratul găsește că cea mai mare 
” parte din cererile Românilor sunt îndeplinite în baza hotă- 

rîrilor dietei ungurești. Dar Rominii în petiţiunea, lor tocmai 
această spusese că nici un folos real nu rezultă pentru 
dinșii din hotărtrile dietei ungurești, pe care wo vecunose. 
Ce mai poate dar însemna încredințarea. aceasta a monar- 
chului ? E 

Văzînd aşa, dară că nici o speranţă nu pot avea, din par- 
tea, împăratului, că ori cîte petițiuni i-ar adresa, zadarnice 
vor fl, deputaţiunea, se hotărește să plece din Innsbriick şi 
veni la Viena. 2). | | 

De aci delegaţii romîni se despărţiră. Unii rămaseră în . 
capitala Austriei 2), alţii merseră la Pesta ca, să, vază cum 
stai lucrurile şi alţii se întoarseră pe acasă, 1). | 
_ Dintre aceştia ne interesează cei .cari aă rămas în capi- 
tala, Ungariei. ” o 
„Episcopul Şaguna, s'a crezut dator să, adreseze poporului 
romîn 0 circulară în care să.spună cari ai fost rezultatul 
misiunei delegaţiunei alese Ia, Blaj. i 

Documentul acesta, e de un mare interes. Am examinat 
răspunsul împăratului la petiţiunea a doua, și am văzut că, 
nu are nici un sens sati dacă are, este o lovitură pentru 
Romiîni. Vedem acum cu mirare că Şaguna îl ia drept mo- 
netă bună şi-l reproduce întreg în circulară, zicînd : „aceas- 

* 

„1) Vezi şi Iranyi et Chasin 1 p. 339, unde se rapoartă vurbelo lui 
Hrabovschi ? „ nu cunosc națiunea sârbească pe charta ungară.“ 

2) Memorialul Şaguna p. 14. - 
2) Laurian și ce) cu locuinţa acolo. Mem, Sag. 14! 
3) La Pesta merseri,: Cipariu, Şaguna, Dunca, Pran, Ighian, Dem. 

Moldovin, idem. loe. cit. In privința sederel lor acolo vezi articolul 
iscălit de Cipariu şi [. Ighian în Foaia pentru minte, No. 31.
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ia este prea hegata milă a părintescului nostru monarch!i 
Mai departe episcopul încredinţează pe credincioşii săi. 

că „nația romînă se ra recunoaște de nație și se ra asigura 
priniro lege deosebităt. 

Am văzut ce putea fi această, recunoaștere dupe recoman- 
daţia ministerului unguresc. | | 

Aceeaşi valoare ai şi legile votate de o dietă, pe care Ro- 
„miînii nu o recunoaşteaii ca, fiinţă, legală. 

Și totuși episcopul Șaguna se adresează Rominilor în 
niște termen cari te fac să te umpli de mirare. 

„acă, voi, iubiţilor mei fii, cari alaltă-eri încă gemeați 
sub. greul și apăsătorul jug al iobăgiei, iacă zic, astă-zi 
sunteți oameni slobozi şi cetățeni ai ţâvcl, precum fieşte care ; 
daţi dar laudă lui Dumnezeii care ne-a învrednicit de 
timpul acesta din inimă dorit ş dați ferbinte mulțuăită tu- 
turor acelora, cari cu nespusă iubire de dreptate v'ai făcut 
din robi oameni slobozi, -v'aă pricinuit o bucurie de cât 
care mai mare sub soare nu cred că se poate dobândi.. 

„AMulțumiţi zic pentru aceste din toate puterile părintelui ţă- 
7eă, prea, bunului nostru împărat 3 mulțumiți așișdevea între- 

„gei mărite diete a ţăre, prin urmare foștilor voştri domni 
„cari, ştiind ce-e dreptatea, vai făcut asemenea lor,“ !), 

Ori ce s'ar zice, circulara, aceasta nu 'era imperios cerută 
de nimic şi dacă Credea, că trebuie să dea oare cum. sea- 
mă despre activitatea sa acelora cari lati însărcinat cu 
un mandat, atunci nu se cădea, să spună neesactităţi, căci . 
neesactitate era să spui poporului că a venit vremea adu: 
cătoare de toate fericirile, cînd deputaţii în - Viena erai con- 
vinşi că n'a căpătat de cît vorbe 2) - 

z 

1) Vezi circulara publicată în întregul ei în Memorialul Şaguna. p. 
147—150, Vezi-o asemenea în Gaz. de Trans 1848 pag. 922 - 223, 

a) „Ca totdeauna, aşa şi acum în aceste împrejurări grele, epis- 
copul Saguna, aducindu-şi aminte de clerul şi poporul săi eparchial 
şi voind a-l mingiia şi din depărtare. îndreptă în 8 Iuniu din Pesta 
o hirtie pastorală către acelaşi prin care, încunoştiinţindu-l despre :
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Asemenea tot . neesactitate era: să îndemni pe popor “a 
„ mulțumi dietei, care nu făcuse de cît să” lovească pe Romîn: 

și nu le dase nimic, 
Prin urmare circulara aceasta este o greşală. Şi cu cit. 

vom înainta în studiul evenimentelor, ne vom convinge că. 
aşa este. 

Faptul 'șederei în Pesto -a unora din deputaţii romînă a. 
provocat bănueli din partea multora, cari nu înțelegeaă ce 
caută ei acolo. Ba, încă li s'a adresat, şi o scrisoare, prin 
care li se interzice ori ce fe] de înțelegeri cu miniştri un- 
guri. Eraă însă și alţii cari nu acuzaii întru nimic pe de- 
putaţi, că, dimpotrivă în lăudaiă pentru isbînzile dobîndite. 

Nu vom intra în detaliile acestei chestiuni. Neapărat că, 
nu putem .în nici un caz bănui buna credință a, marelui 
bărbat, a lui Șaguna, dar nu e mai puțin adevărat că avea 
prea multe iluziuni, pe cari curind va fi nevoit să ' le: 
piarză. 1) 

Şi ca să ne încredințăm că, trebuia Romini să piarză ilu- 
ziunile—să vedem ce a, făcut, delegaţiunea, care sa dus la - 
dieta, Transilvaniei la Cluj, căci ceastă-laltă de care vorbi- 
răm n'a isbîndit, în realitate, nimic 

* 

, 

împlinirea misiunei sale la împăratul, despre rezultatele călătoriei. 
sale la Innsbrick şi sosirea sa la Pesta, 1l-indemnă prin sfaturi ar- 
chiereşti să fie bun şi credincios împăratului şi să trăiască frăţeşte 
eu celo T'alte popoare din Patrie. Hîrtia aceasta încă pr oduse însufle- 
jire mare în inima Românilor.“ - 

N. Popea, Saguna, p. 216 ” 
A judeca aşa mi se pare a denatura cu desăvirşire adevărul Nu 

„ered că e necesar, cind voieşti să faci a reeşi meritelă unui bărbat 
mare, să cauţi a aduce laude chiar greşelilor hu 

1 Vezi Memorialul Șaguna p. 151 seqq. Se află acoio, publicate cito- 
va scrisori ale unor bărbat] care încredinţează po episcop despre de- 

plina lor incredere şi- combat pe aceia cari îl acuză. Nail e şi unris, 
puns al episcopului, care zicea că nici un om nu poate mulţumi Ju: 
mea toată, dar cel ce are conştiinţa impăcată că face bine nu tre- 

"buie să asculte vorbele ce so şoptese pe ici colo.
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A doua deputațiune compusă, din 48 de inși şi condusă. 
de episcopul Ioan Lemeny, plecă la. Cluj *) 

In ziua de 28 Maiii toți delegaţii se aflati acolo, căci 
pentru 30 eru convocată dieta. Pe toate stradele se aşeza-' 
se stindarde, casele erati împodobite şi pretutindeni citeai 
inscripțiunea, cu litere mari: Unio cugy halil (Unire sai 
moarte). 2), d | 

Așa se inaugura de Unguri regimul parlamentar al erei 
celei nouă de libertate şi progres. Veniţi, propuneţi, discu- 
ţiunea e liberă; dar de nu veţi vorbi ca noi vă aşteaptă, 

- moartea! Aşa se înţelegea, libertatea. | 
Deputaţii romini ţinură, chiar în ziua aceasta, de 28 o 

primă constătuire la episcopul Lemeny. 3), | 
A doua zi se întruniră din noi şi discutară cu mult 
înfocare dacă lupta Romiînilor trebuie să se mărginească, 
contra Ungurilor sa să fie îndreptată, şi contra, Saşilor, cari 
au făcut destule neplăceri naţiunei noastre transilvane în 
cursul timpului. 
In fine se învoiră ca, să adauge pe lîngă petiţiunea, prin- 

cipală şi o plîngere împotriva, Saşilor. $). 
Relativ la acest fapt d. Barit, zice: „Aşa sînt oră şi unde 

pasiunile politice înfuriate, ele sufere totdeauna de miopie.“ 5). 
În adevăr, e o greșeală această uri, contra, Saşilor toc- 

1) D. Bariț povesteşte călătoria sa personală, de. la Braşov la Cluj. 
Vezi Ist. Trans. II p. 134-156, ! 
-2) Bariț op. cit. 19. Gazeta Trans. No. 42 din 1818. 

3) pe. Se ține o conferință pregătitoare în care unit își descoperiră 
neplăcerea, lor din cauză că. în adunarea do la Blaj celo mal multe 

„imputări şi inculpări se ridicase tot numal asupra naţiunei maghia- 
Te, iază asupra saşilor prea puțin... Intre aceştia cițI-va crescuţi cu- 
rat ungureşte. Alţii şi căsătoriţi în familii maghiare. Alţii cari jude- : s 
cai tucrurile mal cu singe rece susțincati că saşii ori cit să fi voit 
nu ar fi fost în stare să facă nici un răă Rominilor, dacă nu i-ar fi 
dat aristocrația şi principii tărel pe mina lor“. Bariț op. cit. 137, 
5 Bariț 137. DI 

5) Bariț op. cit. 138,
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mai în nişte momente în cari nu era prin nimic justificată. 

Acum pericolul venea de la Unguri, pe cînd Sașii se aflau 
în pozitiune tot atit de dificilă ca Romiînii. Natural ar fi 

fost ca şi: unii şi alții—cari aveai aceleași interese—să se | 
unească. Saşii intrase pe calea concesiunilor; Rominii tre- 

buiaă cel puţin să facă posibilă împăcarea, iar nu să pue 

tocmai pedici.şi să se pornească cu ură contra lor. 1). 

Adouazi se ţinu o nouă întrunire, în care fură însărcinați 

Paul Dunca și Gheorghe Bariţ, să meargă pe la miniștri și 

pe la diferite 'persoane marcante din oraș ca să caute a-i 

influența să fie favorabili cauzei romiîne. Deputaţii romîni 
fură primiţi pe unde se duseră, dar rezultat bun nu aă a-. 
vut. Măsura aceasta a fost ceva inutil cu desăvirşire, . lu- 

cru pe care îl mărturiseşte chiar d. Barit, unul dintre de- 

legaţi. 2). e - 

Apoi deputaţiunea întreagă merge la guvernatorul ţărei 

şi la, comisarul plenipotent al monarchului, baron Puchner.2) 

In acest chip ea, își împlinise datoria, pentru că prezen.: 

tase guvernatorului—ca, să prezinte dietei — rezoluţiunile 

Romînilor. Totuși cei mai mulţi dintre deputaţi rămaseră 
ca să vază ce are să lucreze dieta, *). 

- În ajunul zilei de 30 Maiii s'a ţinut o conferință pregă- 

titoare, în care 's'aii discutat în scurt punctele rescriptului 

regesc 5). şi s'ai făcut formalităţile de deschidere. Poporul 

1) Vozi în cap, TI. declaratiunea universităţei săsești. . 
2) Bariț, Ist. Trans, IL 193. Aci e şi o conversaţie a lor cu Ves- 

selenyi, dar nu prezintă nici un înteres,- căci e întreruptă tocmal 
cind voiau să pună chestiunea unirel. Gazeta de Transilvania pe 1848 
pag. 183 No. 44 

3) Bariț op. cit. pâg. 140—141. 
4) Bariț op. cit. pag. 102, - -- 
5) Erau 7? puncte: i 
1. Alegerea unui cancelar în locul lui Sai. Ioşka; 
a, Alegerea de preşedinte la curtea de apel; 

8, Chestiunea unirei 'Transilvaniei cu Ungaria ; 
4 Incetarea, ser vițiilor urbariale ; 

. 5. Generalizarea greutăților Statului asupra tuturor locuitorilor; . 
e, “Cercetarea stării poporaţiunel romineşti ; 

1. Desființarea censurel şi decretarea unei legi de presă. Bari op. 
cit. 148 Iranyi et Chasin I. 289. |
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“ungur era adunat în mare număr. şi striga mereă unire și iar unire. 1). | 
- Din partea, Rominilor participa în dietă: Episcopul Le- meny, protopopul C. Papfalvi și AL. Bohătel: Cind deputații romini aă voit să afle condițiunile în Cari se va face unirea, și ce-fel va, fi egalitatea, despre care se vorbește că, va, rezulta, de aci, li sa răspuns că se va - face egalitatea personaiă, iar nici decum naţională, 2). În. ședința, din 30 Maj unirea este pusă la vot înaintea, Ori cărei alte chestiuni şi un sgomot diavolesc începe atit -din partea deputaţilor cît și din partea mulţimei ce venise “să asiste. Unde se maj putea, auzi vre-o voce a unui Sas sai a unui romîn care ar fi vrut să protesteze > Şi astfel președintele declară că unirea este cotată în una. nimitate. 5. | | e 
Bietul Lemeny şi sasul Schmidt ati tost luați pe-sus şi | purtați în triumf ca şi cum ar fi fost partizani ai unirei,. Ce ironie a. soartei! | Da Am văzut purtarea, dietei. - 
Mai putea să aibă cine-va iluziuni. asupra, tendințelor Un-. gurilor ?,.. o 

e 

ȘI, casă nu mai încapă nici o îndoială, să amintim aci -Și măsurile ce ai luat Ungurii după adunarea Rominilor în: 3 Maiă, i - o o „Mai întîiă comitetul. naţional permanent din Sibiă fu de- clarat desființat prin o hotărire a guvernului: țărej. %, 

| 1) Vezi în detaliu desbaterile conferinței pregătitoare la Bariț. op. cit. 143—150. , | Di 2 Vozi Iranyi et Chassin 1 283, unde spune că atit deputaţii saşy . „Cit şi rominul Al; Bohăţel aii rămas, satisfăcuţi de răspunsurile Ungurilor, , . | _ | 3) Baviţ op. cit p. 151. Gazeta de Transilvania 1818 pag. 176 'Tex- tul articolului despre unire vezi-l la Jranyi et Chassin 1 283—4, 5 Bariț op ci. p. 130, “ , : i



„116 

“Toti cari luase parte la adunare eraă persecutați î în toate . 

chipurile. ?). 

Preotul Simion Balint din Abrud fu prins, închis sub a- 

cuzarea, de răsvrătire și maltratat, mai întiiă chiar în a- 

cel oraş, apoi fu dus la Aiud în urma unei mişcări popu- 

lare. 2. E | 
La, Poiana, la Sînt-Craiu lîngă Aiud, la Turda şi pe aiu- 

rea, Ungurii se purtată cu cea mai mare barbarie . față de 

 Romiînă. 3). 

Pe când dar Romînii căutau să rămie cit se putea. ma 

“mult pe căile legale, conlocuitorii lor, Ungurii,nu cunoşteati 

alt, mod de purtare de cît terorismul. | 

Era, dar lesne de prevăzut că conflictul între unii şi al- 

tii foarte curind avea să isbucnească. 

x 

= 

Aşa dar unirea era hotărită, glasurile de' protestare ale 

Romînilor înăbuşite şi totuşi Ungurii se întitulai apărători 

ai libertăților, 

Să, ascultăm ce zice în această privinţă un soriitor stre- 

in, belgianul Balleydier, ca. dovadă, că; ori cine a voit să 

caute adevărul nu l'a găsit în partea Ungurilor. 

„Acest act votat în urma, moţiune: baronului Wesselenyi, 

„n'a aflat opoziţiune serioasă -de cît în reclamaţiunile Sa- 

xonilor şi Valachiior. Deputatul valach de la Haţeg decla. 

rase că-ai săi conaţionali- primesc unirea, cu condiţiune 

-6a egalitatea, drepturilor, Vâlachilor să fie proclamată de 

cele trei națiuni ale - Transilvaniei, cari erai legal cons- 

_tituite. | 5 

» Bariț 131. Memorial 159. 
2) Bariț, 131 —192, 
3). Bariț 183—134,
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„Deputaţii saxoni, din partea, lor, nu primise unirea de 
cit cu condițiunea espresă ca pragmatica sancţiune să şi - 
conserve  inviolabilitatea ei şi să se menţină uzul limbei 
germane în afaceri, imunităţile municipale, integralitatea 

* teritoriului şi conservarea, raporturilor imediate ale Saxo. 
nilor cu regele. | | i 

| „Nici o voce nu 's'a ridicat contra acestor pretențiuni, 
- admise în principiă, totuşi s'a cerut ca ele să nu fie so- 
cotite ca o contițiune: sine qua non, Ci:numai ca, nişte 
dorinţe ce aveai a fi supuse dietei ungare. - 

„Precum se vede, acest eveniment de o “însemnătate capitală, 
a fost rezultatul unei surprindeni.“ 2), . 

Prin surprindere, ps căi lituralnice, așa, ştiă să lucreze 
Ungurii. 7 A 

Imediat ce unirea, fu proclamată, măsurile de persecuţi- - 
une, pe cari văzurăm că le exercitaiă Ungurii după aduna: 
rea din 3 Mai, se lăţiai din ce în ce. Ă 

D. Sion, care mersese în Cluj. fu arestat, 2). , 
Dar arestările nu puteai mulţumi pe Unguri, le trebuia 

sînge. Şi ca, îndeplinire a acestei dorinți se poate socoti 
vărsarea, de sînge din comuna Mihalţiu. | 

Să spunem în cîteva cuvints cum s'a petrecut întim- 
plarea. 

= 

Xe 
, 

< 

» Această comună este situată, între Ajud şi Blaj. Era pro- 
prietatea familiei Esterhazy. De mai mult timp se născuse 
un proces între proprietar şi locuitorii comunei pentru : o 
livadă. Bieţii Romiîni socoteau 'că „acum, cind se tot vorbea * 
despre desfiinţarea iobăgiei, despre libertate şi alte. cuvinte 
frumoase, dreptul lor va fi rectinoscut. De aceea duc vitele 
ca să .pască în acea, livede. Proprietarul îi urmăreşte. pe 

1) Pag. 52—53 Balleydier. | 
2) Vezi Sutenire contimporane de G. Sion,
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"cale judiţiară şi cîştioă, dar țăranii. se opun hotăririlor jus- 
tiţiei ungurești, care .nu voia să le asculte plîngerile. 

S'a crezut necesar a se chema, armata. La 30 Maiă veni 
o companie şi la 2 lunii alta, ambele secuești şi conduse: 
de prefectul comitatului Nic. Banffy. Impreună -cu el crai. 
și alţi funcţionari. „Toţi cercară să facă pe ţărani a, se su- 
pune, dar ei nu voiră; ci în. număr mare se strînseră ŞI. 
din alte comune vecine, i 

Momentul era grei, dar Maghiarii nu steteră la îndoială. 
şi focurile î începură. Pină seara, morţi și răniţi zăcea pe 
cîmp. Țăranii se apărară, dar fură puși pe fugă. !). 

Ordinea Îu așa, dar restabilită .. Ziua de 2 lunii este o. 
înştiinţare a, celor 'ce. aveati să urmeze, este începutul tero- 
rismului maghiar. 

Comitetul naţional. din Sibiti 2 înaintează, o petiţiune la 
„dietă și aceasta, numeşte o comisiune de anchetă: î) Pînă la, 
21 Tunită ţinură, lucrările comisiunei: dreptatea se înțelege 

„că sa găsit de partea, Maghiarilor, iar petifiunea comitetului 
“național « fost socotită de caloinnie: “şi cei cară o îscălise dați în 
judecată, *) 

. . 

1) Vezi Bariț Ist Trans. [1 153 seqq. Vezi Gazeta de Transilvania 
No. 43 din 1848. Ea povesteşte acolo această întimplare şi termină. 
'cu aceste vorbe: „Singele nenorociţilor, vaetul şi amârul văduvelor şi. 
al orfanilor va striga răsbunare către cer şi va fi testimoniu numai 
de ura naţională care jucă roliul principal la acea execuţiune atit de 
barbară“ Vezi asemenea. No. 46 din.7 Iuniă 48 pag 191, unde să 
spune. că şi grâniţerii de la reg. 1 rominesc trimiseră o deputatie: la 

- guvern ca să ceară satisfacţie pentru întimplarea aceasta. 
" 2) Acest comitet era compus din: Papi Ilarian, Bărnuţ, Buteanu,. 
C.. Roman, Aron Pumnu, N. Manu, ga. | 

3) Comitiunea de anchetă se compunea din Fr, Beldi, baronul St. 
RKemeny, căpitanul Teutch şi Sandor. Vezi Bariț op. cit p 157, „Vezi 
Gazeta de Jransilvania No. 46 din 1848 pag. 191. 

4; Bariț op cit. 157, Vezi tot în privinţa acestui măcel şi p.:158- 
159, unde este adusă apreţiarea foarte importantă a lui Rovari. 

!
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Un alt exemplu. o | 
In orașul Abrud primarul Carol Nagy cere ajutor de la 

guvern, zicînd că, elementul maghiar este în pericol. Guver-. 
nul trimite arme în ziua de 27 Maiă şi la 29 Mâit.se şi 
produce un scandal : Romînii, apucaţi fără pregătire, sînt 
bătuți şi răniţi; iar cercetările cari se fac dovedesc, se în- 
țelege, că tot Ungurii at dreptate, pe cînd Rominiă sînt nişte 
calomniatori, cari şi-aii făcut rănile singuri numai ca să 
poată acuza. 

Ea 
Dă x 

Tot atunci guvernul central dete ordin administratorilor 
judeţeni ca să .prinză ori unde vor găsi pe agitatorii romîni. 
şi să-i aresteze. Aceasta, însemna.: persecutați pe cine veţi 
voi, aveţi acuzaţie ca să le aruncaţi în spinare. ?) 

„ Comitetul din. Sibiă primi ordin -să se considere ca, des- 
fiinţat. Membrii declarară, că, se supun acestei. porunci, ) Aă 
renunţat la existenţa oficială, nu însă și la cea reală; 

* 
ee 

“Dar măsurile „Ungurilor liberali“ se îmulţesc pe fiece zi. 
Fiind numit comisar al guvernului în Transilvania, baro- 

nul Nicolae Vay, 3) Ungurii voiaă să-l silească, să, înceapă o 

D Bariț 158, Gazeta de Transilvania, 1818 p. 216 spune ci s'a pu- . 
blicat legea marţială nu numat contra ucigaşilor, ete,, dar şi contra re 
voltanţilor, conira încercărilor do revoltă, indemnătorilor. , 
"AL Papiu Ilarian face un manifest către Unguri în care se plinge" 

de persecuțiile co ai indreptat autorităţile contra familiei sale, apol 
vorbește despre ordinele date cu să fie prinşi toţi conducătorii Ro. 
minilor. „Pentru ce, zice dinsul, ne prindeţi vol numai pe nol? pen- 
tru ce nu prindeţi un milion şi cine! sute romini, cari tocmai aşa ştiă 
ce e naționalitatea şi limba ca şi noi, cari tocmal aşa — ba încă mal. 
tare—și-apără naționalitatea şi limba ca nol us Organul naţional IX, 
din 1848. Pentru cazul din Abrud vezi Bariț op. cit. 159—161,' - 

2 Bariț. op. cit. 158, - ” ! 
.3) Bariț 178. - .
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bătae sistematică contra, Rominilor, să prinză pe toţi tinerii 
cari agitase- poporul la Blaj, ba făcură, şi o listă de 400 de 

„ înși cari trebuiai să fie spînzuraţi la, cea d'întii ocaziune, 1) 
Dorinţa fanaticilor înflăcăraţi dobindi—de şi nu pe deplin— 

realiate, căci guvernul trimise la: Sibiă pe comitele Francisc 
Beldi cu însărcinarea specială ca să facă toate chipurile 
şi să pue mîna. pe bărbaţii conducători 'ai Rominilor. 1 se 
'dete spioni, i se dete ajutor militar. 8) 

„> Astfel la 17 August încercară să prinză pe Bărnuţ, dar 
el isbuti să scape. *) La 18, Laurian şi Bălășescu fură a- 
restaţi, 5) 

Rominii cerură liberarea, lor, făcură petiţiuni, protestară,- 
şi în fine isbutiră ca la 25 August s. n. să fie liberaţi. €) 

Ei 
F% 

Aşa lucra Ungurii. - 

1) Bariț. p. 179. Despre spinzurările ce făceai Ungurii vezi Amin- 
tiri istorice de Ciurileanu pag. 15. 

2) Bariț. p. 179. Gazeta de Trans. No. 67 din 16 August 1818. 
3) Bariț p 180, ” 
*) Bariț p. 180. Gazeta de Transilvania No. 67 din 1849. 
5) Bariț. p. 181. Gazeta de Transilvania No. 66, idem No. 67 imat pe 

larg. Vezi studiul publicat în ziarul Bucovina No. 15 din 1849. 
5 Bariț op. cit. 181—1$3. Gaz, de Transilu. No. 68 din 1818.
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CAPITOLUL VII 

ATITUDINEA REGIMESTELOR DE GRANIȚĂ 

Infiinţarea . regimentelor de graniţă. — Regimentul I ține adunare 
la Orlat și face petițiuno.— Adunarea reg, II şi petiţiunca ce face.— 
Uneurii cer un batalion din reg. II. Acesta nu vrea să se bată cu 
Sirbil, — Ancheta în această chestie şi raportul. Amnistia. - | 

Dupe încheierea păcei de la Carlovitz (1699), intrînd Tran- 
silvania sub administraţia, Austriei, guvernul împăratului 
Leopold I înființâ în 1702 primul regiment pedestru de li- 
nie în Transilvania. Al doilea, regiment; fa înfiinţat în 1741, 
cînd sancţiunea pragmatică era atacată, In timpul deosebi- 
telor răsboaie de succesiune în ţările Slavogermane ale în- 
părăţiei, hotarele Transilvaniei eraă amenințate și regimen- 
tele de graniță se îmulţiră. Pină, la 1760 se organizasa vre-o 
14 regimente confiniare în Dalmația, Croatia, Slavonia și în 
Banat. Maria Teresa, voia, să, întindă, acest cordon și în Tran- 
-silvania şi așa pînă pe la 1765 se formează 6 regimente de 
graniță în Transilvania, dintre cari unul rominesc de cava- 
lerie și două, de pedestrime. 1) 

Regimentul I pedestru romiîn era, aşezat în regiunea Or- 
latului, iar cel II în regiunea Năsăudului, 

Regimentul I cere guvernului permisiunea să poată ținea, 
în 27 August la Orlato adunare; dar, din pricina turbură- 
rilor ce se întîmplă în timpul acesta, îu amînată pentru 

11 Septembre. Deputaţii deosebitelor companii adunaţi în 
Orlat ţinură şedinţă, sub preşedinţa comandantului baronul 
Rauber. Ei declară în primul rînd că nu cunose altă autori. , 

1) G. Bariț în Istoria reg. II erănițăresc, publicată în Analele dca- . 
demiei tom. VII, p. 197—159, - ! -



  

tate supremă de cît pe împărat, iar ministerului unguresc 
„nu-i vor da nici o ascultare, Ca - ” 

După aceasta, se formulă şi se votă o petiţiune către îm-! 
părat, alegîndu- -se o comisiune şi din: militari şi din alţi 
Romiîni, ce venise să asiste la adunare, care să ducă peti- 
ţiunea.. 1) 

Ei cereaii în această petiţiune 2); libertatea, personală, şi 
"naţională, protestat contra, terorismului guvernului unguresc, 

desființarea, iobăgiei, libertatea, cuvîntului, a tiparului, a în- 
trunirilor, o adunare naţională, rominească în tot anul şi 
un :comitet permanent ales de aceasta, afacerile bisericeşti 
să se conducă de un sinod compus din mireni si clerici. 3) 

În al doilea rînd vorbea despra chestiunea, miliției de 
graniţă. Cereaiă ca această, miliţie să, se îmulțească și anume 
în loc de. un regiment, care avea, -paza graniţei de la Braşov 
pînă la porţile de fier*), să se formeze trei regimente, la 
cari să se adauge și un regiment de cavalerie și să se mi- 
litarizeze satele întregi, — lucru lesne de făcut pentru că, 
chiar ele cereau aceasta, 
„In al treilea, rînd vorbeati despre egalitatea, personală şi 

naţională. Ca persoană, fie-care Romîn să aibă un drept 
egal cu cetățenii celorlalte naţiuni. Apoi să fie deplină ega- 
litate naţională Și, dupe acest principiă al egalităţii, să se 
organizeze toate dregătoriile publice și dieta tărei: i) | 

„In zilele de 13 şi 14 Septembre, delegaţii reg. II se adu- 
nară în Nasăud și votară o petiţiune 5) în care spun împă- 
ratului. „Nu cerșim ajutoare materiale. Să-şi exprime M. V. 
„numai voința şi naționalitatea romînă va, găsi forță ca, să 

1 Comisiunea era campusă din: David Ursu, locotenent; Mihai No- 
vac, locotenent; Ion Moldovanu, preot; Anton 'Vestemian. preot; Ion Banciu, învăţător ; Constantin Stezar, învăţător, Vezi Bariț Etoria 
Transilo. 11. 184. 

2) Punctele. pelitiunei reg . I rominesc sint publicate şi în Foaia pen- 
tru minte No. 37 din 1818, | 5) Vezi şi studiul din ziarul Burorina No. 15 din 1849, 
„4 Reg. I cu.reşedinţa la Orlat. 

”) Vezi despre această adunare şi YWinterfeldzug pag. 60—63. 
5) Vezi-o în Memorialul lui Şaguna, publicată în limba germană.
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„îndeplinească acea voință . în contra ori cărei tendinţe de 
„trădare a unei alte naționalități. 

Colonel al acestui regiment era sîibul lovici, om bun, însă 
lipsit de energie. In schimb, locotenentul colonel Urban era. 

„şi mai inteligent, și mai hotârit, | 
“In timpul acesta Ungurii incepuse răsboiul civil cu Sir- 
bii și ministerul dete ordin să iasă un batalion din regi: 
mentul II de graniţă. 1). i 

Patalionul. cerut se formă din soldaţi din întregul regi-- 
ment şi plecă la 1!/-; Iuliă (18-18) Cînd ajunse la, oraşul 
Dej (la 26 Iuliă) fu primit de garda naţională maghiară și 
i se ceru să depue jurămîntul pe tricolorul unguresc, dar 
sergenții trimeși de batalion la raport declară, că, Rominii 
nu se luptă de cit pentru casa împărătească, 2). 

Ajungind'la Segedin (la S August s. n), trebuia să fie 
trimis de aci la Becia Veche, unde avea, să se bată, cu Sir- bii. Cînd primiră ordine spre aceasta, toți soldații refuzară. 
„Tată cum se esprimă un. seriitor belgian despre întîmpla- ! - 

rea de care vorbim: 
„In timpul acestor împrejurări, ofițerii şi soldaţii cari, 

precum am zis, fusese puşi sub ordinele cabinetului un: 
gar, începură a murmură pe față contra, unei stări de lu- 
cruri care “îi silea, să se lupte cu fraţii lor: de 'arme din 
regimentele grăniţereşti, - cari apărase cu putere onoarea, Și | 
drepturile patriei amenințate de insurecţiunea, italiană. Un - 
batalion transilvan compus din Valachi dete cel d'intiiă. 
pilda, despărţirei de cauza maghiară, mergînd spre Krassc,. 
dupe ce refuzase să se'suie întrun vapor care avea, să-i 
ducă la Becia Veche:. 2), 

Și refuzul lor fu mai mult de cît categoric, căci se în- 
toarseră înapoi şi'la 1-4 August s. n. fură la Beba. Aci se 
întilniră cu' colonelul Marziany și cu un comisar ministeri- 
al, cari isbutiră să convingă pe soldaţi. a se întoarce. îna- i 

5 Bariț op. „cit, 193, . i - 2) Bariț op. cit 194 
:) Balleydier. Historie ces revolutions I Autriche, p. 149, 

e
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poi i la Segedin, de unde fară, espediaţi cu trenul și apoi cu 
vaporul la Pojon (Presburg). 1) 

De la 22 August (s: n.) şi pînă la 16 Octombre, batalio- - 
nul a fost împărţit prin deosebite oraşe 2). şi s'a, instituit 
şi o comisiune de anchetă, ?), 

Raportul acestei comisiuni de anchetă esto foarte intere- 
sant 3), căci cere grație pentru batalionul care călcase dis- 
ciplina întrun mod aşa de grav. 

Raportul constată : 

— că numai soldaţii sint vinovaţi de această crimă, iar 
ofiţerii nai luat nicidecum parte ; “ 

— că-nu-a fost la mijloc nici o instigaţiune streină ; 
— că pricina adevărată a, căltărei disciplinei a. fost că 

nu aă vrut să uite jurămintul de credință, ce depusese o- 
dată către împărat ; 

— că în rîndurile Sirbilor se aflaă multi Romini şi prin 
urmare nu se puteai lupta frați cu frati; 

-— că soldaţii nu sat întors din teama de luptă, căci 
«cerea în tot momentul să fie trimişi să se „lupte în I-, 
talia, - 

Pe baza acestor constatări rapontul ajunge la concluziunea 
că trebuesc ertaţi toți soldaţii batalionului; lucru. ce s'a 
aprobat la inceputul lui Octombre de către ministerul un . 
guresc. ' 

Era însă în zadar acum, căci ceea, ce se: întîmplase cu 
regimentele grănițărești romîne se întinde pe o scară mai 
mare şi o sumă de generali şi coloneli din Ungaria şi 
Transilvania declară că, mu se -pot supune ministerului un- 
uresc 5). - 

1 Bariț op. cit. 196. 
*) Presburg, Lepoldstaat şi Oldemburg. Despre batalionul trimes 

din reg II rominese vezi Fvaia pentru minte din 1845, Vezi şi Win- 
“terfeldzug,.. pag. 50-52. - 

5) Bariț op. cit.197, Vezi și Gaz. de Trans No. 75 din 1818. | 
4) Vezi Bariţ op. cit. p. 197-201. | „ 
*) Bariț op. cit, 202 Da



„. CAPITOLUL VIII 

INARMAREA UNGURILOR — ATITUDINEA CROAȚILOR — ADUNAREA * 

ROMÎNILOR ÎN BLAJ. 

Impăratul Ferdinand se dase legat in mina Ungurilor. — Ungurit 
votează înarmarea.— Delegaţiunea, dietei vine la împărat Cererile. și 
răspunsul, — elucici numit din nou ban — Ungurii înfuriaţi, — Pala- 
tinul demisionează . Ministerul Battyani. Răsboiul doclarat. — Slavoi 
Croaţil se declarase de la inceput conţra Ungurilor. — Măsurile lu 
Jelacici. — Încercări de impăcăciune. Banul destituit El merge la 
impărat — Răscoala Slavonilor — Declararea răsboialui cu Ungurii. -- 
Romini! încep să se adune la Blaj.—Vay vrea să spargă adunarea — 
Cum justifică protocolul această intrunire — Cererile Rominilor. — 
Se declară contra unirel. — Ce insemnat aaesto evenimente ? 

Greşială neertată, pe care a comis'o împăratul Ferdinand, 
a fost faptul că a ordonat trupelor din Ungaria să se supue- 
ministerului unguresc şi că a permis ca regimentele un- 
gare şi transilvane cari sar afla în alte provincii, să, se: 
întoarcă, în Transilvania. 1). Acest lucru însemna pur şi 
simplu aşi da părul în mîna duşmanilor săi şiai monar- 
chiei Mai tirzii a recunoscut greșeala, sa convins că. nu 
e. vrednic a conduce statul mai ales în împrejurări atît de: 
grele şi a, socotit că-l va scăpa dacă va lăsa puterea. Era” 
însă prea tirziu.. ie De 

Faţă cu un asemenea împărat Unaurii făcea ce voiaă. 
„La 18 Iuliu 18148, camera reprezentanţilor maghiari din 

Pesta. decretase o recrutare de două sute de mii de oameni; 
comitetul de apărare, prezidat de Kossuth, îi pusese la, dis- 
poziție o. sumă de: 42 milioane de fiorini ?). 

1) Bariț Ist Trans. IL 219. | 
2) Balleydier. Histoire de la guerre Hongrie p 16. Vezi Bariț op. 

cit. p. 219, Asemenea Gazeta de Tr nsilvania No 51 din 1818 pag, 934 
publică o telegramă din Pesta despre votarea imprumutului pentru - 
armată Vezi pentru detalii Iranyl et Chassin Rev. de Hongrio:]l 17 
seqq. : E |
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„De atunci agenţii revoluționari; r răspîndiți pe tot părin 
tul. unguresc, lucrase cu o foarte mare activitate la des- 
voltarea insurecţiunei. . 

„Din toate părţile se organizaă batalioanele ungurești, 
numite honved. Din armata imperială 26 batalioane, 59 es- 
-cadroane, in total 41 „799 oameni, trecuse la inimic. a) 

„Afară de acestea, Maghiarii aveai 2402 tunuri cu cai 
foarte frumoși daţi de nobili sai luaţi cu forța, Aceste tu-. 
nuri aveau artileriștă soldați fugiţi. din regimentul 5 din 
Pesta, studenți streini cari slujise în artilerie, Lc 

„Toate Jocurile întărite ale teritoriului, afară de fortăre- 
ele Arad, Temeşvar şi Carlburg în Transilvania, erai toa- 
te—cu un material considerabil—în mîna. rebelilor“. 1), 

Aşa ne vorbeşte istoricul belgian Balleydier despre î înar- 
marea Ungurilor. ?). | 

Ministerul. nici n'a, aşteptat sanctiunea monarchului și a 
început să tipărească hiîrtia ; dar camera a văzut cît. de 
nelegală este acea procedaie. şi de aceea trimite pe Bat- 
tyâni și pe.Deâk ca să ceară sancţionarea celor două pro- 
iecte: pentru emiterea: hîrtiei monetă. și pentru recrutare 3), 

* Impăratul refuză aceasta și atunci se ia hotărire a se 
“trimite o delegaţie mai numeroasă — ca să impue — şi 

1) Balleydier op. cit.p. 16. 
a) La inceputul In Septembre se formară în : Ungaria zece batali- 

-oane. iar în Transilvania două. | E , 
Bariț op.cit. 220. 
2) La Bariț găsim o deosebire „de dată, care “are însă o importa 

“tă secundară, căci e vorba de 7 zile, Kossuth în şedinţa de la (1 
Iulie) ceru de la cameră un credit de 42 milioane şi 20,000 de re. 
cruți. Dieta votă şi insărcinâ pe ministrul de războiti Mesziiros „să facă, 
un proiect de organizare a armatei, pe care el îl prezentă tocmai la, 
16 August, Meszâros era de. opinie că regimentele: ungare cari fă- 

-ceaii parte din armata austriacă și cărora li se permisese de împărat 
-a reintra în patrie, să fie lăsate cu organizarea lor cea veche: iar : 
“Pentru cole nouă să se facă uniforme ungurești. Bariț 218, 

3) Bariț op. cit p. 220,
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la 5 Septembrie se duseră la Viena 200 de deputaţi. .!). 
Kovâri a făcut parte din delegaţie şi spune că preşedin. 

tele camerei a citit adresa, care cuprindea, trei puncte: să 
sancţioneze legile votate de dietă; să vie în persoană 
la Buda; să oprească pe Ielacici a face invaziune asupra 
Ungariei. 2). | i 

Impăratul răspunse că va trebui să examineze mai întîi 
legile şi apoi să le sancţioneze ; că starea sănătăței îl opreşte 
a veni la Buda; că integritatea, statului va şti sto apere. 2) 

După plecarea, delegaţiuinei, apare în Monitor (Wiener Zei- 
„tung) decretul prin care Ielacici este numit din not în dem- 
nitatea sa de ban, din care fusese mai înainte degradat 
(în Iuniu după propunerea, ministerului unguresc), 

La auzul acestor ştiri, se formează două curente în mi: 
nister: Kossuth şi cu. Szemere voiaii răsboiă, iar cei-lalți e. 
rai de părere că se poate încerca, o împăciuire % Din a- 

„ Ceastă pricină ministerul demisionează şi palatinul însăr- 
- cinează, tot pe Battyâni cu formarea, cabinetului. Acesta, ia, 

pe foştii săi colegi, afară de Kossuth şi Szemere. De aci 
urmă, desbinarea între minister şi dietă, care autoriză,- pe 
Kossuth să tipăreasci, şi bilete de câte 5 forini. %), 

Archiducele Stefan a, voit să, facă, o împăcare ca, Ielacici 
” care venea, spre Ungaria, dar nu sati putut înțelege (*) De 
aceea el și-a dat demisiunea, din palatin şi sa retras la 
moşiile sale, iar. Ungurii, drept recunoștință, i a decretat 
titlul de trădător al patriei 5) A a 

1] Bariț op. cit. 220. . 
21 Bariț op. cit 921, 

| *] Bariț op. cit. 222, Iranşi et Cassin, Rov. de Hongrio Il 31--53, :] Bariț, op. cit. 222 Manifestul împeratului prin care anunţa gră- 
niţerilov degradarea lui Ielacici e publicat în Gazeta de Transilvania No 38 din 14 Iuniu 1818. Manifestul poartă data de 10 Iunie. Iranşi et Chassin op, cit. Il pag 56. | - 

5] Balleyăier. Zlist, des. ret. de JHongrie p. 17, 
5) Bariț, op. cit, p.. 293. : 7 
?] Iranşi et Chassin op. cit. II 71. ” 
8] Bariț op. cit. 923, Iranyi et Chassin op. cit. II 87-88...
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Impăratul n'a voit să “primească ministerul 'Battyani şi. 
a. însărcinat. cu formarea. cabinetului pe Nicolae Vay 1), iar 
în locul archiducelui numi comandant general al aimate: 
ungare pe Lamberg. Dieta nu voi să'l recunoască şi cînd 
veni la Buda fu omorit in 28 Septembre 18149 2). 

Prin urmare relaţiunile cu Austria erai rupte Și deci 
dieta numi un comitet de apărare naţională, 3 

Aşa dar, luptă contra Austriei era declarată, :pe faţă 
Și Ungurii trebuiau numai să se gătească de luptă cu ea. 

Ne amintim că îndată ce ministerul din 15 Martie luâ 
puterea, colonelul lelacici, devenit, ban al Croaţiei, declară, - 
că nu vrea să'l recunoască, | E , 

Şi Ielacici reprezenta, sent timentul naţiunei întregi. 
Pe ceas ce mergea, zicea o gazetă, din timp, -ura Slavo. 

Croaților contra, Ungurilor creștea, în aşa chip, în cît se 
vedea de toată lumea că e peste putinţă o împăcare, *) 

Ungurii răspîndeaă tot felul de sgomote şi de ştiri rău 
voitoare la adresa banului, spunînd că va fi nevoit să se 
retragă din demnitatea sa. In realitate însă, toţi locuitorii 
croaţi erai încântați de purtarea şefului lor şi privea cu 
cea mai deplină, încredere. toate mășurile luate de dinsul, 
cât de extraordinare ar fi fost. 5) 

4 Jranyi et Chassin, op, cit, II 97, . 
2) Bariy op. cit. p 224, 925 Gazrta de Transilvania No. 79 din 1818. 

Asemenea No. 80 din 30 Sept. 1848. Iranyi et Chassin op, cit. IL 99. 
3] Baplţ op. cit. 229. Consiliul era compus din: Nossuth, Szemere, 

Paul Nyări, Ladislau, Madarăs, Patay, Zembery, Sie. Perenyi, Nih- 
Eszterhăzi, Nic. Josika. 

*] Gazeta Transilvaniei No, 32 din 19 Aprilie 1813 pag. 134 zice că, 
pricinile aceste! uri sunt cam următoarele : reaua purtare a mashia- 
rilor cu Slavii în timp de mal mulţi anl. participarea în ministerul 
ungur a persoanelor duşmane Slavilor; legea în privinţa limbei ma- 
uhiare, neprimirea nici unul slavo-croat în minister. 

5) Gaz de Trans. No. 33 din 1948
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Ast-fel la începutul lui Mai publică dreptul statar. (jude- 
cată în 24 de ore) pentru toate provinciile de sub cirmuirea, 
sa. Aceasta mai ales cu scop de a lovi în uneltirile ungu- 
rilor, cari umblaă prin toate părţile ţărei, aţițînd pe deoparte 

"pe aristocrați contra poporului de jos, pede alta pe popor 
contra cîrmyirei, zicîndu-i că el „este maghiar și numai de 
la Maghiari aă să aştepte a lor scăpare şi bunăvieţuire, 1) 

Mai tîrziu, l2 16 Mai, publică o proclamaţie către popor 
prin care 'l-învită să fie gata cu armele ca să se apere ori 
când ar voi Ungurii să-i atace 2). Tot-de odată luâ, dispo- 
ziţiuni pentru formarea gardei naţionale, pentru 'aprovizio- 
narea, cu cele necesare oastei.2) | | 

In' același mod se purtară, Şi Sirbii din Banat, care ţinură 
o adunare la Carlovitz, proclamară pe mitropolitul Baiacic 
patriarh şi se declară, gata, a'şi apăra drepturile cu armele %, 

După cîte-va încercări de împăcăciune 5) care rămaseră 
zadamice €) Croaţii nu voiră să renunțe la pretensiunile lor 
şi fiindcă, se răspîndise vorba, că, tot Slavii voese a forma, 
un stat aparte în: monarchie, împăratul opri ţinerea dietei - 
croate” și chemâ pe Ielacic să se înfățişeze la, Innsbriik, ?) 

Banul Ielacic ceru împăratului să mai amine data pre- 
zentărei sale la Innsbriik, iar pe de altă parte deschise dieta 
slavonă-croată Ia Agram printr'un discurs foarte interesant, 

1] Gazeta de Transilvania No 28 din 1818 pâg. 158, telegramă din 
Agram cu data do 2 Mal - 

- 2] Gazeta de Transilvania No. 41 din 181S. vezi Bariț Ist. Frans. II. 
pag, 230-233. Vezi şi manifestul posterior al Croato-Slavonilor publicat în extrat în Gazeta de Trans, No. 81 din 5 Aug. 1818. - 

3] Gaz. de Trans. No. 41 din 1818 pag 171. , 
1] Gaz. de Trans No, 41 pag. 140 Iranyi ct Chasin Rev. de Hon- grie 1 249, o 
5] Gazeta de Trans. No. 41 din 31 Mai 1818 pag 188 vorbeşte dos- 

pre aceste incercări din partea generalului Hraboschi şi de procla- maţiunea Iul, . Sa | 
6] Gazeta de Trans. No. 45 din 3 Iuniu 1818 pag 186. 
1] Gaz. de Trans. No. 45 din 1848, | 

“
2
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: în Gare spune că principiul pentru care luptă este îndrep- 
tățirea egală a tuturor naționalităților de sub coroana ungară. El 
declară, că voeste. în ori-ce moment să se 'împace cu Un- 
urii, dar numai pe temeiul egalităţii căci a trecut timpul 
ca o nație să mai dicteze altei naţii. *) | 

Impăratul fu foarte supărat de purtarea, banului și '] des- 
titui din toate demnităţile sale, comunicînd aceasta, -grăni- 
ţerilor transilvani printr'un manifest publicat la 10 Iuniu 2). 

Tot în această zi plecă şi banul la Innsbriick, lăsînd să 
continue ședințele dietei (2), Cind se prezentă la împărat, 
acesta, îl mustrâ, pentru nelegala deschidere a dietei și-i co- -. 
municâ destituirea. Primind în aceeași zi şi pe patriarchul . 
Raiacic (19 Iuniu), împăratul declară că nu poate asculta 

în nică un chip chip cererile Slavilor, ci ei nau de cît să 
se: adreseze. ministerului unguresc de care depind *). „Bine 
mai vedea împăratul situaţia, ! - 

La întoarcerea, lor acasă, atît Ielacic cât şi patriarchul 
Raiacic fură primiță cu cel mai mare entusiasm de către 
poporaţiune, 5). ă 

“în această situajie Slavonii sai trebuia să se supună Un- 
- gurilor saă să ia arma în mînă. Şi n'a stat mult la cum- 
pănă ca, să ia o hotărire bărbătească. | 

Chiar în primele zile ale lui Iuniu isbucni o răscoală care 
se întinse și în Carlovitz. Contra, acesteia, pori generalul 
Hrabovschi cu soldaţi unguri. Lîngă acest oraş se dete o 
luptă, singeroasă cu mari i perderi și de o parte şi de alta 6) 

1) Gazeta de Trans. No. 47 din 10 Iuniu 1848 pag. 195. 
2) Gaz, de Trans. No. 48 din 1848 pg. 199. 
3) Gazeta de Transilvania No. 48 Qin 18418 pag. 200, 
3) Gazeta de Trans. No. 52 pag. 216. 
5) Gaz. de Trans. No. 55 pag. 226 din 1838. 
6) Gazela de Trans. No. 48 diu 1818 pag. 200. Vezi raportul gene- 

ralului Hrabovsehi, dupe ziarul Jăzlăni. în gaz de Trans. No. 49 din 
1848. Vezi asemenea Gazeta de Trans. No 55 din 5 Iuliu 1848,
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De aci încolo lupta, între tiupele ungurești Şi Sirbi cari 
„se organizau din ce în ce mai bine, a continuat !), 

In aceste împrejurăn. fu trimes batalionul, despre care am vorbit, din reg. II romînesc de graniţă şi care a refuzat să - 
„se bată cu Sîrbii, - a 

“Ungurii erai înverșunați, mai ales că perdeau mai toate 
bătăliile 2), pe cînd Şirbii nu numai cîștigau teren, dar erai 
încurajați de ajutoarele primite din Croaţia şi de pregătirile 

„ce se făcea acolo. 3). . . Să 
In ziua de 6- August *) Ielacic dete o proclamaţiune că- 

tre popor în care spune că atitudinea răsboinică a slavilor 
a fost provocată de purtarea Ungurilor și că el e gata a 
face pace dacă, condițiunile sale vor fi ascultate. 5), 

Toate încercările de împăciuire ale lui Ielacic erati za. 
darnice şi. se văzu nevoit în Septembre să intre pe pămiîn- 
tul Ungurilor ca inimic al lor. Cu acestă ocaziune dă o pro- 
clamaţie către locuitori în care le spune că nu vine ca, duş: 
man, ci numai voeşte să restabilească legile Austriei, cari 
ai fost călcate şi să, proteagă pe locuitorii pacinici contra, 
“turburătorilor €). i * Ast-fel procedează Slavonii. 

3% 
- 

X % 

Ce făcea Romiînii în aceste împrejurări? 
Dupe ce se publică, legea ungurească pentru înarmarea, 

celor 40 de mii, tinerimea. romînă din nordul Transilvaniei 
se adună, la Năsăud şi depuse jurămiînt pe steagul împără- 

+ 

1) Vezi Gazeta de Trans. No. 58 din 15 Iuliu 1848 pag. 238 2) Gaz. de Trans. No. 60 din 22 Iuliu 1848 pag. 216 Ungurii atribu- iai aceste perderi trădării comandanților. Vezi Iranyi ct Chassin II 38—49, 
3) Gaz. de Trans, No. 60 din 22 Tuliu pag. 247, 
3) Gazeta de Transilvania No. 66 pag. 275. : 
5) Gaz. de Trans. No. 67, 
6) Bariț op. cit. 11 pag. 933,
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tesc. La, adunarea din Orlat, precum am văzut, venise şi alţă 
Romini afară de militari. !) Mulţi dintre acestia, o porniră, - 
dupe adunare, spre Blaj; ast-fel că la 16 Septembre se a- 
ilaă în acest oraş vre-o 2000 de oameni și toți armaţi 2). 
"Pe toată ziua, alţi Romini. se adunaii aci şi se sfătuiau 
despre starea lucrurilor, 3) Sosi - şi Avram Iancu cu trupa 
„sa mult mai bine disciplinată de cît cetele celelalte romi- 
miînești £). 

In zilele acestea, veni şi N. Vay 5% comisarul plenipotent 
al guvernului cu scop de a sparge adunarea, dar văzind 
atit numărul cel mare al celor adunaţi cît şi atitudinea, lor 
hotărită, în loc să se slujiască de ameninţări, socoti că e 
mai. bine s'o ia pe tonul mai blajin al făgăduelilor €) Vay 
le spuse să-și formuleze plingerile Şi cererile și să fie si- 
guri că dieta, ungurească, va da, soluţiunea cuvenită ”), 

Exa prea, tîrziu acum ca, să poată fi înșelat Rominii- cu 
- vorbe goale; 8) lunga experienţă îi învățase să nu mai dea 
crezemiînt așa, lesne celor puternici şi să- Şi „pună toată nă- 
dejdea, numai în ei înşii. 

De aceea şi Vay s'a.văzut nevoit; să, plece chiar peste o zi. 
Pînă la 24 Septembre adunarea, crescuse foarte mult şi 

a douazi, cînd veniră Bărnuţ, Papiu şi Laurian din Sibiu 
se începu discuţiunea, asupra modului de a se redacta o 

- petiţiune ?). 

Protocolul fu gătit și aprobat, chiar în ziua aceea și se 

1) Bariț op. cit. p. 243, , 
2) Bariț 244, | | „ 
3) Bariț 244. 
î) Bariț, 244. Memorialul Şaguna 1 176. : 
5) Vezi Notiţele publicate în ziarul Bucovina No, „15 din 1849. 
5) Bariț 244. Memorialul Șaguna 116 

2) Bariț 244. Memorialul 176. ! 
8 Se ţinu şi Vay de vorbă într'o chestiune de detaliu, liberâ pe 

- Florian Micheş. Memorialul 117, Bariț. 245. 
%) Mal erati aci, dintre conquctorii Rominilor : Ion Axente, Brad, 

„ofiterii Ursu, Novac, $. a -
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alese o comisiune de 22 de membri care să meargă cu ea, 
la comandantul general Puchner D, i | 

Iată cum se justifică întrunirea: Impins - de. terorismul 
unguresc şi de stoarcerile, jafurile, arestările, batjocurile, 
violențele, prigonirile și uciderile urmate în timpul din 'urmă 
poporul romîn sa adunat la Blaj ca să se consfătuiască. 

Să vedem acum şi cererile Romiînilor: | | 
1. Să înceteze sistema teroristică și să abroge legea, sta: 

tară ; prin urmare să înceteze jafurile, luarea, “armelor, a ins- 
trumentelor de lucru, $. a., şi să se libereze cei ce at fost 
pină acum arestați sub diferite pretexte. 

2. Să înceteze toate prigonirile, nimeni să' nu mai fie 
“sustras de la judecătorul săi ordinar și să nu se înfiinţeze 
tribunalul încvizitorial ce era proiectat în Oşorheiă, să nu 
se mai trimită execuţiuni militare asupra satelor, să nu se. 
inai pună în aplicare nici o lege neîntârită de Maiestatea, Sa. 

3. Să se înfiinţeze garda naţională în satele şi tinuturile 
romîne. o IE 

4. Să se numească o comisiune mixtă (romîni, - unguri, 
saşi, țărani şi orășeni), care să cercateze toate jafurile și 
stoarcerile petrecute de cînd a început sistema, teroristică, 

„Şi toate perderile să fie despăgubite. i 
5. Să se numească o comisiune mixtă din toate clasele 

societăţii, cari să reguleze raporturile între foştii domni de 
pămînt şi foştii clăcași, deveniți acum oameni liberi. : 

Totdeodată adunarea declară că mu vrea să recunoască 
„unirea “Transilvaniei cu Ungaria şi nu se supune ministerului 
unguresc şi cere: să, se convoace de Maiestatea. Sa adnna- 
rea generală a Romiînilor și să se întărească, legal comite. 
tul permanent ales în Maiă trecut, să se convoace dieta, 

1) Textul protocolului a publicat în limba germană în Memorialul 
Şaguna p. 11$4—176, iar romîneşte in Bariț op. cit II 249 soqq. Vezi 
şi Gazeta de Transilvania No. 78 din 1848 pag. 324. Asemenea Foaia 

„pentru minte din 1848 No: 39. Vozi şi studiul din ziarul Bucorina No. 
16 p 1849. . -. : | . 

„i
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Transilvaniei compusă din deputâţi ai tuturor naţiunilor în 
proporție cu numărul fie-cărei naţiuni. 1). 

% 

"Ce însemnează toate aceste evenimente ? 
Ungurii se înarmează, caută, să stingă cu arma revoltele 

„Poporaţiunilor slave, pe de altă parte Slavonii declară pe. 
faţă, răsboiă Ungariei și banul Ielacic trece cu armată .pe . 
teritoriul unguresc; iar Romînii la rîndul lor declară, că nu 

„„recunosc unirea şi ministerul maghiar. Toate aceste forţe 
cari Organizaă—cum putea, fie care —pentru luptă, se aflati - 

“față în faţă şi ciocnirea lor Hotărită avea să, se întîmple 
“în curînd. - 

1) La 97 Septembre baronul Puchner adresează Rominilor o pro- 
clamaţiune, în care vorbeşte despre întrunirea lor şi le spune în esenţă aceasta: V'aţi adunat ca să vă formulață cererile şi aţi cerut 
împăratului ca să fiţi şi vo! deopotrivă cu celejalte naţiuni. Ei v& făgăduesc câ, dorințele voastre vor fi indeplinite; deci să fiţi liniștiți - Şi, „să vă plătiţi dările, ” E , - 
Am pomenit aci acest act, dar nu-l reproducem întreg, căcle o sim- 
plă formalitate, fără un rezultat real Vezi-l în Memorialul Şaguna 
p. 177--178. . . ES 

DA



CAPITOLUL IX 

„INCEPUTUL RĂSBOIULUI CIVIL. INTRAREA ROMÎNILOR ÎN LUPTĂ 

Trei manifeste ale împăratului — Rescriptul 'din 3 Octombrio — 
Comitetul de apărare al Ungurilor. Proclamaţiunea lui Kossuth. — In- 
stituirea” comitetului de pacificațiune. — Manifestul lut. — Proclama- 
ţia lui Puchner, — Circulara lui Saguna. — Circulara, lul Lemeny — 
Ce-a păţit Lemeny.— Proclamaţiunea comitetului do pacificaţiuno. — 

„ Revoluţia din Viena. Latour spinzurat. Revoluţia cade — Rominil sint 
*spinzurați. G. Apor.— Spinzurările din diferite oraşe.— Adunarea Să- 
'cuilor la. Agygfalva.-— Alcătuirea armatei săcueşti.—A treia adunare 
a Rominilor in Biaj.-- De ce erai slabi Rominii ?. — Apelul la arme 
către Romini.— Organizarea Rominilor.— Purtarea nepricepută a lui 
Puchner. Comitetul micst apărător de ţară.— Rominit aleargă la Ur- 
ban. — Puchner pune bețe în roate — Prima lovire a Rominilor cu 
Ungurii. 

Din toate împrejurările pe cari le văzurăm în capitolul 
precedent rezultă că lucrurile -nu mai eraă în starea, 
lor normală şi împăratul” Ferdinand, cu toată a lui ră- 
tăcire, trebuia, să, vază, că are în faţă o adevărată. insurec-". 
țiune. Trebuia dar să ia, măsurile necesare pentru âpărarea 
imperiului. 

Mai întîii împăratul dete 3 deosebite manifeste 1) prin 
care invita, pe locuitori şi armată să. fie credincioși casei 
austriace. Când însă, vede că, Ungurii merg cu îndrăsneala 
până acolo ca să omoare pe Lamberg, după ce împăratul le . 
făcuse toate concesiunile posibile şi imposile, după ce-i lă- 
sase să înceapă răsboiii cu Sirhii, după, ce destituise şi pe 

ȘI Primul manifest către popoarele Ungariei 6 dat, din Schânbriin 
la 22 Septembre. Vezi-l în Memoriahd Şaguna p. 179 —183. Al douilea 

"e:tot câtre popoare, dat din Viena la 23 Sept. 1848 Memorialul pag. 
183—184. Al treilea către armata din Ungaria tot cu aceiaşi dată” 
Memorialul  p- 184 - 185. Vezi şi Bariț op. cit. p. 250-291.
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Ielacic, atunci dete un rescript în 3 Octombre prin care - spune: 
1) Dieta Ungariei !) este disolvată, 
2.. Toate deciziunile nesancţionate de împărat se declară nelegale și fără putere. - 
3. Punem sub comanda banului lelacic toats annatele din Ungaria, şi ţările învecinate și cele staționate în Tran- silvania. | . A 
4. Pină se va restabili pacea, și ordinea, Ungaria, se pune sub legile marţiale, - | 
5. Banul Ielacic este numit loco-ţiitor al împăratului în Ungaria, Transilvania și ţările învecinate și tot ce va ho-; tări dînsul să se hotărască ca și cum ar fi fost hotărît de! împărat, ?) 

j Ungurii constituese Şi ei un comitet de apărare sub pre. şidenţia lui Kossuth. 2) „- e: Ei ştiau 'că în aceste momente atitudinea ce vor lua Ro- mânii va fi de mare preț - dacă nu hotăritoare. De aceea - Kossuth și adresează, către Români o proclamaţiune, un a- _pel la arme, care începe ast-fel: Ni 
„Națiunea maghiară frățeşte a împărțit cu Românii toate 

trenturile şi nu și-a ţinut pentru sine chiar nici unul ( 
nu şi-a însuşit nici un privilegiu ce ar restrânge liberta. tea Românilor“. - Si | 

Apoi spune că toate suferințele lor—ale Românilor și ale 
Ungurilor—aiă venit de la împărat și de la, cei ce ai stat în 

a 

jurul lui. Dar a venit ziua libertăţii şi a dreptăţii, toate bu- 
nurile sai decretat de 0 potrivă pentru Români şi pentru 

„_î) La 5 Iulie se deschise cea d'iîntiiu dietă constituţională a Unga- riei la Pesta. 
. 

Organ Naţion. No. 9 din 1818. Vezi şi Iranyi et Chassin Re. de Hongrie IM 1, Ă | | 2) Memorialul Şaguna“ p. 185—187, Bariț op cit, p.951—953, Iranyi et Chassin op cit. 1 126, | a 3) Bariț. op. cit. 254. Afemorialul Șaguna 179. Gazeta de Trans. No 82 din 1848,. Pi - Ă
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Maghiari. Impăratul n'a putut să vază aceasta cu ochi buni 
şi a început; intrigi, « întărâtat pe Strdi, pe Sași, pe Croaţi,: 
pe Română „ca să-i facă ucigători ai hunilor lor frați maghiari“ 
"După acestea, proclamaţiunea, trece la amenințări. 
„Cârma, ţării că poruncește vous Românilor fieşte căruia, 

» deosebit şi tuturor cari fiind amăgiţi aţi rătăcit de pe calea 
cea dreaptă și legiuită (1).— ca fiește care în 8 zile să se 
supună legilor, să fie în pace.... caci altmintrelea precum e un 
Dumnezeă în cer şi acesta, apără dreptatea, aşa e adevărat, 
şi aceea, că se ra cobori asprimea pedepsel, pe capetele vinovaţi- 
lor şi ziteaza noastră oştire ra porni în contra voastră şi 
atunci vai și amar de fie-care răsculător, și iară de trei 
ori vai de întăritorni. . , . | 
„Tot de odată Kossuth adresează un decret către toţi co- 
mandanții de fortărețe şi de trupe ca în termen de șapte 

„zile să înalțe tricolorul unguresc. 1) 

, xx 

Ne aducem aminte că autorităţile ungurești n'au voit să 
aprobe în nici un chip comitetul permanent naţional ales 

„de Români şi l-au declarat chiar desființat, 
Dar conducătorii Românilor lucraă fără să aibă o fiinţă 

ofiicial recunoscută. Numai mai târziu, prin Septembre, se 
consttui un nou comitet cu titlul de „Comitet, de pacifiica- 
țiune“ care ceru şi căpătă aprobarea comandantului ” gene 
ral al țărei 2). i 

1) Bariț op.cit. 254. Gazeta de Trans. No.. 82 din 7 Octombre 1843 
2) Decretul prin care se dă această aprobare e publicat la Popea 

în Memorialul Șagunz p 146. Membrii comitetulul erau: Nic. Bălă. 
şescu, S. Bărnuţ, A. T. Laurian, T, Cipariu. 1. Bran şi FI. Micheş. 
Decretul poartă data de 16 Oct. 's. n şi e iscălit de Pfarsman .în ]o- 
cul lui Puchner care cra bolnav. Vezi decretul lul Puchnor de con. 
firmare în Gazeta de Trans.-No. 89. do la 1 Noembre 1848. Vezi şi 
Bucotina, ziar ce apărea în Cernăuţi No. 5 din 1818,
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Acest comitet. dete şi el un manifest către națiunea ma. 
ghiară și Şecuii din Transilvania. Mai întiit se miră că 
Ungurii sa ridicat; contra monarchiei şi îi îndeamnă nea. 
părat să iasă din această greşeală și să puie un termen 
situațiunei celei încordate din patrie. Romiînii sînt dispuși 
să se împace și să nu mai aibă nici un resentiment con- 
tra, lor. Dacă, nu voesce Ungurii să se întoarcă sub stindar- 
dul imperial să ştie că vor găsi în Romîni nişte dușmani. 
Şi aci însă ciar voi ca tapte de cruzime să nu se comită, 

„ nevinovății, bătrinii ȘI copiii, să nu. sufere, satele să 
nu fie arse şi prădate; Dacă nu pot Ungurii să se învoias- 
că la aşa ceva, să știe că li se va plăti întocmai cu ace- 
eași monetă. 7). , | | 
„Era timpul manifestelor. De aceea. și comandantul gene- 
ral Puchner dă unui către autorităţile şi locuitorii din Ar- 
deal 2), 

Ocîrmuirea, teroristică “stabilită de guvernul unguresc a 
fost declarată ca nelegală de către Maiestatea, Sa împăra- 
tul. Totuşi Ungurii n'au voit să intre în legalitate. De aceia, 
am luat comanda absolută a, trupelor din Ungaria şi 
țările învecinate: pînă, la, restabilirea, ordinei. De aceea invit, 
în numele împăratului, toate autorităţile civile, militare și 
eclesiastice să lucreze împreuhă cu mine spre a readuce si- 
guranţa în acele ţări. Iar vouă, locuitori cari voiţă să ră- - 
miîneți credincioși împăratului, vă zic: apărați-vă cu arme- 
le libertatea, dobindită, şi egalitatea, constituțională a tutu- 
ror naţiunilor, | e 

Proclamațiunea, sai manifestul acesta, sa trimes Și -epis- | 
copilor ca să-l răspîndească. 
Cu această ocaziune dati amindoi episcopii cîte o cir- 

" “ culară către eparchioți. a 
Şauuna, după ce rezumă proclamația lui Puchner, adaugă; 
„Deci, fiilor, înarmaţi-vă cu toţii spre susţinerea rîndului 

1) 'Textul german la Memorialul Şaguna pg. 190 — 193, 
2) Memorialul Saguna pag. 193, .
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bun şi spre. sprijinirea, voinţei cei mai înalte a, N. S., stati 
gata şi hotăriți a, întîmpina, cu bărbăţie pe ori -ce vrăg- 

maşi!..& 1), . 
Iar episcopul Lemeny face şi diînsul o circulară, dar în- 

tr'un chip cu totul ciudat și greşit. 3) 
„După ce amintește despre mergerea de la Cluj la dietă 
Și a lui Şaguna, la Viena, Lemeny vine la chestiunea, certei 
dintre împărat şi Unguri şi zice: Bine faceţi că ţineţi ca 
împăratul dar sînteți greșiți dacă credeți căl-veţi apăra contra 
Maghiariloy, „că Tiaghiarii încă voesc a fi supuși împă= . 
ratului...“ ” 

Apoi spune că întradevăr trebuie să se supună .Romînii - 
lui Ferdinand, „căci el e împăratul; „dar, adaugă dînsul 
sîntem datori a fi credincioşi Și ţării şi aceasta de protiv- 
nici a o apăra, sîntem datori a asculta şi a ne supune şi ” 
mai marilor ţării, că așa ne poruncește Dumnezei.. etc * 

Şi nu găsește alt sfat să dea Rominilor de cît: Ascultaţi 
ce vă va spune comisarul plenipotent Nic. Vay şi de nu veţi 
face aşa, „să știți că tor nărăli mil de mii din fara met 
vească, .* 

Cu alte cuvinte : daţi-vă legată în mîna Ungurilor, că 
sînt oameni foarte de treabă. | 

Şi acest om fusese deputat în faimoasa dietă din Cluj 
care votase unirea în chipul ce arătarăm mai sus 

Nu e.vorbă, a plătit scump această purtare nepolitică ŞI - - 
nesocotită. 

Pe deoparte comitetul naţional de pacificaţiune a dat o 
proclamaţie prin care-l somează să retragă tot ce spusese; 
iar pe de alta a şi fost suspendat de către împărat şi în- 
locuit cu Simion Crainic ca, vicar provizorii. 5. Lemeny. a 

1) Memorialul lui Saguna p. 196— 197. 
2) Memorialul Saguna p. 197—9201; 
3) Vezi decretul, acestei suspendări şi numiri, iscălit de Pachner, în 

Memorialul Saguna pag 208, cu data de 9 Noembro 43
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fost exilat în mînăstirea Franciscanilor din Viena, unde şi-a, 
dat sufletul. ?). N | 

Proclamaţia comitetului de pacificațiune este de un in- 
teres foarte mare, pentru că lămureșşte situaţiunea, aşa, ca, să 
„poată bine pricepe şi oamenii de la, țară cari nu. erai în 
curent cu mersul încurcat al politicei. 

„Le spune că atît Ardealul cât şi Ungaria sînt împărțite 
în două: o parte ţine cu împăratul, iar alta 'cu Kossuth, 
În Ardeal comanda, supremă, ofiţerii cei mari națiunea, ro- 
mînă, şi, sasă întreagă ţin cu împăratul. 

Ce vrea, Kossuth 'cu ai lui? Văzind că Ungurii sînt pu- 
ţini şi slabi, înconjurați de seminţii tari, temîndu-se că prin 
egalitate vor perde “supremația, ce ai avut'o -pînă, acum; Și- 
aii propus să unească Ardealul cu tara ungurească și să 
facă o singură nație tare peste tot aci: naţia ungurească, 

Ei fac felurite proclamaţii, felurite făgădueli, dar băgați 
de seamă să nu vă înșele. , 

Și dovedeşte că atit libertatea presei, cît și libertatea, şi 
egalitatea, politică, ş. c.1. pe cari ungurii le tot striga în 
gura mare, — sînt niște minciuni, 

Se repoartă apoi proclamaţiunea la circulara dată de 
Nic. Vay, în care acesta a spus că Ungurii aă liberat pe 

„ Romini din iobăgie 2) şi- arată că asemenea, afirmare e o 
minciună. Numai împăratul are meritul acesta. căci el a 
"gonit despotismul și a primit ideile cele noui pe cînd Un- 
gurii pe unde aă putut ai omorit : şi ati jefuit pe Romîni. 

După aceea vine la circulara, lui Lemeay, care „îşi ia 
îndrăsneala a îndemna pe credincioși şi încă tocmai cu curin- 
tele sfintei scripturi ca să as. ulte de aceia cari nu ascultă de 
„împăratul, ca să ţină: cu Ungurii aceia cari saă seulat asupra 
împărăției austriace şi cari acum și în ardeal se bat în potriva 
oștilor împărăteşti și asupra națiunilor celor credincioase îm pă- 
rățieă“, 

- 5 Alemorialul pag. 209, Ma . 
=) Vezi proclamația lu Vay la Memorialul Saguna p. 201-209,
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Prin această procedare Prea Sfinţia Sa a arătat necre- 
dinţă, către împărat; dar comitetul crede că poporul nu va, 
asculta asemenea, rătăciri. In' acelaşi timp cere Prea Sfiin- 
ției sale să; retragă toate cele spuse şi printro nouă pro- 
clamaţie să îndrepteze ce a stricat prin minciunile sale. 

Proclamaţia, comitetului termină ast-fel: 
„Fraţi Romiîni! încă o dată să nu credeți minciunilor 

lui Kossuth, Vay şi Lemeny că Ielacic şi cei-l'alţi generali 
împărăteşti ar fi bătuţi, aceştia sînt pretutindeni învingă- 
tori; iar toi încrezîndu-că în dr eptatea voastră; sperați în Dum- . 
nezeu părintele naţiunilor şi fiți convinși că în anul 1818 este 
cel maă de pe urmă al tiraniăă ungurești 1) şi cel Wintiiu al 
înzireă națiunilor asuprite. | 

Să trăiască împăratul nostru Ferdinand 1. 2) 

„Sibiu 1 Noemb. (20 Oct.) 1818 

»S. Bărnuţ e G, Bariț. 
preşedinte - Ă secretar 

In timpul acesta la Viena se întîmpla lucruri cu deose- 
bire grave. | , 

Ministrul de răsboiă, comitele Latour, dăduse ordin unui 
“batalion: de grenadiri numit Richter să plece la 6 Octom- 
bre ca ajutor la armata lui Ielacic. * 

Agenţii Kossuthiști agită pe studenți, şi un număr în-. 
semnat dintre aceștia împreună cu cete de oameni plătiţi 
es la barieră ca, să oprească pe: soldați. Cu ei se unesc 
mulți oameni de prin mahalale, cari puteau fi lesne înşelați. 
cu vorbe şi pe dată ridică baricade, Lupta, se începe, sînge- 
le curge, răniţi și morţi cad de amîndouă, părțile. Insuși: 
comitele Latour este prins şi spânzurat de un telinar. 3), 

9 Din nenorocire, ani au trecut la mijloc şi starea de plins a ro- 
minilor nu s'a îmbunătăţit, 

2) Vezi textul Memorialul Şaguna 203 — 208, 
5) Bariț op. cit, Gaz. de Transilvania No. S2 pag, 340.
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A doua zi la, 7 Octombre, împăratul şi curtea fugiră la 
cetatea. fortificată Olmiitz 1), 

In dieta, austriacă partida revoluţionară a dobândit ma-. 
joritate şi: a votat o adresă către împărat prin care îi spune 
să distitue pe Ielacic și să numească alt comandant. “Dar 
lelacic venea cu armată spre Viena. In: timpul acesta se 
aude că un corp unguresc vine. către capitală ca, să susție 
revoluţia ; dar Ielacic îi ese înainte Șil prăpădeşte. Apoi în- 
torcându-se, se uneşte cu principele YVindischgraetz, care 
venise şi el cu altă armată să scape capitala 2. 

Revoluţionarii declară că nu se supun și nu depun ar- 
mele. Atunci armata imperială îi atacă și prin lupte par 
iale în timp de vre o şapte zile Viena cade în mâna, arma. 
„tei. Capii revoluţionarilor sunt parte pedepsiţi cu moartea 
"parte izbutesc 'să, fugă între cari și polonezul :Bem. ai 

Aşa dar această încercare căzu. 

Situaţiunea rămânea, tot aşa de încurcată. 
Răsboiul civil nu se începuse pe o linie generală, ci ici 

colo, în multe locuri focul se aprinsese. 
- Persecuţiunile începute de Unguri contra Românilor se 

înmulțeaii pe toată ziua, | 
In luna, lui Septembre, baronul George Apor, spinzură 26 

de Români fără nici un fel- de motiv). Şi pe când nenoro- 
ciţii se svîrcoleau în torturile morţei nobilul se plimba cu  miinele la spate printre arborii de cari erati agățaţi şi-şi 

„iama pipa în linişte. - 
In Temişoara mai mulţi preoți români fură spânzurați. 5), 

1) Bariț op. cit..257 Iranyi et Chassin op. cit. Il 196. 
2) Bariț -op. cit, 258. , 
3 Bariț op. cit. 259 Iranyi et, Chasin op. cit. 131 —133, 3 Bariţ ot. cit 261, 
5) Bariț op. cit 262,
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In Oşorhei Teologul Vasile Pop fu omorit pentru că decla.- 
rase că sprijină programa naţională a Românilor 1). In Cluj 
asemenea, se spînzurau ' Români pe toată-ziua, fără motiv. 
Bariț publică o listă: de nume pe care le-a putut afla 2); 
dar ciți nenorociţi necunoscuţi, neștiuți de nimeni nu vor 
fi fost sacrificați pe altarul „libertăţilor ungurești !*. Intre 
aceştia erau și Alexandru Baternai (sau Bătrîneanu) și Va- 
sile Simonis. Prinși de soldații Kossuthiani, fură aduşi legaţi 
în fiare la Cluj şi li se citi sentinţa de moarte. Fu chemat 
preotul român Pop ca să le dea grijania Acesta avu Curio- 
zitatea să, întrebe pe comitele Paul Matskâsi: Ca crimă ai 
făcut aceştia ? Atunci comitele răspunse : Crima pe care o faci 
şi d-ta, voind ca Românii să fie de o potrivă cu Ungurii. 
Formele religioase se împliniră şi cei doui martiri periră, 
împușcați, iar Baternai cînd se dete comanda foc strigă: 
„Să trăiască Rominul, piară Ungurul !* 2) 

Persecuţiunile şi omorurile acestea, erati izolate ; dar n'a 
trecut mult şi ele ai căpătat sistemă şi organizaţie, mai 
ales după adunarea Săcuiască din 16 Oetombre. | 

După uciderea lui Lamberg guvernul revoluționarului Kos- 
suth trimise în Transilvania pe Ladislav Berzenezei ca să facă 
un regiment de Husari din Săcui 1). Agitaţiunea lui era, cu 
entusiasm primită de Săcui şi de aceea îi veni în cap ca 
în loc de a forma un regiment să, scoale pe toţi săcuii în! 
masă. Pentru acest scop convocâ o adunare pentru 15 Oct. 
s. n. în comuna Agyaglalva, la care să pariticipe toţi să-. 
cuii de sex bărbătesc cari pot să poarte arme. Baronul Puch- | 
ner a -voit să oprească această adunare printr'o proclama. 

1) Barlţ op. cit. 263- ă 
”) Bariț op cit. p. 266—96s. Vezi şi fragmente istorice de 1. Ciuri- 

Jleanu pag. 15, - . E 
3) Bariț op. cit. 263—269, 
3) Bariț op. cit, 981.
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ţiune !) şi chiar guvernnl unguresc din Cluj s'a opus și a 
permis să se facă numai o întrunire de delegaţi 2). N'a- 
trecut însă mult şi guvernului din Cluj i s'a impus să con: 
ceadă, ținerea, adunărei lucru pe care. l-a făcut cu condiţie 
să numească el un president. President fu numit comitele 
Miko. 3 0. | 

După cuvintul presidentului și după, discursul moderat al 
“ deputatului Moise Berde, Berzechzei începu să atace gu- 
„Vernul, să provoace la, răscoală şi să spună. că, toţi trebue 
să se ridice să pornească contra Valachilor cari nu s'a su- 

- pus ministerului unguresc *) - 
Rezoluţiunea adunărei a fost să pornească îndată în cota 

Romînilor. Totdeodată sa votat, și o proclamaţie către Ro- 
mini şi Sași, prin care îi îndeamnă să se. împace şi să se 
supună, unirei, căci altfel vor fi siliți la aceasta prin arme 5) 
Comandant al trupelor săcueşti ce aveai să meargă contra, 
Rominilor a, fost numit colonelul Alexandru Zsombori i) 

Comitele Miko, ca să-i împedice de a, porni în masă ca 
să înceapă, jafurile, fu de părere să se tormeze un consiliu 
de răsboiii 7), însă Berzenczei, văzînd că colegii vor să-i mode- 
reze furia, $) aţiţă, poporul, care sili pe comitet să acorde for 
marea, imediat a unui lagăr de răshoiă 9), | 

Armata, săcuiască se alcătui chiar acolo, împărțindu-se în 
patru brigade de cîte 4000 de oameui. Una comandată de 
vice colonelul Betzman a, plecat spre Reghinul Săsesc. O a 

„doua comandată, de Zsombori trebuia să se. stabilească cu 

1) Bariț op. cit: 289 
2) Bariț op. cit. p 283 Iranyi et Chassin. IL. 154 

3) Barlţ op. cit. 281 Iranyi et Chassin I[ 155, Vezi &i Istoria reg. - 
II rominesc de G. Bariț in Anal; Acad. VII 191. | 

4) Bariț op. cit. 285. Vezi şi Gazeta de Trans, No. 76 pag, 314. 
5) Bariț opt cit. 286. Vezi şi nota 2. 
6) Bariț opt. cit. 287 Iranyi et. Chassin IL 155, 
7) Compusdin Zsormbori, Dorschner, Donath, Betzman, Czerniko, 1. 

Bethlen, M. Berde, M. Miko, 1. Reller, Berzenczei, Al. Gal. 
5) Bariț 287. | n 
%) Bariț 289.
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statul major la Tirgul Mureșului. Iar dintre celelalte două 
brigade una, plecâ spre Blaj, comandată de vice-colonelul 
Donath, alta apucâ, pe Mureș în jos, comandată de Dion 
Lăzăr 1). 

Așa dar răsboiul era început pe faţă, şi Ungurii din Tran- 
Silvania se ridicati direct; în contra Rominilor. 

Să vedem măsurile luate de acestia. 

Din momentul în care stabilise adunarea de la Blaj că 
se declară contra unirei, linia, de conduită a Rominilor era 
fixată : aă să lupte contra univeă. Pe cîtă vreme Ungurii at 
ameninţat, Rominii au făcut cunoscute protestările lor; cînd 
aii văzut că sînt loviți cu persecuţiuni, Romînii aă început 
să se pregătească pentru rezistență, şi văzurăm că în a treia 
adunare de la Blaj ei vin armaţi. In toate aceste mişcări 
ei predică pacea, caută să convingă pe Maghiari a eşi din 
rătăcirea, lor și a, le îndeplini condiţiunile drepte ce aă pus. 
De îndată însă ce Maghiarii încep pe fată răsboiul civil, 
era neapărat ca Romiînii să ia o atitudine cerută de tre- 
buinţele momentului. Greutatea, situaţiunei lor provenia din 
faptul că împăratul Ferdinand era un om cu desăvirşire lip- 
sit de pricepere politică şi nu ştia nici măcar să-şi ocro- 
tească propriile sale interese. 

Slăbiciunea, Rominilor se datoreşte împăratului şi do aceea 
în curînd armata imperială se vede nevoită, a, primi, a cere 
chiar, ajutorul Ruşilor ca să poată învinge pe Maghiari, 
Aceştia pe faţă lucraii contra împăratului. Romînii decla- 
raă că în numele împăratului şi pe steagul împărătesc jură, 
În faţa unor asemenea, împrejurări e aproape de mintea o. 
mului că trebuie să dai mina acelor ce'ţi spun că sînt prie- 
teni şi să te ţii în pază despre cei ce te dușmănesc. Im- 
păratul Ferdinand n'a, făcut aşa. El lasă pe Maghiari să se 

1) Bariț 289. Vezi şi Gazeta de Trans, No. 77 din 188, 
” 10
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organiseze cum vor, le acordă putinţa de a-și face o arma- 
tă tare; iar pe Romiîni îi bănuește de necredință pînă în 
ultimele momente. Cînd vede însă că Ungurii aruncă mt- 
nușa, atunci „iubiții Romîni“ sînt încurageaţi și poftiţi în 
rîndurile oştilor imperiale. | 

Pe cît de rea impresiune face această purtare a: împăra- 
tului, pe atit ne umple de admiraţiune modul de conducere 
al Rominilor în grelele împrejurări, ale începerei unui r&s- 
boii civil. 
Am pomenit despre cele două manifeste unul al lui Kos- 

suth, altul al comitetului romîn. Ori-cine voește să judece 
cu nepărtinire vede în cel înţîiă pe omul îngîmfat, care se în- 
„crede peste fire în puterea, sa și ameninţă că va răsturna, 
lumea, cu dinsa, va, face să curgă şiroaie de sînge și să ri- 
dice la cer tlacări nepotolite. In cuvîntul Rominilor către 
săcui se vede tovarăşul sincer, care e lovit în tot ce are mai 
scump, e deci nevoit să devie dușman, dar și atunci cuge- 
tă încă la împăcare şi nu uită, că şi vrăşmașul: e om. 
"Tot pe atunci, după ce invită pe Săcui şi Unguri să vină, 

la pace 1!) comitetul dă o proclamaţie către Romîni prin 
care le spune să ia armele. Me 

Acest document este de cea mai mare însemnătate pentru 
istoria, revoluţiei, căci arată cari era sentimentele ce con. 
duceaii pe Romîni cînd aruncară și ei sabia în cumpănă.?) 

Fraţii Romini! începe proclamaţiunea, de unde pînă aci 
erați fără organizaţie, fără, căpetenii și fără arme, acum pu- 
terea, imperială se uneşte cu noi ca să luptăm pentru îma 
păratul, patrie, libertate şi naţionalitate, 

Iată care era ţinta Rominilor, iată pentru ce'şi vărsa 
sîngele: pentru patrie Și libertate pe cari împăratul făgă- 
duia că le garantează, iar nu pentru cauza despotismului cum 

„susţin lealii noştri vecini. 

1) Vezi proclamația către Săcur în Bucorina suplem. No. 6 din 1818 
2) Publicăm acest act în întregul lul în supliment. E luaţ după Gazeta de Transilvania No. 87 din 25 Oct, 1848. -
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Spre apărarea acestor idei mari le zice comitetul ; „Ridi- 
cați-ză cu toţii pînă la cel mai din urmă on, tărsați-ră sîngele . 
Pînă la cea mai din urmă picătură !* 

Dar nainte să mai facem o încercare: să propunem pace 
vrăşmaşilor noştri şi de nu vor voi s'o primească, „atunci 
să începem sîngerosul răsboii pentru cauza noastră cea sfintă.* 

Rominii dar nu doresc răsboiul: ej nu se luptă numai ca -să se lupte, ca. să jefuiască și să arză, ei ai în vedere 
„0 cauză sfintă şi dacă numai cu răsboiă pot s'o apere a.” 
tunci se arată gata să facă Şi aceasta. 

De aceea -comitetul le zice: 
plduee ți cauzei. acesteea tot felul. de jertfe, tot bunul și siu- 

„re nostru 7... De rom începe văsboiul, să batem pe vrășmași 
pînă îi tom subjuga, pînă îi rom nimici 

Dar în acelaș timp aminteşte Rominilor să nu meargă 
prea departe cu furia  răsboiului. Deviza voastră, să fie: 
„loarte și prâpădenie vrășmaşului, ertare și mil celor. near. 
nafi, priușilor, biruiţilov, minorilor, copiilor şi bătrînilor. Cru» 
zimile nefolositoare necinstese pe fie-care om liber, pe fie-care 
ostaș, ziteazul  ware trebuință de dinsele spre a, birui „ui Prin 
asemenea cruzimi ați necinsti chiar a voastră rrednicie omenească : omul rămîne om, îirate al nostru, chiar și cînd este vrășmaş al nostru .. 

Iată, cu ce idei intra în luptă poporul rominesc 
Niciodată n'am văzut asemenea cugetări în manifestele 

Uugurilor. Dar ce alt se putea aștepta ? Pe cînd chestiunea - „Unirei trebuia să fie discutată în parlament, Ungurii scrieaă la ușa acestuia: Uiire sau soare! Amenințarea cu moarte era argumentul lor în discuţie; cum ar fi fost cruţarea sen- timentului lor în luptă 2 i 

  

Ca să, înceapă riisboiu, Romînii trebuiai să fie organi- 
zaţi. Spre acest, sfirşit comitetul a luat măsurile necesare, a dat instrucţiuni cum să se facă ridicarea generală, şi care



, _ = 48 

să fie modul de procedare în luptă. Laurian în „Rorhaenen. 
der Oasterr-Monarchie“ ne face cunoscute aceste instruc- 
tiuni. 

Fiecare sat. să-și numere oameni buni de oaste, să-i ar- 
meze cu puști, coase, lănci, etc. și să-i împarță în turme ; 

fiecare turmă să aibă maximum 950 inși -şi să fie conian.- 
dată; de un căpitan. Dacă satul are mai puţin ca 150 de. . 
oameni de luptă, să se unească în bătaie cu turma satu- 
lui vecin, Pentru trei turme aşezate în linie de bătaie tre- 
buie un tribun. Dacă se află în localitate pedestrime- sai 

călărime împărătească atunci turmele se vor uni cu ea și 

se vor supune comandantului ei. 

In contra vrăşmașului trebuie să meargă, « cîte trei turme 
la o laltă, și cînd năvălesc să se arunce numai cea care e 

mai aproape de dinsul, iar cele lalte să-l atace în: laturi, 

„şi numai cînd slăbeşte turma, întiia să se arunce şi ele. 

„Dacă, vrăşmașul este gonit atunci trebuie urmărit, departe, 

_însă numai ds o turmă, iar cele l'alte să stea gata pentru 
“un noă atac. 

Acestea, sînt punctele mai importante din instrăcţiunile 
date de comitet pentru înarmare şi pentru luptă. !). 

Comitetul voia, să formeze în toată Transilvania, 15 Jegi- 

uni. Fie-care legiune să fie comandată, de cîte un prefect 

şi: vice-prefect, să, fie împărţită în batalioane comundate de 

„tribuni şi -vice-tribuni, iar batalionul în zece centurii (cam 

de 100 inşi) comandate de centurioni saă căpitani. Numă.- 
rul total al armatei romîne avea, să fie 195 „000 de „0a- 
meni. 2). 

Acest plan fu comunicat, comandantului general Puch- 
- ner ca să fie aprobat şi să li se dea ajutoare necesare pen- . 

tru înarmare şi ofițeri esprimentaţi. 

Şi aci se dovedește mai, bine ceea ce ziceam: că, împă- 

ratul şi organele sale nu pricepea cîtuși de puțin situa,- 

1) Barit op. cit. 304 

2) Bariț op. cit 309.
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ţia. Mareşalul Puchner în loc să primească cu toată, inina 
propunerea Rominilor şi să sară imediat în ajutarea lor, stă 
la îndoială şi numai cînd vede că nu e glumă cu atacurile 
Ungurilor, atunci—la 21 Octombre— trimete comitetului o * 
adresă, aprobîndu-i și făgăduindu-le ofițeri şi arme. !). 
E interesant a, aminti că în această adresă se spune că 

Rominii se armează „pentru cauza înteg că monarchii austriace, - 
pentru împărăteasea dinastie cum şi pentru asigurarea pro: 
prici lor naţionalităţi şi a așezămintelor constituţionale“ 
In așa condiţii intră ej în luptă şi dati mîna, cu împăratul. | 

Acum comitetul naţional ia în mînă conducerea. acţiunei 
rominilor. Poporul alerga din toate părțile la Sibiu Ia, aşa, - 
numitul „guvern romînesc“ ca să le facă, dreptate. 2). Dar: 
prea puţin lucru putea, isprăvi el, căci îi lipsiati mijloacele 
„materiale şi tot în aceeaşi grea poziţiune sai aflat după 
ce—conform ideci lui Puchner — s'a format un comitet mixt 
de Sași şi Romiîni numit comitet apărător de ţară compus 
din 6 membri. 1), . | 

Puterea, Rominilor în aceste momente era alcătuită din, | 
două părţi: armata, regulată sau regimentele grnițăreşti . 
şi. gloate armate. | - 

* 1 sk 

Xe e 

'După adunarea din Nă sud, Romînii din comitate. aler- 
„gai Ja Urban, comandantul regimentului II și cereaă să 
depună jurămîntul de credință către împărat şi să, fie îns- 
criși în rîndurile ostaşilor 5). Urban propuse lui Puchner! 
să-i trimeaţă banii necesari ca să organizeze un corp de 
vinători de 10,000 oameni. Generalul refuză, spunînd că e 

1) Publicată la Bariț op. cit- 310-311, 
2) Bariț op. cit.814,. 
3 Bariț 315. Vezi: Tiel raporturi ale prefecților da legiuni; nota lut 

Bariț pag. 19. 

) Fură numiţi din partea Rominilor : A. T. Laurian şi Gr. Munteanu, 
apoi G. Bariț în locul lut Laurian. 

5) Bariț. Fragmente din istoria reg. II. Analele Acad. VII 190. .
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de idee a, proclama ridicarea maselor. „Acest gînd, ca. să 
poată, da rezultate, trebuie să fie însoțit de sume de bani 
colosale ca, să ai cu ce să îmbraci, să înarmezi și să între.. 

ţie un număr așa mare de oameni. Şi tocmai acest lucru 
lipsea, cu desăvirșire Romînilor, . 
„De aceea Urban a, înscris pe propria sa răspundere 700 de voluntari. | | o 
Aflînd de pregătirile săcuilor, el pleacă la, Regim cu două 

batalioane de grănițeri la 14 Octombre. Romini erai vre-o 1300 cu toţii iar Săcui vre-o 10 mii, Astfel, era chiar za- 
darnică lupta ce ai dat Romiînii în ziua de 21, căci pu- 
„teau să. prevază rezultatul care a fost o perdere înspăimîn- tătoare. 1. 

Astfel fu prima lovire a Rominilor cu Ungurii îndeplinită 
în mod așa, de nenorocit, De acum lupta, e începută, vom 
avea, s'o cercetăm. | A | 

2) Bariț. Fragm ist. reg, IL. An. Acad VII 191. Gazeta de Transilva- nia No. 89 din 1 Noembre 1818 pag. 368, ”



CAPITOLUL X 

RĂSBOIUL ÎN UXGARIA. RĂSBOIUL ÎN TRANSILVANIA PÎNĂ LA 

VENIREA LUl BEM. 

Telacici nu se putea împăca cu Ungurii.—lelacici calcă pe pămintul 
unguresc.—Ce fac Ungurii? Greşala împăratului.—Intilnirea de Ia 
Păkosd,—Situaţiunea grea a lul Ielacici.—Latour îl trimete ajutoare 
şi se întimplă răscoală, Ielacici şi cu Windischgraetz scapă Viena. 
—Feldmareşalul se hotărăşte să înceapă lupta dar întirzio.— Ungurii . 
profitaii ca să so organizeze.— Austriacii ajung la Pojon.— Operaţiu- 
nile fericito ale lui Iolacic. —Gyorgey bătut Perezol îl vine în aju- 
tor. Bătălia de la Moor.—Luarea Pestol.—Comitele Teleki publică Ia 
Paris un manifest.—Examinarea acestei publicaţiuni.-—Săcuit pornesc 
contra Rominilor. —Gedeon se duce la Oşorheii.—Sâcuil fug din lup- 
tă.— Gedeon ia Ogorheiti, dar nu profită de victorie, — Heydte cuprin-. 
de Odorheiul.— Pregătirile din Săcuime.—Strurterhein vine să pacifice 
săcuimea.— Braşovul în pericol.— Puchner voia să ocupe Clujul.—Par- 
ticiparea lui Iancu, — Ocuparea Dejului, Gherlei. —Ocuparea Clujulur. 
— Venirea trupe! lul “Teleki şi Katona, Invingerea ei. Proclamaţiunea 
lut Urban.—De ce nu pricepea Puchner situațiunea ?— Bem e trimis 
în 'Transilvania. : | 

Impăcarea, între Ielacici şi Unguri nu era chip să se facă; 
“iar pentru că Ielacici nu putea să se supună Ungurilor, — 
urma, neapărat să înceapă un răsboiii decis. | 

In 11 Septembre banul Ielacici trece pe pămîntul Ungariei 
dînd o proclamaţiune în numele împăratului contra, Ungu- 
rilor revoltați 1) şi avînd sub comanda, sa, peste 40000 de 
soldaţi 2). * | 

Ce a făcut; guvernul unguresc ? | 
„La începutul răsboiului Sîrb s'a, adoptat următorul sis- | 

tem: să se trimeaţă contra inamicului garde naţionale com- 

!) Iranyi et Chassin. Rev. de Hongrie Il 77. . 
2) Iranyi et Chassin op. cit. II 86 Gazeta de Trans. No. 68 spune că Ielacici poate scoate 30000 soldaţi bine regulați şi armaţi,
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puse din tineri luați pe câte trei săptămâni și când își în- 
deplinesc termenul adică tocmai când învaţă să poarte ar- 
mele să fie liberaţi“ 1), 

Batthyany însă ceru împăratului să dea poruncă regimen- 
“telor ungare, ce erai cu serviciul: în provinciile austriace 
să se întoarcă în patrie. Inpăratul aprobă această c rere ?), 
Așa dar împăratul i-a ajutat ca să întreţină rebeliunea. 

Telacici venea cu oștirea spre Pesta; de aceea Kossuth a 
dat ideia, ca, să se încerce mai întiîiti o luptă, în cîmp şi dacă, 
0 vor perde, atunci capitala să, se părăsească și dieta, adică 
conducerea ţărei, să se mute în alt oraş 2), 

Părerea, lui a fost primită, dar- Telacici nu a mers asupra, 
capitalei. El întâlni armata, ungurească la Pâkosd. Aci nu s'a 
dat o bătălie în toată, regula, , ci numai mici atacuri 
după cari la 30 Septembre s. n Telacici se întoarce şi se în- 
dreptează, spre Viena, +) 

Armata ungurească, plecă în urmărirea, lui, *) dar în a-: 
celași timp garda naţională a, capitalei se găteşte de apă- 

„Tare în caz de trebuință, căci era, mare temere că Ielacici 
se va, întoarce pe alt drum și va ataca Pesta, 

Pe cînd Ielacici se retrăgea, rezerva, sa rămăsese înapoi și 
colonelul Perczel izbuti să pue mîna pe un număr însemnat - 
de prizonieri €), 

Ori-cum sar interpreta lucrul, Ielacici nu se 'putea socoti în- 
vingător și în aceste mprejurări ministru Latour îi trimite 

1) Iranyi et Chassin op cit. 77, 
2) Vezi Iranyi et Chassin op. cit. 11,78. Louis Batthyany și t sig- 

ner auroi un 6change des râgiments hon, grois cantonnâs dans les pro- 
„_Yinces autrichiennes contre los regiments non-hongrois cantonnes en 
Hongrie“. - 
3) Iranyi et Chassin op, cit. II. 101. 

*) Jranyi et Chassin op, cit. II 105 Gazeta de Teans, 1818 No. 9, 
Idem, 80 pag. 331. . 

5) Iranyi et Chassin I1[..109 
6) Iranyi et Chassin II 110 exagerează numărul prinşilor, spunind 

că în 4 Octombre ati fost prinsi 1800 de oameni. şi la ? Oct. 7500 
de oameni,
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ajatoare,-când se întâmplă revoluţiunea despre care am vor- 

bit; în care cade victimă chiar ministrul ?). 
După această, întîmplare împăratul fuge din capitală la 

Olmiitz lăsînd să se publice manifestul săă cu data de 3 
Octombre ?). 

In acest moment se esplică, mergerea lui lelacici spre 
Viena care căzuse în miinele rebelilor. Dar chestiunea este că 

a pornit spre capitală cu ceva mai nainte şi că ministe- 

rul crezuse necesar să-i trimiță ajutor ; prin umare, situaţiu- 

nea, lui nu era fericită, 

Odată cu Ielacici vine şi prinţul Windischoraetz să supună 

capitala cu corpul săi de armată. | 
"In acelaşi timp consiliul de răsboiu al Ungurilor delibera 

asupra părerei lui Kossuth de a merge să dea, mâna cu răs- 
„culaţii din Viena și rezultatul a fost că aă plecat spre a. 

cest oraş dar ai fost întâlniți la Şchwechat şi bătuţi de 

către prinţul Windischgraetz 2). 
Acest general fu numit în 16 Octombre comandant general a! 

forţelor imperiale şi însărcinat să supună pe Ungurii 3), El 

isbuteşte să ia Viena la 1 Noembre?). 

1) Vezi capitolu! relativ. 

2) Despre care am vorbit. Vezi capitolul respectiv, | 

3) Despre această învingere Iranyl ct Chassi!n spun atât: „Le 30 Oct. 

elle [Parmâe hongroise] livra bataile pris de Sewechăt, en vue do 

Vienne.“ (No. 132, Nu pomeneşte nimic despre rezultatul luptei; aceasta 

pentru că Ungurii au rămas bătuţi. Dacă ar fi fost învingători, ar fi seris 

cel puţin o jumătate de pagină. Vezi Balleydier : Guorro de Hongrie 

pag. 1, 

„Printrun ordin suveran din 16 Octombre 1848 printul YVindisch- 

erat, numit feldmareșal şi general" set al.tuturor forțelor militare 

ale monarchiei, afară de cele din Lombardia de sub ordinele mare: 
șalului Radetzky, comanda trupele destinate a potoli insurecţiunea 

maghiară“: Ball. op, cit” pag. 2 Vezi şi Iranyl et Cassin op. cit. II 198. 
5) Ira nyi et Cassin 1] 133. P. Cernătescu. Istoria contimporană. Buc 

1871 pag. 104-165 Vezi documentele publ; în Gazeta de Tvaus. 1891 

scrisoarea lui Bălăşănescu către Iancu No 121. | 
-
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„Inainte de începerea, luptelor el voi să încerce un mij- loc de împăcare. De aceea, dete o proclamaţiune către ge- neralii. și ofițerii care părăsise rîndurile ca să le aducă a- minte jurămiîntul către steag“) i - Văzînd că împăcare nu se poate face, generalul coman- dant se hotări să înceapă lupta, şi mută, reşedinţa, generală, de la, Schoenbrunn la Fischamenţ 2 | Dar nu voi?să profite de victoriile sale și nu începu lupta ofensivă de cit la 15 Decembre 2), după ce mută din nou cartierul general al armatei la, Petronell 1). - 
Toţi comandanții „de corpuri aveai poruncă să, destitue 

autoritățile ungurești din oraşe şi să, le înlocuiască, cu per- soane vrednice de încredere. 5, . 
In timpul cînd principele sta. în aşteptare, Ungurii cău- tau să profite de acest răgaz și să se organizeze. 6), 
In locul lui Moga fu numit camandant general al arma- „tei Ungurești Arthur Gărgey. 2 

» Armata pusă sub conducerea, lui era alcătuită în parte | din regimentele ungurești regulate şi din streini fugiţi din țările lor, mai ales din Polonia, Apoi era, garda naţională, 
care la început—precum am văzut — se alcătuia din vo- luntari înrolați pe un termen scurt, dar mai tirzii celor ce voiaă să intre li se cerea să slujească pînă la finele răz- "boiului civil. 5, 

Gebrgey își stabilise cartierul general la Presburg ?), şi - 

1) Baleydier. Guerre de Hongrie pag, 9, Apoi adaogă : Această proclamaţie e un apendice la proclamația împărătească, de la Olmiitz şi nici ea n'a izbutit să înlăture uneltirile maghiare. 2) Balleydier op. cit, ea. ], pag. 9. 
„3% Balleydier op, cit. ed.53 pag. Ieanylet Chassin op, cit. IL. 137. 4) Ball. op. cit. 1. 10. Planul general de luptă vezi-l la Balleydier Histoire de la guerro de Hongrie pag. 18-19, 
5) Balleyâier idem. 

5) Iranyl st Chassin op. cit. [1. 137, 
?) Iranyl et'Chassln op. cit, II. 138. 
£) Vezi pentru detali Irany! et Chassin I£ 146-148. 9) Iranyl et Chassin: II 196
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aşteptind pe Austriaci să înceapă atacul, nu știa ce să 
crează ; socotea, une ori că prinţul Windischeraetz nu are 
de aînd să deschiză, o campanie de iarnă. 1). Dar de odată, 
la 16 Decembre, primul corp de'armată trecu hotarul prin 
mai multe puncte 2); iar cel d'al doilea porni în ziua ur- 
mătoare asupra Presburgului (Pojon), „fosta reşedinţă a 
dietei ungurești. 3), Aşa dar primul. pas fu făcut. 

% 

Indată ce armata austriacă se arătă la porțile cetăţei, 
locuitorii din Pojon se declarară gata de supunere şi garni- 
zona era prea slabă, ca, să poată, rezista. Ast fel în ziua ur- 
mătoare (18 Decembre s. n) orașul căzu în mîinile Aus- 
triacilor. €). | 

În timpul acesta, banul Ielacici, după o luptă singeroasă, 
ocupă orașele Altenburg şi Wieselburg iar aripa stingă a, 
oştirei comandată, de feld-mareşalul Simunio repoartă, cite 
"va victorii asupra Ungurilor 5). - 

Ungurii, învinși de Ielacici, se retrag la Raab (Gyor), oraş: 
foarte bine întărit şi cu 0 însemnată, poziţiune strategică. 
Pe acesta, voia să puie mîna mareșalul şi hotări să por- 
nească asupră-i €). 

Gărgey părăseşte cetatea, fără, măcar să încerce o apărare 
şi așa WVindischgraetz îşi. îndeplineşte dorinţa, fără, nici-o 
greutate 7). Pe cind Gărgey se retrăgea, fu atacat de o bri- 
gadă de cavalerie austriacă şi toată, partea, din urmă a, cor- 
pului săti prăpădită 9 

1) Iranyi et Ohassin IL. 197. 
2) Iranyl et Chassin II 19, Baileyăler op. cite 14 
%) Balleydier idem. 15 
3) Balleyaier idem. 15. 

5) Balleydier idem. 17 
6) Vezi planul de bătaie în Balleydier op. cit. 18—19, 
2) Balleydier op. cit. 20—21 iranyi et Chassin IL 199. 
£) Balleydier 21, Iranyi ct Chassin I[ 199, ”
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Perczel, ridicat acum la gradul. de general, primi ordin 
să plece în ajutorul lui Gorgey. Acesta, se retrăgea spre ca- 
pitala Ungariei. și în drum n'a fost chip să se întâlnească 
cu generalul Perczel, pe care-l întâlni Ielacici la Moor şi 
bătu 1), _ 

In urma acestor împrejurări o parte a armatei austriace 
se îndreptâ spre Buda-Pesta, iar în noaptea de 31 Decem- 
bre 1848 spre 1 Ianuarie 1849 membrii guvernului revolu- 
fionar, văzînd succesele Austriacilor, fugiră din Pesta 2) și 
se duseră la Debreczin, unde Kossuth adresâ locuitorilor o 
proclamaţie, spunînd că a,. venit să stabilească acolo guver- 

nul libertăţii maghiare 2) Ei 
La 5 Ianuarie capitala căzu în mîna Austriacilor 5 şi 

„prinţul de Windischoraetz dădu o proclamajţiune, în care in- 
vită pe Unguri Ia, supunere și la, reintrarea, sub puterea, le- - 
gilor imperiale. | 

* * 

In timpul acestor lupte comitele Teleki, care se afla Ja. 
Paris, publică în luna lui Decembre un manifest, în numele 
„guvernului unguresc adresat popoarelor civilizate ale Eu- 
ropei 5). Se o | i 

Se cade să insistăm asupra, acestei publicaţiuni, fiind că 
ea ne arată cum Ungurii isbutiră să capete “simpatia sta- 
telor apusene, exploatînd în folosul lor iubirea acestora 
pentru liberțate şi dîndu-se ei de soldaţi ai unei idei mari 
pe cînd pe naţionalităţile ce locuiaii împreună cu dinşii le 
considera niște instrumente ale tiraniei. | 

„4 Balleydier 93---25 Irany et Chassin II 201.-— Albina Românească 
din 1849 Iași No 1. pag. 4; 

5) Balleydier op- cit. 29. Vezi Albina Rominească No. 7 din '1849 cu 
proclamația dată de Kossuth înainte de a pleca din Pesta 

6) Balleydier op. cit. 3l. Vezi aci şi textul acestei proclamaţiuni. 
*) Bariț op. cit. II 396.— Albina Romîneaască din 1819 No. 5. 
3) La Hongrie aux Peuples civilis6s. Maânifeste do comte Teleki. 

Dâcembre 1848 Paris e -
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Ca să sprijine ideea unui minister unguresc separat, ma- 
nifestul argumentează, ast fel: 
„pom Cum să pretinzi ca an minister austriac, eșit din majo: 

ritatea unei - adunări în care nu se află nici un Ungur, să 

aibă dreptul a se amesteca în afacerile Ungariei ?* 1), 

Dar aceleaşi cuvinte ar fi putut să fie adresate şi de că- 

tre Romîni Ungurilor: cam roiți ca un minister eșit dintro 
cameră în care Rominii nu sînt veprezenlaji să conducă aface- 

vile Romînilor 2 - _ 

Am văzut în cursul evenimentelor că nobilimea ungu- 

rească a, fost cât se poate de crudă şi de refractară la, ideile 
nouă. Manifestul însă spune că această nobilime a renun- 
tat îndată la privilegiile sale şi a dat pămiînturi ţăranilor. 2) 

„Se înţelege că streinii cari nu cunoșteau de loc starea 
lucrurilor din împărăţia, austriacă, auzind de această, pur- 

-tare a nobilimei, auzind că în Ungaria sa şi lăţit dreptul 

de vot până a ajunge un sufragii universal 2) vor fi zis: iată 
un popor nobil, un popor care merită să fie ajutat! 

„Reformele îndeplinite de ultima, dietă din Presburg, zice 
manifestul, ai stabilit în Ungaria libertatea și egalitatea. 

De bunurile publice sa putut împărtăşi ori-care celățian fără 
deosebire de.rasă sai de religiune. «. * 3) 

Dar nu spun și aceea, că această nedeosebire de rasă în- 

semnează, că ei nu.vor să deosebească rasele existente şi 

1) La Honarie aux peuples civilis6s pag. 8. 

2) La noblesse ne crut pas accomplir tous ses devoirs en ancau: 

tissant seulement les droits dont elle jouissait : elle contentit encore 

ă se dâpouiller de son bien, & concedor gratuitement aux. paysans 

les terres quw'ils avaient regues dello comme tananciers, 

La Hongrie ete. pag. 8—9 

3) Manifestul zice la pag. 9: - 

„Le mode d'âlection usite en Hongrie n'est pas prâcisâment le suf- 

frago universel mais y 6quivant.“ 

Și în alt loc (pag. 43): 

„In urma stabilirei unul sufragiii aproape. universal. 

:) Manifestul citat pag. +3. 

e
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că. acestea au dreptul să se împărtășască de bunurile pu- blice întru cît nu vor mai fi rase şi se vor face Unguri. Lista neadevărurilor ce aflăm aci se poate lungi mult. Să amintim și afirmarea, că împăratul a ţinut trupele streine” în Ungaria şi pe cele ungurești în Austria. 1) Noi am văzut în cursul expunerei evenimentelor de până aci, că adevărul e tocmai contrariu, că, împăratul a primit Propunerea lui Bat. hyani de a trimite trupele ungurești în țară înapoi, Lu- crul acesta am văzut că/l mărturiseşte şi ungurul Iranyi în cartea, sa (scrisă cu Chassin, citată des de noi) Și noi l-am mai amintit şi cu altă ocaziune, observând că această faptă este o greșeală mare a împăratului care şi-a, dat sieşi o lo. vitură în loc s'o dea rebelilor. 2), . 
Ridicarea naționalităților apăsate atitea, veacuri de către Unguri și desnădăjduite cîna văd că şi acum în momen- 

tele în cari se proclamă libertatea, şi egalitatea: lor li se pregătește o nouă robie, această ridicare atât de naturală e. descrisă de manifest ca, rezulta al unor intrigi. 5) 
Și după asemenea afirmaţiuni Teleki începe să se plângă: 
„Ce popor trădat amenințat, atacat, a arătat vre-odată 

mai multă răbdare, un mai nave respect pentru nişte legi pe cai suteranul le viola pe faţă? + *) 
ŞI în fine trec la laude, căutînd să dea, mișcărei un ca- 

1) „Osindit să stea în nelucrare pe când poporațiuni întregi erai exterminate, guvernul unguresc dobindea încredințarea că ministerul austriac ţine în streiuătate trupele naţionale şi lasă Ungaria sub protecţiunea trupelor streine, din pricină că e înțeles cu înimicii,* „” Manifestul citat 21—99. - 
2) Vezi şi Balleydier Guerre de Hongrie cap. 1. 
3] Guvernul austriac a căutat să domnească ţara răspândind des- binarea... A incercat să pue faţă in faţă pe Maghiari cu ne-Maghiari Şi, mulțunnită influenţei de care dispune a putut să ridice contra Un: gariei populaţiunea citorva districte militare, cari aă isbutit la rindul ci să împingă pe locuitorii provinciilor la insurecțiuni partiale.“ Manitestul citat, = 

4) Manifestul citat p. 41.
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racter cu totul altul de cîtacela, pe care l-a avut în realitate. 
„Crima noastră este că am înălțat în orientul Europei 

stindardul libertăţii și al progresului... 
„Întingători, misiunea noastră va fi în viitor să zpărăm 

ca antegardă civilisațiunea Şi principiile nentru cari am 
luptat. |. 

„Simţim că pentru o parte a lumi suntem soldaţii liber 
tății şi că tot ce e mare, nobil și generos trebue să lupte 
alăturea cu noi...“ 1) 

Cu asemenea vorbe și-a, asigurat multe simpatii în apus, 
pe cînd Romînii, cari luptaii în adevăr pentru libertate şi 
egalitate, eraii neșştiuţi de nimeni, sai socotiti ca unelte ale 
“împăratului în contra liberalismului maghiar. 

Dar să vedem ce făceati Romînii din Transilvania în 
acest timp. 

E 

| Dupe adunarea Săcuilor în Agyagfalva, ci fură împărțiți 
în trei şi o parte plecâ spre Blaj. | 

După ce prădară satele pe unde trecură, răspindind focul 
şi groaza în drumul lor 2), merseră, înainte, dar norocul nu 
le sluji, căci locuitorii satului Bogaciu cerură „ajutor maio- 
rului Kleiser, care se afla la Mediaş cu un batalion'de Ro- 
mini. Acesta venind cu oaste, isbuti în mai puţin de două 
ceasuri să bată pe Săcui și să le -ia cai, arme, steaguri și 
proviziuni. Ast-fel Blajul fu scăpat de atacul ce i se pre- 
gătea, 3), 

Generalul Gedeon plecă, şi el din districtul Făgăraşului . 
spre Oşorheiă (Tirgul Mureşului), unde era stabilită o altă 
parte a, oștirei săcuești. El avea, 2000 soldaţi regulaţi, 300 
de călăreţi şi 400 de Saşi din garda naţională. Afară de a- 

1] Vezi şi Balleydier, Guerre de Hongrie p- 191 —192, 
”) Bariț op. cit. IL 319, 

5] Bariț op. cit. II 220. 

„



160 

ceșiia, se aflaă şi Romiîni ca trupe auxiliare, conduşi de lo-. 
cotenentul David Ursu D, 

La 4 Noembrie generalul Gedeon se afla în fata ora- 
ului 2). 

Ofițerii Săcuilor ţinură consilii militar sub preșidenţa, co- 

lonelului Zsombori şi hotăriră să, iasă la luptă. A doua zi 

ambele armate se alla faţă în faţă 3) Gedeon le trimise vorbă 

să declare că se supun împăratului, dar ei răspunseră că nu 
voesc să facă aceasta, 4). 

„Atunci generalul ordonâ unei baterii să înceapă focul. 

Peste cite-va minute, pe cînd Rominii se aşteptai ca ad- 

versarii să intre în foc, de odată, văd cu mirare că rîndu- 

rile încep să se strice şi Săcuii o iau la fugă înapoi, cu 

toate comandele ofiţerilor cari voiau să'i oprească ?). 

Nu vom discuta aci cauza unei fapte atit de ciudate, pe 

care scriitorii unguri o esplică, zicînd că soldaţii eraii neo. 
bicinuiți cu lupta şi atunciauziau întîii bubuitul tunului $). 
Adevărul e că aşa sa întîmplat; vitejia mult lăudată a Un. 

gurilor s'a arătat dintru întîi printr'o fugă. Se înțelege că, 

acest lucru a profitat trupelor romîneşti, le a înălțat, mo- 
ralul, le a dat curagiu şi mai mare; dar comandantul n'a, 

ştiut să tragă folosul ce eşia natural de aci şi n'a urmărit, 

de fel pe Săcui, comiţind ast fel o eroare gravă, căci o vio: 

torie dobîndită în. asemenea, condițiuni nu se poate socoti 

1) Bariț op. cit 320 Lupta de la Tirgul Mureşului e amintită şi de 

Balleydier, Guerre de Hongrie. 39, 

2 Bariț op. cit. 320, Vezi. şi Istoria reg. II de G. Bariț Anal, Acad. 
VII p. 19. 

- 5) Vezi dispoziţia oștilor la Bariț 318. 

î) Bariț op. cit. 822 
5) Bariț op. cit. 822. Iranyi et Cbassin (II 196) denaturează lucru- 

rile şi vor să ascunză adevtrul, spunind nu că soldaţii ai fugit, ci 

că colonelul comandant a zrut [!?] să meargă la luptă: „A Pheure 

de venir aux mais avec les Assallantz, Zsombori se refuse a coman- 

de contre les troup împeriales.“ Si autorii nu întreabă de. ce acest lucru? 

6) Vezi Bariț 222, apol 5938—8925
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ca atare pînă cînd nu vei lovi pe inimic şi-l vei pune în 
stare de a nu mai continua lupta. Altmintrelea,, dacă! laşi 
întreg, n'ai făcut în realitate nimic, Gedeon n'a procedat 
astfel, ci sa ocupat, de oraş. Trimise un batalion ca, să se 
stabilească acolo ca garnizonă şi numi comandant al lui 
pe maiorul Clococeanu. Orăşenii nu 'făcură nici cea, mai 
Inică împotrivire 1), 

se 
* 

Nu trecu mult şi se simţi efectele greşelii comise de anu 
urmări pe Săcui. | | 

Gedeon se duse la Sibiu ca, să ia instrucţiuni pentru pa- 
cificarea ținuturilor Săcueşti, lăsînd în locui pe generalul 
Kalliani să comande corpul care operase acolo şi trimiţind 
pe căpitanul Heydte în contra orașului săcuese Odorheiiă 2) 
Tot cu acest scop plecase și căpitanul Steinburg, dar el o 
păți cât de bună cu Saşii săi, căci acestia— recruți nede- 
prinși —îndată ce se văzură în fața, Săcuilor dupe ce trac- 
tativele de împăcare nu isbutiră, în loc să înceapă lupta, 
o luară la fugă, lăsînd pe comandantul lor singur sigurel 3). 

Aflind despre această întîmplare de la satul Bikafalva, 
căpitanul Heydte, care avusese să lovească, îri cale câte-va 
cete de husari Koșuthini 4), porni repede încă cu două com- 
panii luate din regimentul de la Sighişoara, spre Odorheiu 
dar îi eşi înainte o deputaţiune din oraş spunînd că atacul 
de la Bikafalva, a fost o greşeală, a tinerilor înflăcăraţi, dar 
oraşul e gata. a se supune legilor imperiale 5) 

La 9 Noembrie baronul Heydte coprinse Odorheiul și de. 
zarmă pe Săcui €) | 

1) Bariț op cit. 323— Trei raporturi... ete. Raportul lui Axente Sever 
pag. 31 .Balleydier. Guerra de Honerie pag. 34. : 

2) Bariț op. cit. 328, 
3 Bariț 330. 

3) Barlţ 899. 

5) Bariț 331. 
5) Bariț op. cit II 331, 

IN
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In timpul acesta în ţinutul Trei-Scaune se făcea mari pre- 
gătiri şi aci era centrul insurecţiunei maghiare. Ca să aibă, 
liniște comitetul săcuesc trimise o delegaţiune la Braşov 
care să prezinte autorităţilor de acolo un memoriu Şi să se 
ducă cu el la Sibiu la guvernul central. Garnizona din Bra. 
șov a oprit pe delegaţi şi memoriul la trimis la, Sibiu. Pe 
urmă, şi delegaţi ai fost lăsaţi liberi să se întoarcă acasă, 
Cu asemena uneltiri 1), ei cîştigă, vreme ca să poată, pe de 
o parte primi ştiri din Buda Pesta pe de alta, să se înarmeze 2). 

Austriacii nu știa nimic despre aceste pregătiri şi cînd - 
se treziră cu ele gata se hotărîră să pedepsească pe săcui 8), 
și chiar-trimise Gedeon pe colonelul Stutterheim contra, 
lor $). Dar deabea, se începuse expediţiunea, şi comitetul re- 
voluţionar săcuesc trimite o "adresă lui Gedeon, spunînd 

„că aderă la proclamaţiunea, lui Puchner. 'Trupele austria- 
ce se liniştesc; dar tocmai atunci un batalion de săcui , 

atacă Feldioara, o pradă, îi dai foc şi se retrag așa de re- 
pede în cit colonelul Stutterheim nu-i poate ajunge cu ca- 
valeria, sa 5). 

Căpitanul Heydte prădă cîte-va sate ale săcuilor, dar ei 
nu se speriară nici de cum de aceasta, și hotărîră, să atace 
Braşovul, hotărire luată după lurigi discuţiuni între comi- - 
tetul revoluţionar şi colonelul Zsombori €) 

Locuitorii. acestui oraş erai cuprinșii de cea mai mare 
spaimă şi cînd auziră că săcuii ai trecut Oltul se şi găteau 
de moarte, iar cari puteai fugeau în Muntenia 7, Dar no- 
rocul a slujit Braşovului, căci căpitanul Heydte a năvălit 
în Trei Scaune şi “la auzul acestei veşti trupele Săcuilor se 

“întoarseră înapoi. 

iu Ă 

- 1) Bariț op. cit. 11 322, : 
„2 Bariț 333—334, | E ă 
3) Bariț 336. 

„ 4) Bariț 897 
5) Bârit 938. 

6) Bariț op. cit. 339. 
7) Bariț op. cit 3140,
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Dar nu asupra acestei părți era îndreptată atenţiunea, lut 
Puchner. și a, generalului Gedeon : Ei voia să ocupe Clujul. 

Generalul Kalliani primi ordin să se coboare de la Oşor- 
heiă în jos pe Mureş şi să se unească cu trupa colonelului 
Urban spre a merge către Cluj. Tot cu acest scop fură che- 
mate gloatele de popor romiînesc. ale - prefecţilor Iancu şi 
Axente, cari fură, puşi sub comanda căpitanului “Gratze 1). 
„Iancu primind ordinul, trecu pe la, Ajud, pe la Vinţul de 

sus şi pe la Turda unde se intilni cu armata comandată de 
generalul Gedeon 2). In raportul săi marele patriot vorbeşte 
de acuzaţiunile ce sai adus Rominilor relativ la trecerea, 
lor prin aceste locuri şi declară, că toate sînt calomnii, că 
Rominii sai purtat aşa de bine în cît ati căpătat chiar în- 
crederea locuitorilor maghiari din acele părţi 3). 

Primind dar ajutoare și ştiindu-se încă rezemat pe trupa 
generalului Wardener care trebuia, să 1 ajungă, colonelul Ur- 

- ban înaintă la, 7 Noembrie spre Cluj $), - 
Prima, lovitură cu ungurii se dete la Dej și oraşul fu o- 

cupat de către armata lui Urban împreună cu Wardener 
care-l ajunsese acolo. 5), 

Tot în ziua aceasta armata imperială, ocupă oraşul Gherla €), 
Plecînd de aci colonelul Urban în recunoaștere spre Cluj, 

întilni la un sat apropiat o -trupă de Unguri pe care o 
bătu şi o puse pe fugă. Această trupă, reîmputernicindu-se, 

"îi mai eşi odată înainte la alt sat, dar și acum fu în- 
vinsă, 7), 

In Cluj se şi răspîndise faima că vine Urban. Cer maj 
mulți locuitori, cuprinși . de spaimă, se găteaii să fugă, sat 

1) Bariț op. cit 553. Vezi „Fragmente intorice“ de 1. Ciurileanu fost 
tribun, care a luat şi el parte cu trupa sa la atacul Clujului). pag 1-27 

2) Trei raportori ete. Raportul lui Avram Iancu p. 8.. 
3) Trei rap Rap. Jul Avram Iancu 9. | 

„ 5) Bariț op. cit. 356 Iranyi et Chassin II 163, 
5) Bariț 358 Balleydler op. cit. 38. 
6) La 10 Noembre Bariț. 359, Vezi documentele publicate în Ga. 

zeta Transilvaniei din 1891 No, 120. 
1] Irangi et Chassin II 1G4..
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căutai mijlocul de a declara, că se supun In adevăr War- 
dener dăduse ordin ca armata să înainteze spre Cluj. La, 
16 Noembre seara, Urban ajunse aproape de oraș și maio- 
rul Daun, cu un batalion, se repezi prin întunerecul noptei 
spre o parte de unde auzise împuşcături şi fugări trupa, 
ungurească pusă acolo spre apărarea unui pod. 

Retrăgîndu-se în cetate, ea mări spaima locuitorilor D, 
Consiliul de război şi consiliul municipal ţinură şedinţă, 
toată noaptea şi hotăriră ca a douazi să trimeață o dete. 
gaţie la Wardener. Mulțimea fanatică nu sa învoit cu a- 
ceasta, Şi a tras chiar focuri. în primar, care eşise în bal- 
con să le comunice hotărirea Dar lucrul nu s'a schimbat 
întru nimic, A doua, zi comitele Miko şi primarul Grois 
plecară din oraș ca să se înțeleagă cu Wardener în pri- 
vinţa, capitulirei. 2), _ 

Capitularea se făcu în aceste condițiuni: 
1. Garda, naţională să dapue armele; 
2. Invingătorii nu se vor amesteca în administraţiunea, 

civilă a cetăţii; 

3. Să se libereze toți cei închiși pentru motivul că ţin” 
cu partida, austriacă ; 

4. Soldaţii vor fi opriţi de la prăzi 3). 
Pe lingă aceasta, dupe ordinul lui Puchner, s'a, impus o- 

raşului și o dare de 200,000 fiorini. 
Intrarea, în Cluj a învingătorilor s'a făcut la 18 Noem- 

brie. $). 

Generalul Wardener a tractat pe supuşi cu multă blin- 
dee, ba chiar cu prea multă blindețe ; dezarmarea a fost 
“numai iluzorie, căci îndaţă ce eşiră—mai tîrziă—trupele a- 
ustriace din Cluj eşiră ca, din. pămînt soldaţi armaţi. &), 

1) Bariț. 361 Iranyl et Chassin 11 164. 
2; Bariț 362 
2) Bariț. 362 - 363, 
4) Vezi şi Balleydier opera citată pag. 35. Iranyi et Chassin II 

164 pun data de 17. Vezi Baley ler op cit. 29 
5) Bariț op. cit 364
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Pină la.18 Decembre trupele austriace steteră în regiu- nea aceasta aproape în neactivitate, D, Ă 

se 

Am văzut că orașul Dej fusese ocupat de Austriaci şi cînd sa pornit atacul contra Clujului sa chemat şi arma- ta de acolo, lăsîndu se comanda, „garnizoanei colonelului Formacher. El află că o trupă de Unguri condusă de comi- tele Al. Teleki şi de Nicolae Katona vine spre Dej. Indată la 16 trimete ştirea, generalului Wardener despre aceasta, căci el însuși nu putea, rezista, avînd prea puţini soldați. 2) Wardener se afla tocmai ocupat cu atacul capitalei; de „aceea Formacher a, fost nevoit să se retragă la Gherla şi orașul fu coprins de insurgenți, Dupe ocuparea Clujului Urban plecâ spre Dej ?) şi după o luptă scurtă îl supuse, şi pe însurgenţi îi luâ în goană 1). In această, goană avea de gind să meargă 'să,atace Baia, Mare, dar primi ordin să, 
se întoarcă la Ciuj şi să, se stabilească acolo ca să-l apere, 
căci insurgenții se găteati să-l atace din mai multe părţi 5), 

In aceste împrejurări, văzînd Urban că generalul săi se 
arătă, foarte slah şi că merge pină acolo în cît nu silește 
pe locuitori măcar să procure cele necesare soldaţilor, ci 
trece cu vedere toate cruzimile comise de Unouri, se hotări 

„să facă un pas mare Şi dete în numele săă o proclamațiune către locuitorii ţărei. 4, | 

1) Bariț 365. Vezi şi trei raporturi ete «.„După ce loc. col, Urban a ocupat Ciujul, no! toţi ne am împreunat și am primit ordin ca să demitem pe poporul, ceea ce s'a şi întîmplat, „(Raportul lul Axente pag. 34). i 
2) Istoria reg. II romîn Anal, Acad. VII 192 de G Bariț. 
2) Bariț op cit 266. Ciurileanu, Fragm. cit, 21. 
1) Iranyi ct Ohassin II 163 Amintiri istorice de L. Ciurileanu pag. 21-95, . 
5) Bariț 267, Vezi şi Ist. Reg. II romin de G, Dariţ în Anal, A cad. VII 193. Vezi şi Aloniteur Universel No. 5 din 1849 pag. 40, 5) Publicată la Bariț op. cit. 305—269,
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Iată declaraţiunile lui în această proclamaţiune. 
1. Ori care primar nu mă va înştiința despre adunarea sati 

apropierea trupelor rebele, va fi împuşcat, 
2. Ori ce comună prin care trec ci să scoață steag alb sai 

negru-galben. 
3. Locuitorii fie cărel conune trebuie să depue ar mele, căci 

cel ce va face în contra va fi împușcat, iar casele în cari se 
vor afla arme tor fi ruinate. : 

4. Pentru fie care romîn spînzurat sai omori altcum din ca- 
"uză că a rămas credincios împăratului, —vor fi spînzur ați cite 
doi maghiari. 

Rominilor le spune să nu facă răă nici unuia prins în 
luptă şi cu atît mai puţin să-l omoare. 

Şi închee zicînd: 
„Siguranţă, persoanei şi proprietăţii apărare vrășmașului 

nearmat, însă moarte rebelilor !* 
Proclamaţiunea, aceasta, e. foarte importantă. Ea, arată că 

Urban era om de acţiune şi care ştia să ia hotăriri ener- 
gice cînd era vorba, de situaţiuni cari cereaii asemenea so- 
luţiuni, Asprimea, cu care vorbește e foarte justificată, căci 
el nu provoacă, el pedepseşte. | 

Dar ce putea să facă Urban, ori cît de energic ar fi fost, 
cînd avea alți mai mari, pe cari trebuia să-i asculte? Nu 
putea, să comită indisciplina de a părăsi rîndurile şi a: 
lucra după capul săi; căuta însă să convingă pe Warde- 
ner că neapărat e nevoie să proceadă cu tărie și cu forţe 
unite să lovească şarpele ori pe unde îşi înalţă capul, dar 
să-l lovească așa casă nu se mai poată scula, In zadar. 
Pe lîngă că nu se putea înțelege cu Wardener, vine ordin 
de la Puchner să se trimeaţă generalul Schurter în apăra- 
rea Brașovului. 1). Va, să, zică, iar fracţionări ale unei ar- 
mate care întreagă și tot nu era îndestulătoare. Şi încă 
prin aceste fracţionări scăpa aproape din mînă Clujul; 
cheia Transilvaniei nordapusene. 

+ 
+ * - 

1) Bariț op. cit. 371
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- Dacă însă vedea, Puchner atât de răi situațiunea, crezînd 
că tara e pacificată și numai în 'răsărit, la Săcui, e trebu- 
ință, de măsuri urgente? D. “Barit, esplică aceasta, 5. prin si- 
tuaţiunea, în care se aflati .cei “din Sibiă. Ori ce fel de co-' 
.municaţie. era întreruptă şi cei.din Sibiti nu ştiau de loc 
cum este situația, Puchner „socotea că nu mai are trebuin- 
ţă, de Romini 2) şi numai cînd află despre manifestul îm- 
păratului şi despre .proclamaţiunea, prinţului de Windinsch- 
graetz, văzu că, lucrurile nu stai cum îşi închipuia, e şi 
Romiînii sunt încă necesări. 3), - 
„De aceea dete poruncă să se continue cu adunarea, Ro- . 
minilor şi pe cît va fi cu putință să li se dea arme din - 
magaziile statului. : 

In aceste momente grele se aude că guvermil revoluţio- 
nar unguresc a numit general pe Iosef Bem şi l'a însărci- 
nat, Gu comanda, trupelor din Transilvania, 5, 

1) Bariț op. cit. 373. . - 

2) Bariț 375 o 
5) Bariț 376. 
i) Bariț 372.
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CAPITOLUL XI - 

ABDICAREA ÎMPĂRATULUI, VENIREA LUI BEM ȘI RĂSBOIUL PÎNĂ 

LA FINELE AXULUI 1848 

Caracterul impăratului Ferdinand.—Purtarea luf faţă cu Ungurii şi 
față cu Rominii. Demisiunea. Manifestul do abdicare, — Manifestul lui 
Frantz Iosef.—Ce impresiune a.produs Rominilor venirea lui Franiz 
Josef ?- Atitudinea Ungurilor, — Cine era Bem ?—Bem comandant în 
Transilvania — Generalui Wardener se pregăteşte.- Wardener și Ur. 
ban bătuţi.—Cetele romine.— Greşelile lui YYardener. 

In ziua, de 13 Decembrie 18480 ştire gravă veni coman- 
dei generale din Sibiu: împăratul Ferdinand abdicase, 
Cum se întîmplase aceasta? 
Din cît am putut noi să judecăm caracterul lui Yerdi- 

„nand, am văzut că era un om cu desăvirşire lipsit de e- 
nergie, un om care se încovoia ca trestia, dupe cum bate 
vîntul şi cînd lîngă dînsul se afla miniștri q'ai Ungurilor 
era amicul, supusul acestei naţiuni, gata, să-i îndeplinească 
ori ce vrea, iar cînd oamenii săi din palat puteai. să vor- 
bească cu dînsul în liniște după plecarea celor talţi, atunci 
împăratul devenea, vrășmaşul Ungurilor şi gata a, porni cu 
oaste contra lor. Cu un asemenea Caracter, cu asemenea 
purtare, Ferdinand era un adevărat pericol pentru Stat. Sub 
0 presiune cît de mică era în .stare să comiță, greşeli enor- 
me, Cind Ungurii se.revoltă și cer să li se dea lor absolu- 
ta, stăpînire asupra celor alte naţionalităţi din partea, ră- 
săriteană a monarchiei, am văzut că împăratul Ferdinand 
—neputind să pipăe pulsul politic, acordă, minister separat 
„unguresc şi chiar minister de războiă și peste puţin regi- 
mentele ungurești primesc ordin să se întoarcă în tară ; cu 
alte cuvinte tendința, separatistă maghiară e' încuragiată 

“de împărat al căruia cel mai mare interes era tocmai uni- 
tatea, statului. 

. 
Slăbiciunea, lui se dovedește în primul rînd faţă de Un- 

uri, în al duoilea, rînd faţă de Ielacici. Oare pentru intere- -
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sul monarchiei a, sprijinit el pe capul croaților? Nici decum, 
căci dacă ar fi priceput acest interes, ar fi putut zice în 
ori ce moment: acesta, luptind pentru o cauză dreaptă a 
lui, luptă și pentru mine. Dar n'a fost astfel ; pentru că, 
imediat ce Ungurii, prin ministerul lor, îi cer să destitue 
pe banul Croaţiei. Ferdinand îl destitue. Iar cînd acesta, se 
prezintă, la, împărat ca reprezentant al unei întregi provin- 
cii care.avea, o deplină încredere întrinsul, Ferdinand îl în- 
tăreşte din noi în. funcţie şi-l — numeşte general al armatei 
austriace. 

Numai graţie unui împărat care era în stare să producă 
asemenea încurcături, avem ocaziunea, să vedem acest cu: 
rios spectacol: ca locuitorii unei provincii să se lupte cu 
locuitorii altei provincii şi împăratul să fie. în acelaşi timp 
și prietenul şi duşmanul unora și altora, 

Cînd Ungurii au omorît pe Lamberg şi prin aceasta ati 
declarat; fățiș. răsboiti împăratului, Romînii s'aă arătat gata 
„să iasă la luptă şi să apere pe împărat şi ai cerut co- 
mandantului general Puchner să le dea arme pentru bata» 
lioanele ce se. recrutaă pe toată. ziua în nimele împăratului, 
în mimele libertăţii şi al egalităţii, Şi care este răsplata unei 
asemenea, atitudini? . - - 

„ Dupe cum împăratul zisese delegaţiunei romîne : voii în- 
sărcina pe ministerul unguresc să vă satisfacă cererile, — 
un răspuns cam de același soi dă şi Puchner cînd spuse 
comitetului naţional romiîn : opriţi pe soldații. voştri de a 
mai face cruzimi, pentru că altmintrelea voi întoarce Ju- 
mătate din oștile mele în contra voastră. 1). Dar aceste 
cruzimi eraă rezultatul cruzimelor ungurești şi generalii ro- 
mîni în toate proclamaţiunile lor ziceai: nu uitaţi că şi ini- 

„Micii voştri sunt oameni tot ca voi! 
Oare marea dragoste de oameni îndemna pe Puchner să 

se poarte ast fel ?. | 
Nu! pentru că înainte de a se începe ostilitățile cu cea 

mai mare ușurință, pusese oștile sale la dispoziţia, nobililor 

1) Bariț cp. cit. IL. i
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unguri ca, să lovească pe Romini şi nu e nică decum strein 
de măcelurile comise în atîtea sate rominești. 

De ce atunci face asemenea lucruri ? 
Pentru că era, un adevărat. reprezentant al împăratului, 

și nu pricepea. situațiunea politică, nici -la, început, cum ma 
priceput'o nici mai 'tîrziă cînd. credea, că Transilvania e 
pacificată, şi purta, armata de colo: pînă, . colo, dupe cum îi 
trăsnea prin cap în . cabinetul săă, unde sta bolnav dereu 
matism. 

Așa, împărat a fost Ferdinand, aşa a a fost adminstraţia sa, 
în Transilvania: a 

% x + 

Care era situațiunea lui Ferdinand cînd luptele între in: 
surgenţi și armata, imperială începură să se desfăşure cu 
toată puterea, ? 7 

„ Pină-cînd evenimentele se mărginiră la, frămîntări, „era 
bună atitudinea, lui cea în doi peri; dar din momentul în 

" care răsboiul -era, declarat, se cerea acţiune, se cerea pu: 
tere. Ferdinand nu:'avea defel aceste calități. Trebuia, deci 
să se gindească la un mijloc a eşi din încurcătură şi sim- 
ținiu şi umerii prea, slabi pentru sarcina, cari, îi. apăsa, ho-. 
tări să se scoboare după tron. | 

Sai emis deosebite: păreri asupra cauzelor cari i Tai în. 
demnat la asemenea, act. S'a zis de: către cei. făvoritori luă 
că „făcuse toate” concesiunile Ungurilor, 'sacrificîndu-le chiar 
„drepturile celor Talte națiuni din imperiă' şi nu a putut 
să-și calce „promisiunile şi jurămintele.* D. 

A presupune acest fapt, drept cauză a demisiunei împă - 
ratului este o eroare, din. două motive: a) pentru că el 
nu era un om care să meargă! așa, departe cu scrupulele şi 
tot ce acordase Ungurilor nu acordase din „convingerea, că, - 
așa :se cade să, facă, ci fiind. -că, na putut să reziste presi-- 

., Vezi şi P. 1. Cernateseu. Istoria “Contimporană Pag 165. Iranşi 
et. Chassin II 187,
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unilor; b) pentru că ruptura, cu Ungurii se făcuse prin di- 

solvarea, dietei şi prin numirea lui Ielacici comandant al 
trupelor din Ungaria. 

__ Adevărata cauză este cea pe care am spus'o: că nu era 

în stare să mai ţie sceptrul în fața evenimentetor cari se 
desfăşurată a). 

Dar situaţiunea era grea şi din altă pricină. Moştenitorul 

tronului, fratele lui Ferdinand, numit Francisc Carol, nu 

voia, nici de cum să primească coroana, și din această, pri- 

cină abdicarea a mai întîrziat cîtva timp pînă la 2 Decem- 

brie s. n. 
In vremea, aceasta lucrurile s'aii hotărit așa ca fiul moş- 

tenitorului, archiducele Francisc-losef, să ia tronul ?). . 
Și ast-fel apare la data susmenţionată manifestul de ab- 

dicare iscălit de împăratul Ferdinand, de moștenitorul! Fran- 
cisc Carol şi de primul ministru Schwarzenberg 2). 

Aci împăratul spune că faţă cu mişcarea contrară, legei ” 
care sa stirnit de cîtva vreme şi a aprins răsboiul civil, 

-„0 mulţime nemăsurată din popoarele noastre a rămas ne” 

clătită, în credinta cu care s'a, stiut datoare către monarch. 

Din toate părţile împărăției noastre am avut dovezi cari în 

mijlocul celor mai aspre cercări ne a îndulcit inima cea, 

mihnită“. 

Cu toate acestea, adaugi împăratul, „grămădirea întîm plă- 

rilor Şi trebuința obstește recunoscută și ncînlăturată de o schim- 

bare în formele statulu nostru —pe cari le am întîmpinat în 

luna luna, lui Martie anul curgător şi cărora, le am deschis 

calea, — ne a întărit în convingerea că spre înaintarea acestui 

lucru mare şi spre aducerea luă la săcîrșire fericită e trebuinţă 
de puteri mai tinere“. 

Şi închee : i 
Nol, așa dară, dupe 0 judicată mahivă şi i păr unși de tre- 

a) Vezi şi Iranyi et Chassin II 187. 
?) Bariț op. cit 381. 
2) Memorialul Şaguna 1 212—216 textul german şi romin,



  

buința poruncitoare spre acest pas am ajuns la hotărîrea să me 
lăsăm de tronul împărăției austriace &, | 

După aceasta, spune cine va fi moştenitor şi îndeamnă 
pe popoare să dea toată ascultarea noului împărat, | Tot în ziua aceasta apare și manifestul împăratului Frantz 
Iosef, iscălit de dînsul şi de ministrul Schwartzenberg 1). 

De la începutul actului, împăratul recunoşte şi aprobă 
instituţiunile liberale - născute din principiile revoluţiunei 
franceze. | | 

Speră că va isbuti să întărească, patria prin libertatea, cea 
adevărată prin egala îndreptățire a tuturor popoarelor 
monarchiei și a egalităţii tuturor cetăţenilor înaintea legei, 
precum și prin participarea, poporului prin deputaţi la al- 
cătuirea, legilor, 

- Spune apoi că voește să, păstreze drepturile coroanei, dar să le împartă cu puterea poporului și 'şi exprimă, nădejdea, 
că va şti să împreune „toate țările şi neamurile monar- 
chiei «, - 

Acestea sînt ideile principale din manifestul lui Frantz. 
Iosef. . 
„Ce impresiune a produs Rominilor venirea, la tron a lui 

Frantz Iosef? ” | 
Desigur că ei ai văzut acest eveniment cu mare .bucu- 

ie, pentru că îşi închipuiati că noul împărat va, fi mai fa- 
vorabil cauzei romîne. Ar fi fost şi natural să se întîmple 
aşa; pentru că în momentul în care ocupă tronul, monar- 
chia e sfişiată de lupte civile şi vrăşmaşii coroane: sale 
sînt “Ungurii, iar între cei mai zeloși apărători sînt Romînii. . 

De aceea conducătorii naţiunei noastre ai căutat să facă, 
„ cunoscute împăratului sentimentele de iubire ale ei şi spe- 
ranţele ce a deşteptat. Cu mai mult foc și cu mai multă 
încredere în viitor alerga acum Rominii să ceară arme spre 
a lupta pentru împăratul care avea să le dea toate bună. 
tățile, să le îndeplinească toate cererile. Prin Februarie a a. 
nului 1848 Rominii socotiră să trimeaţă 0. delegaţiune și la 

1) Memorialul Şaguna 1 216—218, textul german.
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noul împătat, să i supună şi acestuia cererile lor și nu se 
îndoiau că dreptate li se va, face. - 

* 
* x 

Dar Ungurii ce ziceau ? 
EX s'ati declarat categoric contra, noulmi împărat şi dieta 

a proclamat că, Frantz Iosef este un usurpitor, iar cei ce 
vor asculta, de dînsul sînt trădători de patrie!) şi la, 7? De- 
cembre dieta, ungară din Pesta, decretă o protestatiune, în 
care contestă împăratului dreptul de a abdica, fără, învoirea, 

„Poporului şi declară : - 
„hu stă în puterea nimenul sii dispue cum vrea de coroana 

ngurească. ” | , 
„Și pentru acest motiv este oprit, socotindu-se ca înaltă trădare, 

de a asculta de acela pe care legile, coustituțiunea și” dieta nul 
recunosc ca suveran legitim şi al căruia amestec în afacerile Un- 
gariei e socolit ca uzurpare.“ ?), | 

Ast-fel a fost judecată, de unii şi de alţii venirea, Ia tron 
a lui Frantz Iosef. Să vedem acum ce se petrece pe câm- 
pul de luptă. | 

Primele ciocniri între armata, ungurească şi trupele aus- 
triace și romine fură nenorocite pentru cea, d'intiiă. Chiar 
capitala, Clujul, căzu în mîna, lui Wardener., 

Na trecut însă mult şi succesul a, început să treacă în 
partea Ungurilor. Aceasta s'a întîmplat cu veriirea lui Bem | 
în capul armatei insurgenților din Transilvania. 

Bem era un patriot polon, care se luptase în patria, sa 
pînă o văzuse căzind şi apoi plecase să se lupte în alte 
părți, unde i se părea lui că e o cauză nobilă de apărat. 

Ast-fel veni în Viena, şi luă parte la revoluţiunea din 6 
Octombrie ; iar cînd capitala, căzu el isbuti să scape de pe- 
deapsă şi să fugă la Pesta. 3) Aci fu numit peste puţin co. 

1) Bariț, op. cit. II 389, 
2) Iranyi et Ohassin II 191. 
3) Irangi et Chassin 11 298. Bariț II 387.
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mandant al armatei din Transilvania !) şi întră în funcţiune 
pe la jumătatea lui Decembre, cu misiune de a lua din 

mina Austriacilor tot ce-aceștia cucerise împreună, cu Ro- 

mînii. | 

Pînă la, sosirea -lui, în grelele împrejurări prin care tre- 

ceaii Ungurii, comanda o avea, în mod provizoriă, tînărul 

maior Czecz ?) El îşi propuse să! reocupe Transilvania şi 

să atace din trei părți armata austriacă: în dreapta pe la 

Ciucia 3), în stînga, pe la, Baia Mare +), in centru pe la Şimlăi 5). 
Bem luâ dar comanda acestor trupe şi cînd intră în func- 

țiune convocâ corpul ofițeresc şi le zise următoarele cu- 
vinte : „Gucernul ma numit comandant cu deplină putere, Cer 

ascultare fără condițiuni. Cine nu ra asculta va fi împuşcat; 

cine ca merita va fi răsplătit. * 9, ” 

In contra acestui general şi în contra, armatei lui avea, 

să lupte trupele imperiale. | | 
Generalul Wardener dete o parte a trupelor sub comanda 

lui Urban ca să apuce pe la Almaş la Nireș. Cu altă trupă 

plecâ, el de la Cluj prin munţi înainte. Către Dej trimise pe 

colonelul Iablonski, dar cu o trupă neîndestulătoare. Iar în 

Cluj: rămase o singură companie ca garnizonă î 

Afară de regimentele regulate, sa chemat și din cetele : 
populare romîne : 

Ast fel, la 10 Decembre prefectul Axente Sever primi or- 

1) Iranyi et. Chassin II 299, Bariț I1 387--998. 
2) Bariț op cit. II 888. 'ranyiet (hassin op cit II 299.- K'apka. | 

Memoirs of the war in Hungary vol. I pag. 35, 

3) Trupa din această parte comandată de colonelul Riczko. 
%) Trupa comandată de maiorul Zsurmay, 
5) Trupa comandată, de colonelul C. Mikes. Despre acestea toate 

„la Iranyi et Ohassin 11 299 şi la Bariț II 391. 
6) Rapor:ate de Bariț IL 390. 

7) Bariț op. cit. II 392. Iranyi et Chasstn 11 300.
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din să adune poporul săi armat şi să stea gata. Axente a ” 
strins cinci batalioane de cîte 120 tineri. 9, 

Cu aceştia, şi cu încă 2006 de lănceri de la Sibiu, Axente. 
a ajuns la 16 Decembre la Turda. La 18, cînd ajunsese în 
fata, Huedinului, a primit ordin să, se aşeze pe dealul. Că- 
puşului 2) și să aştepte. - A 

De altă parte o trupă din legiunea, lui Iancu 2) ajunse la 
19 Decembre aproape de Hecedin şi primi ordin de la War- 
dener să stea în anteposturi. *). | 

Pe cînd trupele şedeau în așteptare, gata să se lupte şi 
suferind de frig şi de lipsa: de muniţiuni î), se aude știrea, 
că generalul Wardener sa retras în marșuri forțate şi ar- 
mata, imperială și rominească a fost bătută: ” 
Cum se întîmplase aceasta? 

x 
+ x 

Wardener hotărise să puie mina pe strimtcarea de la 
-Ciucia, care se afla, în mîna Ungurilor. Urban ajungo și a- 
colo pe drumul ce apucase şi-cu trupa sa. și intră la luptă 
cu Ungurii: Wardener comite greșiala de a nu itrimite un 
ajutor imediat, ci merse a doua zi el; dar suferiră aci o 
grozavă învingere la 19 Decembre şi a fost, nevoit Wardener 
să, se retragă spre Heredin, iar Urban spre Nireş. 8% 

1) Comandate de tribunii: Ariton, Ioan Pop, Ioan Maior, Ioan Tacit, locotenentul Sandru. Vezi trei rap. Rap, lui Axente 34. 
2) Trei rap.: Rap. lui Axente. 34, . . " 3) Comandată de tribunil N, Corcheş şi Clement Anidan şi compusă din 1500 soldaţi, - Pi “ 
5) Trei raporturi. Rap. lui Iancu 17. 
5] D Bariț (II 392] zice relativ la oastea lui Wardener: „Genera- lul dispune şi de gloate de lănceii, însă foarte fîrziu, după cum este cu- noscut din raporturile celor trei prefecţi.“ Lucrul nu mi se pare toc- mai exact. Din raporturile prefecţilor rezultă nu că gloatele Sau che: mat tirziu, ci că au fost lăsate în inacțiune. Văzurăm că la 19 Decem- bre trupa trimeasă de Iancu era aproape de Huedin, iar cea mal în- semnată trupă, a lui Axente, era gata de la 10 Decembre și la 18 era la Huedin şi în loc să primească ordin a veni în rinduri, primeşte ordin a sta de pază. — Relativ la chestia. muniţiunilor vezi şi trei raporturi. Rap, lui Iancu p. 17. ” 
5] Bariț. 11 393. 'Trei raporturi. Rap. lul Iancu 17; rap. Jul Axente 95 Iranyi et Chassin 11 300, 301, 302. Ciurilianu, Frag. ist. 27.
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In urma acestei întîmplări unele din trupele populare 
romîne au putut să meargă neatacate spre reşedinţa lor, 
altele însă fură surprinse de Unguri şi bătute şi risipite. 1). 

lar Ungurii cu Bem înaintau victorioși. și ajunseră la Cluj 
la 25 Decembrie. Poate tot din greșala, lui Wardenar 2). cor- 
purile romînești nu saii putut împreuna şi Clujul a căzut 
în mîna insurgenților. , i 
Acum Wardener era fugărit și cu chin cu vai ajunse la, 

Aiud. Aci se îmbolnăvi şi, dus la Alba Iulia, a murit curînd 
3). Urban se retrase spre Bucovina. *). - 
„Soarta armelor era cu totul schimbată Și în această stare 
de lucruri găseşte Transilvania anul 1849. 

1] Trei raporturi Rap. lui Iancu 17—18 Rap. lu! Axente 35. 
2) Aşa zice Urban. Bariț 11. 394. - 
3) Bariț. II 395, - 

5 Bariț. II. 397.



CAPITOLUI, XII _ 
| ADUNAREA ROMÂNILOR ÎN SIBIG 

Circulara lui Puchner. — Decursul adunărei din Sibii. — Discursul 
- dul Saguna, — Desbateri. — Punctele votate. — Examinarea punctelor 
"şi a intranirei, 

La 9 Decembrie 1818 (s.n) comandantul general Puch- 
„ner, trimite ambelor episcopii romiînești cite 0 circulară!) 
prin care le spune să convoace adunări naţionale, de preoți 
şi mireni, cu scop ca în acest chip „să se pună capăt tu: 
turor violențelor şi cruzimilor, precum şi tuturor prăd?rilor 
şi” devastărilor, tuturor scenelor de răpire şi despoiare “. ŞI 
zice adresa către Şaguna: „să chemi pe toți protopopii și 
âlte persoane inteligente și cu influenţă, într'o zi hotărită 

„la Sibiă şi în prezenţa unei comisiuni militare să-i obligi 
şi să i îndatorezi a lucra prin infiuența, lor asupra poporu- 
lui ca ordinea, şi siguranța legală, să fie sfintă, să nu se 
facă excese brutale şi violențe, nici cu persoanele ori de ce 
naţiune și opiniune politică ar fi, nici cu averea, străină & 

Puchner voia să se ţie două adunări: una, la, Sibiă, alta, 
la Blaj, după, confesiuni. a), 

La Blaj nu sa putut ţinea, pentru că insurgenții ocupase 
Clujul. La, Sibii însă sai adunat vreo 250 preoţi și mireni 
la, '6/as Decembrie, 

-X 
* * 

Să vedem în scurt mersul acestei întruniri | 
Comisiunea, militară trimisă de comandant să asiste era 

compusă din generalul Pfersman, secretarul Florian Glanz 
și colonelul Klima?). 

1) Vezi textul german'n Memorialul Şaguna I 227, 
a) Vezi scrisoarea lui N Bălcescu către IL. Ghica în „ Amintiri din 

- pribegii “ pag. 239: „...Blestematul general-Comando, ca să-i parali- 
zeze tpe Romini) i-a silit să facă două adunări, una de Roniint uniţi 
şi alta de neuniţi“, Pa 

2) Bemorialul Şaguna 1 218. Bariț o op. cit. II 380. 19
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La 9 ore şi jumătate episcopul Șaguna, deschise ședința, 

printrun discurs ?). | 
Dupe ce citi invitaţiunea lui Puchner, episcopul vorbi 

despre mișcările din Europa, spunînd că un spirit noii agită 

toate statele, spirit care se socoteşte product al culturei și 

al civilizaţiunei, dar care n'aduce folosul la care am avea | 
drept să ne așteptăm. E adevărat însă că simţimîntul libe- 

zal şi naţional s'a, desvoltat la toate popoarele şi la, al nostru. 

Dar ce este acest simţimînt liberal şi naţional? se în- 

treabă, oratorul. Simţimîntul liberal este năzuința către des- 
voltarea, liberă a statului şi a cetăţeanului; iar cel naţional 

este deosebita simpatie către cei de un neam și deo limbă. 

-Acest simţimînt liberal şi naţional trebuie 'să se bazeze - 
pe moralitate, să nu fie condus de egoism şi de separatism, 
ci de dragostea, pentru libertate şi naţionalitate să fim con- 
duşi şi faţă de toate naţiunile Europei | 
Noi Romînii tot-deauna ne am condus de aceste princi- 

pii în raporturile cu celelalte naţionalităţi conlocuitoare şi 
acum foarte fericiţi ne am simţit, adauge marele bărbat, 
cînd am văzut că împăratul voește să aplice pentru toate 
naţiunile principiile de libertate, fraternitate şi egalitate. 
Partida ultramaghiară însă nu a văzut cu ochi buni acestea, 
şi a aţiţat poporul maghiar în contra tronului. 

Vorbeşte apoi de purtarea Ungurismului și de terorismul 
ce au exercitat âsupra Rominilor şi Saşilor, de începutul 
răsboiului civil, ds intrarea, Rominilor în luptă, 'de decreta- * 
rea înarmărei generale. , 

In fine termină, anu nţind venirea la tron a lui Frantz . 
Josst și făcind urări pentru fericirea şi isbînda, lui. 

* 
4 ” XR 

Dupe ce sfirşi discursul, episcopul Șaguna procese la for- 

1) Memoria! (L 219—227) cuprinde textul acastul discurs, Vezi şi - 
protocolul adunărel în acest Memorial p. 229. dem Bariț op. cit. II 
330 —831. Asemînsa vezi textul în- Fonia pentru minte din 1818 No.51.
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:marea biuroului !) şi apoi invită, pe cei adunaţi să-și spună părerile asupra, chestiunei împăciuirei ţării. 2) ! Dintre cei cari luară la, început cuvîntul unul fu de pă- ere că ar trebui să știe adunarea ce a, lucrat comitetul Sromînese naţional schimbat maj apoi în comitet de pacifi- -caţiune. Atunci August Laurian făcu o dare de seamă a.- “Mărunţită, despre activitatea comitetului in timp de două luni și jumătate. 2) 
In fine. după ce luară cuvîntul şi alţi deosebiți oratori :se redactâ şi se aprobă o petiţiune naţională în 13 puncte, 1. Alegerile de Juncționari să se facă dupe proporţiunea celor rel naţionalităţi : Romini, Maghiari şi Saşi- 
2 Să se numească comisiună mizte, cari să cerceleze toate me- înţel. gerile dintre foștii iobagi şi foștii domni, 
3 Să se numească comisiuni anizte cară să cerceteze toate per- „devile făcute de dușmani prin ardere și prădăciune și să mijlo- -cească a lor despăgubire. 
4. Să se dea arme de foc cu baionetă unei garde vomînești -ca de 15 mi, care să fie bine deprinsă și disciplinată, 

„5. Să se capete 50,000 de puscă pe socoteala și pe creditul :naţiunei. române, 
6. Să se deschiză şcoale, să se înființeze cursuă juridice pro- zizoră la Cluj şi la Sibiu pînă se va deschide universitatea ce- „rută Monarchului. 
7. Comunităţilor, ax căror bărbaţi petrec cu lunile în lagăr, -să li se dea lemne din pădurile statului ca să nu sufere fami- diile de fig. 
8. Procesul locuitorilor din munţii apuseni să se recumande «din noii monarchaluă, “ o 
9.. Adunarea protestează din noii contra unire "Transilvaniei cu Ungaria şi cere ca mavele principat al Transilanică să ră- -anîe independent. 

1 S'ai ales secretari : P. Dunca, G Bariț, 1. Orbonaş, 1. Hannia Vezi Memorialul pag 233, Bariț 11 381. 2] Memorialul 929. . 3) Bariț op. cit. II 281. Memorialul I 229, "4] Alemoriahul 1 230, .
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10. Gucernul. din C luj, compromis prin purtarea sa cea pur=- - 
fidă, să fie desființat şi toate ordinele date de dinsul să fie de- 
clarate mule şi să se numească un gurern protizoriă care să aibă- 
încrederea țări. 

11. Majestatea Sa să fie rugată să confir me comitetul romî-- 
nesc cu însă) “cinără permanente pînă se ru o ganiza națiunea 70-- 
mînă prin o dietă. generală. 

12 Ci mai curînd să.se deschiză o dietă compusă din dele-. 
gaţi aă tuturor naționalităților - 

13. Intemeiîndu se pe. egalitatea de dr eptură ale maţionalităţi- 
loj, națiunea romînă să aibă dreptul: a-și aleg ge un cap, care se- 
va confirma de Majestatea Sa..!) - 

. . 
x Ea | 

"Dupe votarea acestor puncte, „adunarea, respinge acuza 
tiunile ce sai adus Romiînilor că sunt reacţionari, că vor să 
calce peste celalte naționalități, că sînt republicani (), că sînt. | 
comunişti şi declară că Romînii voesc : monar chie constituțio— 
nală, îndreptățire egală pentru toate națituni « e fă i, ștei 'gerta îo- 
băgiei și împroprietărirea ţăranilor. 

x 

Să examinăm în scurt această adunare şi hotărîrile ei.. 
"Din punctul de vedere al numărului şi al modului cum: 

a, fost convocată, adunarea din Sibiu prezintă o : impor. 

tanţă mult mai mică de cât cea din 3 Mai de pildă. Cînd. 
„ia venit lui Puchner ideea să convoace două adunări .ro- 
mânești cari să se ocupe de chestiunea: cum Sar împedica. 
excesele Românilor, el a făcut o faptă -de adîncă neprice- 
pere politică şi a dat o dovadă mai mult de ura ce purtă. 
în al său sufiet împrotiva Rominilor: Ce poate fi mai ab- | 
surd de cit în calitate de comandant Şef al unor armate 
aliate în timp ds 'răsboiii să întrebuinţeri energie ca săti. 

potolești tovarăşii Și faţă cu duşmani să lucrezi încetinel şi. 

cu timiditate? Nu aceasta se cade a; fi purtarea unui ge- 

1) Vezi Memorialul 1 229 —233 şi Bariț II 38L—3832. Despre .aduna- 
rea aceasta vezi şi „Transilvania“ An. XVI 1885 No. 15—16.
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„Reral, mai ales cînd putea, să, ştis-—dacă, ar fi cercetat—că 
„excesele la, cari au ajuns Românii au fost o simplă răspla- 
tă, au fost un contra, efect al terorismului maghiar, pe care - “ei 1 au suferit luni de zile fără să zică nici un cuvint, 

Și apoi ce înţeles avea, convocarea Romiînilor dupe confe. 
siunl religioase când era vorba, de afaceri militare? Mai pu- 
tea în cazul de față, să 'existe o asemenea, deosebire ?. 

„- Socotelile lui Pachner n'a eșit însă, nici de acum aș:: cum și le închipuise el. E adevărat că adunarea a, fost în majoritate a, neuniţilor Şi puţini din uniţi ai luat parte,— 
-dar în loc să „se ocupe pur și simplu de chestiunoa pusă 
în discuţiune de graţiosul comandant general al Transilva.- 
nici, ea sa transformat într'o adevărată adunare naţională 
şi a lucrat ca, atare, 

Din acest punct de vedere întrunirea din Sibiti are o deo- sebită importanţă, | . 
- Are importanţă pentru că în hotăririle ei stabileşte un 
punct capital şi care acum pentru întîia oară se accentu- 

"iază în mod oficial: națiunea romînă din Transilvania să "șI aleagă un conducător, care să fie confirmat de împărat Această 
“cerere” este bazată în mod natural pe principiul egalităţii IE naționalităților în statul monarchie constituţional poliglot, cum îl voia Roiinii și Saşii și Sirbij, a 

Celelalte puncte votate de Romîni sînt de două, catego- rii: unele de natură a îndeplini trebuinţele momentului ; - “altele privitoare la, viitor, o 
Ast fel. ei cerea în primul rînd arme de toc, formare de „gardă naţională şi pusci de rezervă ; apoi să, se ajute satele ai căror bărbaţi mergea la luptă, să se desființeze guver=.- nul din Cluj, să se dea deplină putere comitetului naţional Tomin, să se dea despăgubiri de răsboiă. - 
Toate acestea erai cerute de necesităţile luptelor. ce se: xurmaii pe toată ziua, Ea E In al doilea rînd erai măsurile pentru viitor: deschide. 

rea, unei diete generale, deschiderea de şcoale romîneşti, a- “legerea funcţionarilor dupe proporţia naționalităților şi „în
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fine marea chestiune a unui cap național, . care va, fi figura. 
de aci înainte în toate petiţiunile Rominilor şi în mod mar 
precis şi. mai folositor pentru naţiune. 

CAPITOLUL XIII Si - 
INTRAREA RUȘILOR ÎN TRANSILVANIA ȘI LUPTELE PÂNA LA - 

FINELE LUI MARTIE 1849 i 

Bem se coboară din nordul 'Transilvaniel. — Comitetul de apărare 
se gândește la un ajutor al Ruşilor. — Chestiunea chemărel Ruşilor. — 
Rominii acuzaţi de panslavişti din causa aceasta, — Petiţiunile .către- 
generalul rus. — Răspunsul lui Liiders — Bem tine spre Sibiu — 
Lovitura de la Galfalai. — Arderea Aiudului. — Lupta de la Sibiu. — 
Situaţuunea armatei austriace — Ruşii se hotărăsc să vie. — Bătălia. 

- de la Saline. — Unguri! urmăriţi. — Lupta de la Simeria. .— Intrarea 

PR
 

Ruşilor. - Operațiunile lut. Urban în Nord. — Bem contra lui Urban — 
Bătălia de la Capsa şi Mediaş. — Puchner urmăreşte pe Bem — Bem 
atacă Sibiul. — Sibiul luat. — Colonelul Skariatin se retrage. Bem 
contra lui Kalliani. — Braşovul perdut. — Evenimentele din Banat. 

Gonind pe Urban şi pe Wardener, Bem devinea acuma, + 
stăpân pe tot nordul Transilvaniei. . 

Un general așa de experimentat, cum era dânsul nu pu- 
tea, să lase neutilizată o asemenea situaţiune, şi profită, de 
ea, voind să devie stăpânul ţărei întregi: 

De aceea, se cobori în jos şi Puchuer îşi văzu luate toa- 
te poziţiunile sale, în cît nu-i mai rămâneaă de cît două. 
oraşe: Sibiul şi Braşovul 1). Locuitorii acestora, erai foar- 
te îngrijaţi şi nu ştiau cum să facă spre a scăpa de Bem, 
care se apropia cu soldaţii săi. Adevărat că Sibiul era de: 
stul de bine întărit, dar ori-cum tot în mai favorabilă po- 
ziţiune era Bem, căci moralul oştirei ungurești se înălțase 

„Şi contingentul gardelor naţionale creștea, mereu, putea, deci 
să stărue la un asediu şi să isbutească. 

Comitetul de apărarea, ţării, compus, precum ne aducem 
aminte, din Saşi şi Români, se gândi la o cerere de ajutor. 

. 

» PI. Cernătesea. Istoria contimporană pag. 205 -.
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rusesc, căci în acele momente Ruşii țineau ocupate prin- . 
cipatele. .). e 

__ Balleydier 2?) spune că, populaţiunea din Sibiu şi Braşov, 
„Văzind că Ungurii se apropie de dinşii, cer intervenirea Ru. | 

şilor și consiliul de răsboit întrebat de Puchner aprobă a 
ceasta şi generalul Liiders, comandantul trupelor ruse din | 
Muntenia, trimite două despărţiminte ca să apere sus nu 
mitele oraşe. 

Chestiunea, este cu mult mai importantă în cît nu ne 
putem mărgini la indicaţiuni atît de scurte, căci de ea Sau 
slujit Ungurii ca să arate pe Romiîni în fața Europei ca u- 
nelte ale panslavismului. 

De aceea, o vom examina, mai pe larg. 

x Y% a - 
Ideea chemării Ruşilor porni de 1a, Șaguna, care o co-. 

munică, lui Bărnuţ și lui Laurian. Acestia se arătară foarte 
protivnici-și alergară la colegii lor din comitet strigînd ; 
trădare! trădare! 2) 

Era la, 30 Decembrie 1848 şi chiar în ziua aceea sa ți 
nut şedinţă la comitet ). Genoralul Pfersman, ca din par- 
tea, lui Puchner spune ca să ceară, Ruşilor ajutor, comite- 
tul celor două naţiuni; să știe însă că cămandantul Puch- | 
ner ea protesta în numele gucernului. Acest protest va, fi ofi- 
cial numai de formă făcut, pe cînd în realitate Puchner nu 
va împedeca defel, ba chiar. ca ajuta intervenirea rusă. 5) 
„Ce însemna, această purtare, care la, prima, vedere pare un 

non sens? 

Un fel de tractative se urmau de mult între curtea Au 
striacă şi cea Rusească pentru o intervenire şi prin aceasta, 

1 Memorialul Șaguna I 233. - 
2) Gaerve de Hongrie. pag GL Ă 
8 Fapt” mărturisis în Istoria a-sale IL 4000 de d. Bariț, care făcea, 

parte din comitetul mixt de apărare. 
4) Am fost faţă: generalul Pfersnion, comitele Salmen, Benigni, . 

Glanz, baronul Reidieustein, Friderie Miller, etc. din partea Saşilor ; 
din partea Românilor: Şaguna, Laurian, Bărnuţ, Bălăşescu, Bariț, etc, 5) kariţ, II 401,
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sar fi. îndeplinit o .parte din dorința cea. mare a Rusiei 
de a întinde amestecul. său în .afacerile streine. şi peste 
munţi 1); dar nu se putuse ajunge la o deplină învoială şi de | 
aceea Puchner, după ordinele primite, nu putea chiar dinsul. 
să cheme pe Ruși, dar în -același timp, văzînd slăbiciunea 
armatei din Transilvania, simţea, că-e trebuinţă de un aju- 
tor, vie ori de unde. De aceea zicea, ajutorul e bun, lasă 
să vie, eu am să mă prefac că nu "-vreau, dar am să. mă 

„slujesc de el, nefiind cerut de mine ?). 
Aceasta, este esplicarea tacticei lui Puchner. 
In comitet s'a discutat chestiunea, cu foarte mare aprin- 

dere. Nici deputaţii Romini nici cei Sași nu se învoiau şi 
merseră pînă acolo să spue că 'dacă Austria nu se simte 
«în stare să apere Transilvania, atunci nu mai merită să 
domnească într'iînsa 3) Episcopul Şaguna însă, susţinu cu 
cea mai mare tărie ideea, sa, şi merse pină acolo ca să de- 
clare că:de i se va respinge îşi dă demisiunea din Epis- 
copat *). p 

"- “Resultatul a fost că comitetul a aprobat în principiu pe E- 
piscop, dar a cerut, ca barem să nu mai facă comandamen- 
tul Puchner protest cînd vor intra, Ruşii, căci în cazul ace- 
sta care va fi poziţiunea, comitetului chiar? Această cerere 
se comunică lui Puchner și el renunţă, 18, ideea de a mai 
face protest, 5); 
„După aceasta, s'a discutat chestiunea, dacă cererea trebuie 

să se facă în numele națiuuei românești şi săseşti Şi s'a, 
ajuns la concluziunea că din contra, să vie cererea din par- 
tea municipiilor Sibiu și Brașov, 6). 

1] Cernăteseu Ist. contimp. 205, 
2) Bariț II 402 vezi şi 406. 
3] Bariț. 403. In privin'a âcestei chestiuni relaţiunile d-lui Bariț 

sunt de mare preţ pentru-că d-sa a fost membru în comitet şi a 
pa?sicipat la şedinţe. ” 

%] Bariț 403. : 

5] Vezi adresa iscălită de. Şaguna şi Salmen către Puchner şi răs 
- punsul acestuia în “Memorialul Saguna 1 234 şi 935, | 

6) | Bari 405, 

a
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“Stau ales cu delegații cari să se ocupe în” această aface- 
"Te: Episcopul Şaguna și Gottiried Miiller, profesor Sas, !). 

Ei şi plecară la, Bucureşti 2), :Mai înainte de a vedea 
ce isbîndă au făcut ei acolo, faptul cererei de ajutor fiind 
împlinit, să cugetăm puţin asnpră-i. 5) 

: * Sa 

Ziceam mai nainte că Ungurii acuzau pe Românii de din- 
calo că, sunt înclinați către Rusia. * orba.de rău sboară 
ca gindul şi tot aşa ajunse lucru de obște cunoscut că Ro- 

"mânii sunt partizani ai Muscalilor. Astfel Ioan Maiorescu, 
trimes de către emigraţii.români din Muntenia ca să spri- 

" jine cauza, naţională la cabinetul din Viena, spune într'o 
„scrisoare către Nicolae Bălcescu 2) că toți miniştri. îl în- 
trebau: „oare în adevăr să nu fie Românii înclinați _Rușilor ? 
„căci nouă tot din contra ni se sjune“ Aşa, ştiau miniștrii de 
Viena, căci calomnia, străbate lesne peste tot. De sigur că 
„Maiorescu va, fi căutat să schimbe ideea miniștrilor, căci 
el era convins că nu e aşa. Și aceasta o spune și amicu- 

"lui său Bălcescu în aceeași scrisoare 3): „Le înș li crezind 
că oamenii aceca (Ardelenii) sunt înclinați Muscali or. Frica 
numai de Unguri i-a adus lu ace! pas disper at de a se gîndi 
să fie ajutați de uşă“ 

Și dovada, cea mai puternică cum că Românii — adicii 
“conducători lor — nu erau înclinați Ruşilor este: scrisoarea -: 

lui Bărnuţ, către Maiorescu % în care nu: numai “că se” 
- adeverește acest fapt, dar încă arată că Românii priveau 

z 

IN Memorialul Şaguna 1 233. Vezi textul actului de imputernicirel 
Bari 405 adaogă şi pe G. Nica şi un senator sas ain Braşov, dar 
precum se vede din toate actele numai cel-lalţi doi au av ut în rea: 
litate conducerea afacerei. 

2) Bariț 406. 
x] Vezi şi ziarul Bucovina No. 1 din 1819 supliment, — Vezi opera 

1ui Desprez: Les peuples de PAutricho et de la Turquie vol, II pag. 
183 şi urm, 
3) Amintiri din pribegie de Ioan Ghica. 173, 

3) Din 7 Febr. 1849. 1. Ghica. Amintiri din pribegie. WI. 
” 5; Din 24 Ianuarie Amintiri 172. . - 

- . a: . . . i - . R 7
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cu cea mai mare teamă întîmplarea -aceasta a interveni 
rei Ruşilor. - 

„Suntem într'o dilemă periculoasă, zice Bărnuţ, Deundză ne 
am încurcat, contra voci noastre a da plenipotența d-lui 
Șaguna şi profesorului sas Got. iile” ca să cheme Ruşii în. 
trajutor“ - - " 

Şi ştiţi dece se teme -Bărnuţ? El cunoscea, pe Rus cu ne- 
măsurata i lăcomie şi de aceea spune: ,. . . ar fi de tot 
periculos pentru Români, că spesele vesbelului numai cu Mol- : 
davia şi România Sar plătie 

Bărnuţ crede că nu e lucru serios şi că nu vor ajunge 
împrejurările ca să intre Ruşii. 

Din toate acestea poate oare să rezulte cumva că Româ.- 
nii erau aplecaţi spre Rusia, erau panslaviști ? Au chemat 
în ajutor armata țarului ca. să scape de o nevoe a momen- 
tului şi nimic mai mult. Şi iată o dovadă hotăritoare în 
cauză” Nic. Bălcescu, cu data de 4 Ianuarie 1849, scrie că. 
tre loan Ghica: „Românii din Banat și Transilvania, doresc 
pe Ruși şii aşteaptă să vie ca pe niște mântuitori. - In Tran- 
silvania am stăruit mult pe lingă comitetul român ca, să, 
fată, propagandă în contra, dar.nu s'a făcut nimic şi cu pu- 
ţine Zile înainte de a pleca din Cronstatd poporul adunat în 
piaţă striga; în gura mareca să cheme să vie Muscalu că îX 
prăpădese Ungurii“) Așa dar teama de anui prăpădi , 
Ungurii face pe Români să recurgă la Ruşi. De vom judeca, 
altfel atunci mai panslavişti era, Austriacii. 
“Ungurii însă au esploatat de 'minune această împrejurare 
şi aşa, a mers Aorba încît chiar Românii din principate 
bănuiau că cei de dincolo ţin cu Ruşii. 

Adevărul este că nu se poate vedea, în chemarea Ruşilor 
o idee politică, ci o trebuință de moment 

%* 
x 

> Precum, am zis, delegațiunea, Saso Română plecă la, Bucu- 

1) Deciziun6 s'a luat de comitet în mod legal, dar n'a avut de cit 
majoritate. i : 

a) Amintiri din pribegie de L. Ghica pag. 244



187 

  

reşti. Aci cu data de 6 lenuarie s. n. (25 Dec.) adresă o: 
petitiune către generalul Liiders, comandantul trupelor rusești: 
din principate. 1). 

lată cuprinsul acelei petiţiuni: 
Ea începe spunînd cum Ungurii au ridicat stindardul re- 

-„. Voluţionar contra monarchiei și âu călcat şi pustiit satele- 
- şi chiar unele oraşe ale Saşilor şi Românilor, cari nu au. 

voit să se facă complicii lor şi au rămas credincioși îm- 
păratului. | 

Românii şi Sașii au crezut că tot se vor putea împăca, 
dar s'au convins în fine că nu e chip de aşa ceva şi ast- 
fel s'a început războiul civil. In primele. timpuri trupele: 
imperiale, ajutate de Români și Saşi, ţinură în respect pe- 
Unguri; dar soarta armelor se schimbă, căci insurgenții că- 
pătară ajutoare din patria, lor, — astfel că acuma suntem. 
într'o poziţiune foarte grea. Armata baronului Puchner, 

- strînsă pe o singură linie, trebue să ţie pept Ungurilor, iar 
o parte a țărei a rămas fără apărare. , 

De aceea rugăm pe Excelenţa Voastră să ne dea un â- 
jutor de trupe rusești. 

Acesta, e în esenţă, copsinsul petitiunei, 
Precum se vede, cererea intervenţiunei nu este făcută 

numai în numele a, două orașe, ci e în numele naţiunilor 
ntregi: româneaecă şi săsească, 
Delegații Braşoveni făcură o cerere mai parţială, pentru 

orașul lor. Liiders răspunse 2) că soldaţii 'nu poate trece 
peste graniţă, dar va da, toată, protecţiunea, sa acelor locui- 
tori din părţile acelea cari vor voi să treacă munţii încoace. 

Și la petiţiunea, lui Şaguna, generalul Liiders răspunse că 
fără învoirea împăratului nu poate să treacă trupele sale 

şi că va face întrebare în acest sens; ori cum însă, pînă 
când nu va avea o „Şerere formală, de la Puchner nu poate 
în nici un caz să dea ajutor. 2), | - 

*) Publicată în nemţeşte în „Memorialul Sagunat I pag. 237.038, 2] Memorialu! Şaguna [ 239, textul german al adresei lut Liders către magistratal oraşului: Braşov. 
% Brit op. cit. 

7
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Acest răspuns îi comunică Șaguna pe deoparte, împreună 
cu Miller, comitetului pentru apărarea trei D iar pe de | - 

"alta comitetului naţional român. 2). 
După multe greutăţi — zice în esenţă: în acest din urmă 

act episcopul — am ajuns cu deputatul săsesc Ia București 
şi ne-am putut prezenta generalului rus Liiders cu , petiți- 
unea cuprinzătoare de cererile noastre: ' Generalul n&-a, răs: 

_puns că fără împuternicirea împăratului său nu-i este evtat a | 
transfera trupele sale peste gi anița ţărei româneşti; dar a adă-: 
ogal şi a promis că va trimite printrun curier special cererea, 
noastră la împărat (dupe cum trimisese şi pea celor doi. 
deputaţi veniţi de la Brașov) și imediat ce va, căpăta per-. 
misiune va, alerga în ajutorul nostru. 

Rezultatul a, fost că împăratul Nicolae a, datperm is isiune.da,- 
că „vor cere naţiunile ajutor “ 3), ajutor s'a cerut şi Rușii 
au întrat, N 

Dar pînă cînd să se , îndeplinsască aceste formalităţi, pînă - 
cînd să se ţină această: corespondență, a trecut vreme Ja 

| mijloc şi Bem generalul nu a, stat fără, să profite. 
Bem s'a, coborit din nord către Tirgul. Mareşului, crezînd' 

că acolo va întilni pe Puchner, dar s'a înșelat, căci chiar 
garnizona părăsise oraşul şi se dusese spre Alba, Iulia. 

Puchner vedea acum că insurgenții vin drept spre capi. 
tală și înțelegea, că, toată, silinţa trebue să şi-o dea ca so 
scape; prin urmare să întîmpine pe vrășmaș -mai înainte 

"şi săl bată. Spre acest sfirşiț el hotărî să 'și strîngă tru- 
pele pe o singură linie şi chemă atit pe Gedeon cît şi pe: | 
-Losenau, 

Iată cum șia dispus armata.: 
A ocupat linia celor donă Tirnave pînă dincolo de Sighi. 

şoara, cu armata, sa regulată, iar în apus a aşezat cetele. 

1) Vezi textul în Memorialul Şaguna 1 233-239 
2): Memorialul Şaguna | 242, 

+] Vezi scrisoarea lui Bârnuţ către loan Maiorescu în „Amintiri din 
pri vegie“ pag. 172 

;
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de lănceri și vinători ale lui Axente, în partea Blajului 
spre Aiud. 

Bem ajunse la 15 Ianuarie (s. n) la Galfalău (Galtalva) 
și la 17 se întîlni aproape de această localitate cu Puchner, 
“care nu isbutise să 'și aducă toată armata. Rezultatul lup 
tei fu o groaznică învingere pentru armata Austriacă ?), 
în cît fu nevoită să se retragă mai întîi la Mediaş, apoi 
spre Sibiu. 2). - | 

In timpul: acesta, trupele lui Axente năvălesc asupra A. 
iudului și "i dau foc, făcînd un măcel şi o devastaţiune î în- 
grozitoare. 

Cum şi dece s'a întîmplat aceasta? 
Se înţelege că aici este interesan. să ascultăm în primul 

rind pe Axente, să vedem ce spune dânsul. 3). 
Prefectul se afla cu trupa sa aproape de Aiud şi aproa- 

pe şi de colonelul Ladenau care se aşezase în satul Bucer- 
dea. La 8 Ianuarie vine ştire că Maghiarii au intrat în A- 
iud; trimete îndată să cerceteze și află că nau intrat în 
oraș, dar nu sunt departe şi orăşeni îi aşteaptă cu mare 
bucurie şi cu multe pregătiri şi că, asteaptă şi din Turda, 
ajutoare. Trebuia dar ca Axente să oprească oră ce COoMu- 
nicaţiune între aceste două oraşe, lucru la care a şi proce: 
dat Unul din despărţămintele însărcinate cu paza drumului 
întîlnesc o ceată de Maghiari și cu care venind din Turda, 
aceştia, nu vor să se opreuscă la, ordinul soldaţilor, se în- 
cepe o mică luptă şi apoi ungurii sunt fugăriți pînă în 0- 

"raş, Aci ei intră în case şi încep să se apere de acolo 
trăgînd cu puscile, iar Românii dau foc la niște case vechi 
De ani se pomeneşte incendiul care a distrus tot orașul. *)- 

“9 Iranyi et Chassin II 363. 
2 Bariț op. cit, IL 409. 
3) Liniile ce urmează sunt rezumate dupe raportul lui Axente” 

publicat în trei raporturi: pag. 37 şi 99. 

*) Bariț, spune IL 414, că au rămas numat 30 de case din 950, 
cite erau înainte în Aiud Vezi asupra acestui oveniment şi relaţia 

din Albina Romînească Iaşi 1849 No. 7.
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Indată ce a aflat de această întîmplare, Axente a trimis 
“trupe cari să stingă focul și tot deodată a cerut colonelu- 
lui Losenau să vie cu corpul său ca să-l ajute şi la stinsul 
“focului şi săl apere, căci îi era teamă să nu i-se tae dru= . 
:mul de vreun despărţimînt de cavalerie ungurească. Lose» 
“nau refuză, şi declar că în nici un chip nu se va. mişca, 
-din poziţiunea, sa. | 

Acestea-le spune Axente. Dupe descrierea, lui: incendiul 
-e o întîmplare nenorocită, a luat; proporțiuni aşa mari, dar 
:'au fost intenţiuni rele din partea nimenui. 

Dacă: întrebăm pe istoricii unguri, de exemplu pe K5 
-sari 1), ei ne vor spune că aşa ca din senin au năvălit Ro- 
-mânii în oraş şi au dat foc, au împușcat, au omorit, au 
măcelărit, în fine au comis cruzimi pe cari nici Hunii nu 

le putea, îndeplini. 
Dar în asemenea cazuri e bine să fugim tot deauna, de - 

-extreme. Axente nu voia să dea un blam soldaţilor săi; . 
iar Ungurii caută să ne descrie în colorile cele mai negre, 

Adevărul care să fie? _ 
Nu mai încape îndoială: trupele romiînești au devastat” 

;Și-au ars Aiudul. 
Dar de ce? 

Și cînd punem o asemenea întrebare nu voim să scuzăm, 
„căci un asemenea, fapt, fie comis de ai noştri, fie de vrăş- 
“maşi, rămîne tot vrednic de reprobat. Noi căutăm 0 ex: 
“plicaţiune şi dacă ne vom readuce în memorie toate ama. 
"rele. suferinţe ale sătenilor romîni, prădăciunile şi focurile, 
:atrocităţile comise nu de 'mult de ciitre Săcui la Reghînul 
„Săsesc, dacă vom socoti că nu poţi pretinde celor apăsaţi 
„Şi striviți de veacuri ca atunci cînd roata se întoarce Şi 
„puterea e în mîna, lor, fie şi pentru o minută. nu poti pre: 
“tinde ca ei să lucreze cu compasul, daca vom cugeta că 
:în istorie efectele sunt “produsele fatale ale cauzelor, fără 

La Berii și cit II 414 et. şi 99.
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privire de sunt morale sau nu, — atunci ne vom „convinge 
că, purtarea sălbatică, a, Romînilor în Aiud își are o expli- 
caţiune. 

Cind în piesa Medea a lui Legouvs, Medea îşi omoară co- 
piii și venind “tatăl lor Iason o întrebâ: cine i-a omorit, 
dînsa răspunde: 

— Tu | 
Şi răspunde aşa pentru -că el era cauza care silise pe 

mamă, să comită crima, Sa ” 
Tot aşa am putea să zicem şi noi că 'adevăraţii autori 

ai măcelului şi focului din Aiud sunt: Unguri. 
„ Asemenea, lucruri sunt caracteristice războiului dintre Un- 

„Buri şi Romini şi sunt explicate. - Deci să nu ne mai mi: 
răm de ele şi să, trecem a, examina, operaţiunile. 

X % - 

Am văzut că armata, Austriacă învinsă, se retrase prin 
Mediaș în direcţia Sibiului. Armata lui Bem apucînd spre 
vest, făcu o întoarcere către sud şi porni spre Sibiă, 

In acest oraş, deşi avea întăriri destul de puternice, se 
răspîndi o spaimă generală, Chiar autoritățile, în loc să 
dea curagiu populaţiunei, începură să se gîndească cum 
sar asigura mai bine şi luară măsuri extraordinare, mu- 
tind casieriile şi archivele la, Turnul Roșu, 1). 

La 21 Ianuauie Bem ajunss dinaintea Sibiului. 2) Pu- 
chner se găti de apărare, luînd insuşi comanda generală a 
trupelor. Aripa stingă era formată de brigada, lui Losenau ; 
în centru fu aşezată brigada lui Kalliani 3); iar aripa 

„dreaptă fu comandată provizoriu de maiorul Riebel pînă să” 

1) Bariț 11 417, 
%) Balleydier op. cit. ed II 82, Bariț 11 419 Ivangiet Chassin op. 

cit II 303. ” 
- d Balleydier zica că bugada lul Kalliani forma aripa dreaptă. Ne- 
pare mai probabilă aşezarea pe care o dă Bariț, pentru că aripa dreap- - 

„tă era mal puţin ameninţată şi din acea parte se aştepta trupa lui 
„Gedeon care a şi sosit la 22 Ianuarie, (Vezi Balleydier op. cit. 83).
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vie trupa generalul lui Gedeon. 1). Afară de aceste trupe re- 

gulate şi legiunea lui Axente, care făcuse parte din linia 
generală, de la Tirnava, trebuia, să, se unească cu armata de . 

la Sibiă; dar nu sa întîmplat astfel pentru că trupele lui 

Axente, văzindu- -se părăsite de sprijinul lui Lasenau, care 

se retrăsese spre a intra în linie, şi a putut să ţie fa. 

-ţă cu armata, lui Bem care se apropia şi nu numaică sau . 

"retras, dar sau şi risipit în mare parte şi nu a putut mer- 

ge la Sibiă să intre în luptă de cît trei sute de tineri. Cu 
toată această perdere, tot a făcut ceva Axente: corpul lui 

Czecz, care trebuia. să se unească cu Bem, a fost; împedi- 

cat şi na putut să ia parte la lovirea din 21 Ianuariu. 2) 

Nu putem să ne pronunţăm exact asupra forţei numerice 

din care dispunea fie care din cei doi combatanți, pentru 

că mărturisirile autorilor sunt contrazicăteare : de sigur însă 
că nu ne vom lua, dupe exageraţiunile ungurilor, cari vor 

să scuzeze învingerea, suferită şi stabilesc o disproporţiune 

„mare între numărul oastei Austriace şi a lor, arătîind'o pe 

cea d'intiii de două --ori superioară. 8. Ori cum ar fie . 

probabil că cifra d lui Bariț. e mai adevărată, pentru că d-sa 

1) Barlţ 418-419 Balloydier 83. — Despre lupta de aci vezi telegra. 

ma din Moniteur Universel (de la Paris) No. 41 din 1819 pag, 444. 

2) Trei raporturi, . . . „etc. Raportu lui Axente pag. 45 

3) Bariț (II. 318) spune că Puchner avea 4280 infanterie, 520 cava- 

lerie, 20 tunuri de cimp şi 2 tunuri de asediu; erau şi citeva sute de 
gardişti naţionali saşi şi — trebuea să adăogăm noi — cei 300 din oa- 

„stea lui Axente. In total dar peste 5000. lar Bem avea 4000 infante - 

rie, 650 călăreţi, un despărţimint de voluntari şi 24 do tunuri“ iar. 

corpul lui Czecz avea 2000 infanterie, 250 cavalerie şi 12 tunuri. In 

total aproape 8000. — Balloydier spune (82) că Puchner avea 4000 sol- 

Qaţi şi 18 tunuri mici; iar Bem 1200 soldați şi 24 tunuii man. — 1- 

ranyi et Chassin spun că Puchner avea 11,000 de oameni şi 5t tu: 

nuri „sans compter un nombre plus ou moins considârabie de gardes 
nationaux“, iar Bem avea numai 4509) călăreţi şi 18 tunuri. Coloana 

lui Czecz era da 1109 : sau 1809 soldaţi şi autoril nu vorbesc de nici 

un tun.?
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făcea parts din comitetul de apărare şi avea în aceste mo- 
mente reședința, chiar la Sibită, era dar în pozițiune maj bu: 
nă să cunoască adevărul. Şi afară de aceasta, precum se 
vede din notă, proporţiunea, stabilită de d. Barit, e mai ra- 
țoinală: 5000 cu 8000 ai Ungurilor ; pe cîtă vreme Ungurii 
se numără pe ei 6000 faţă cu vre-o 12000. | 

Pentru noi care nu studiem asemenea lupte din punct 
de vedere militar, chestiunile de felul acesta, au 0 impor- 
tanță secundară. . Destul este că lupta de la Sibiii s'a dat 
în condițiuni normale, în condițiuni aproape egale, cu atita, 
diferință, că Puchner avea, rol de apărător al unui oraş, care 
se afla în urma, sa, avea, deci pentru ori ce întîmplare re- 
tragerea, asigurată. ” E 

Lupta în ziua de 21 Ianuarie a tinut şapte .ceasuri şi 
Bem a fost nevoit să se retragă la Stolzenburg. 1). 

La 22 sosi şi trupa așteptată a, lui Gedeon și peste cîte 
va zile ?) Bem fu atacat, dar ştiu să respingă atacul şi 
să silească pe Puchner a se retrage în Sibii, Cu toate a- 
cestea nici Bem-nu s'a mai simţit tare în poziţiunea ce o-. 
cupa şi de aceea s'a mutat de aci cu grosul armatei sale 

„la orăşelul Salinele Sibiului. 2). - 

e 

x + 

Balleydier *) spune că în aceste împrejurări s'au gîndit 

1) Cu localitatea aceasta, Stolzenburg sau Slimnic trebue şă iden- 
tificăm — probabil — localitatea pe care Iranyi et Chassin o numesc 
ungurește Szelindek. Vezi Bariț It 423, - Iranyi et Chassin 11 304. — 
Balleydier 83. Pentru deţaliile acestei lupte la Bariț op. cit. IL 419- 
$22.— Albina rominească, din Iaşi din 1849 No. 6 do la 20 Ianuarie 
pag, 24, o 
„2 Bariţ pune ziua de 24 Ianuarie ; Iranyi et Chassin pun 80 [a- 
nuarie. Albina rominească, zice că s'a întîmplat aceasta la 23 şi Bem 
a fost din nou invins. (No. 6 din 1849) ! 

3) Bariț op. cit. 424 vezi şi Albina rominească din Iaşi No. 11 
din 1849. 

ș] 0p. cit. pag 83. E “ 13
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loouitoril din Sibiu şi Brasov să ceaăi ajutor rusesc şi au 
comunicat, dorința, lor lui. Puchner. 

Afirmarea autorului belgian este greşită, dintr acest punct . 

„-de vedere că nu acum sau 'nceput tratativele cu Ruşii, ci 
ele, precum văzurăm, ţineau de. la finele lui Decembrie a: : 
nul trecut. „Știm că, generalul Liiders dăduse răspuns că 
numai atunci va trimete trupe cînd va avea, o cerere din 
„partea lui Puchner. - : 

Acum situaţiunea armatei austriace era foarte gravă. Să 
cuii se declarase în stare de revoltă şi stăteati gata să in- 
“tre în rîndurile lui Bem ; de la Arad asâmenea, veneau co- 
loane de insurgenți în ajutorul lui Bem. Acestea din urmă 
tăiau comunicaţia lui Puchner cu apusul, adică. eu armata 
cea mare care opera, în'Ungaria, !). 

In aceste împrejurări Puchner convoacă, un consilii mili- 
"tar şi se ia. hotărire a se trimite o adresă lui Liiders prin 
care să i se.ceară trupe spre apărarea Braşovului și Sibiu- 
lui 2). Comitetul romîn nu ştia nimic despre demersurile 
lui Puchner. şi „credea, — precum am văzut că mărturisea, 

“ Bărnuţ — că nu e nimic serios în călătoria lui Şaguna : şi 
că Liideră a găsit un motiv de amiînare, dar nu va intra _ 
în Transilvania. Comitetul a rămas “foarte mirat cînd a, vă- 
zut pe Ruși intraţi. Şi aveai toată, dreptatea, pentru că se 
"vedeai înşelaţi de Austria. Romînii apără cu sinceritate in- 
teresele monarchiei, fiindcă vedeai că în acel moment ele 
corespundeaii cu. interesele “lor proprii. Sumă foarte n mare de 

Y) Balleyaler op. cit. 83. 
2] Bariț II 495. — Vezi despre această adresă pe 'larg un articol 

reprodus după, Gazeta oficială. a Vienei în Albina Romîneascd, laşi 1819 
„No. 16 pag. 62. Tot în această chestiune Moniteur Universel, gazeta 
republicei franceze, primeşte o telegramă. cu data de 21 Februarie, 
[publicată în No. 59 din 1849 paz. 665), în: care se spune că genera- 
lul Puchner a fost rugat din toate părţile să ceară ajutorul Ruşilor 
şi. atuncia el, simțind că trupele sale nu sînt suficiente: „Pour pro- 
teger le Sachsenland“, a adunat consiliă şi a chemat pe Ruşi. Acea- 
sta arată cum ne cunoşteati pe nol streinii, cari numea Transil- 
vania : țara Săsească. 

7
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voluntari vin:să se numere în rîndurile oastei și să se lupte 
“sub drapelul imperial ; dar săraci, lipsiţi de arme şi de or- 
ganizaţie, cer atita împăratului să-i înarmeze, căci cu lănci 
şi cu furci nu puteai să stea în fața unei -armate căreia. 
i-se pusese la dispoziţie milioane. Puchner nu vrea — după 
-ordine mai înalte — să asculte întru nimic aceste cereri 
trupele romîneşti sunt, lăsate la voia întîmplărei, şi cînd. 
vin momentele cele grele, în loc să facă un sacrificii, gra- 
ție căruia ar fi ridicat o oaste vitează de Romiîni, vedem 

„că. Austriacii fac apel la Ruși !). 
Dar ce putea, face comitetul romîn ? Nu puteaii să pro. 

testeze pentru că chiar din sînul săi se făcuse cerere ofi. 
„cială şi intrarea de acum a Rușilor era o simplă urmare a 
:acelor demersuri. 

* Da 
%* * - 

„ Indată ce primi Puchner făgăduiala că vin Ruşii, segăti. 
„să ia ofensiva și să gonească pe Bem din poziţiunea; ce 
ocupa la Salinele Sibiului (Salzburg) 2). “In acest scop tri 
mise pe colonelul Losenau cu un escadron de dragoni ca să 
facă, recunoaștere 2). Iar în noaptea de 3 spră 4 Februarie: 

“tot corpul a fost dispus în linie de bătae. 
- Sa, .trimes mai întîi o coloană comandată de maioru 

Riebel care.să lovească aripa stînga a lui Bem. Linia prin- 

-cipală era alcătuită din două brigade.: a lui Kalliani şi a 
lui Strutterheim. In urma celei dintii se afla ca, rezervă, o 
brigadă comandată de colonelul Coppet Iar în aripa stîngă 

1 Cu ocaziunea întrărei trupelor ruse în Transilvania, ministerul 
de externe din Petarsburg â adresat o circulară reprezentanților din 

„streinâtate cu data de !1/ Februarie 1849, în care se esplică această 

- intervenţiune, zicînd că împăratul „a -6t6 uniquement guide par des 

motifs dhumanitâ“ şi că „il ne saurait s'agir ici que d'une mesure 

purement locale, qui n'a rien de commun avec une intervention ar- 

mâe dans les affaires interieures du gouvernement autrichion “. Vezi 

circulara publicată în suplimentul „Albinei” No. 21 din 13-Martie 18149. 

5. Bariț 496... 
3) Bariț IL 427
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se afla, colonelul Losenau cu cavalerie. Apoi numeroase 

cete de gardă naţională aiă fost risipite pe la Blaj şi Săli- 

ște ca să oprească dacă ar veni cum-va lui Bem un ajutor 
" din Ungaria, 1). ” 

Bem își aşezase în centrul liniei sale 15 tunuri. In aripa. 

dreaptă și stingă avea, numai cîte un batalion de infante: 

rie, cîte 2 escadroane și 4 tunuri; partea cea mare a pe-- 

destrimei o desfăcuse în tiraliori, iar o parte o lăsase în 

oraş ca reservă 2 | 

Lupta, se începu prin tiraliori ; ârtileria lui Riebel- des- 
chise focul, însă. nu putu resista, tunurilor lui Bem şi. 

atunci Puchner comandă atacul cu baioneta 3), Rezulta 

tul fu spargerea, rîndurilor lui Bem, care se văzu nevoit a 
se retrage şi a lua drumul Sas-Sebeşului (Mihlenbach). 

Parte din trupele lui însă luară direcţiunea opusă spre: 
Mediaş +). , 7. 

Imediat, colonelul Losenau fu trimes în. urmărirea, lui 

Bem ?), ajutat și de prefectul Axente cu o parte din osta-. 

“şii lui), cum şi de garnizona din Alba-Iulia, care atacă. 

în flanc oastea lui Bem ; dar fu nevoit să se retragă ?). - 
Care a fost resultatul acestei urmăriri ? 

Din causă că Puchner a făcut prin ordinele sale pe Lo- 
senau să întîrzieze în orașul Mercurea, retragerea “lui Bem . 

n'a. fost în realitate întîrziată şi el a putut să ocupe foarte: 

lesne Sas-Sebeşul $). 

1) Bariţ socotește armata lui Puchner 7357 infanterie, 772 cava 
lerie, 30 tunuri ; afară de gloate. Jranyi et Chassin pun 72.000 (1. 305] 

” Bariț II. 428. — D-sa socotește armata lui Bem la 3800 pede.. 
strime, 400 călărime şi 23 tunuri. Iranyi et Chassin numa! 2000 (l-. 

305). Balleydier spune că avea 9000 de oameni Bem. (84), 
3) Bariț II 429 
*) Bariț II 430. Albina Rominească No, 11 din 1849. 
5) Bariț op. cit. Il 431. | 
6) Trei raporturi etc... Rap. lul Axente 44. 
2) Bar'ţ 482, 
8 Bariț 432. Iranyi et Chassin (II 305) spun că Saşii do aci din: 

cetate şi cu o ceată de Romini dela Alba Iulia au omorit pe răniții 
maghiari care fusese aduși în + “st oraş. Nu putem controla această. 
afirmațiune, dar n'o putem :uici primi bine, cunoscind spiritul inven-- 
tiv al Ungurilor, | |
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| Dar tot nu era, perdută poziţiunea lui Puchner dacă ataca, 
orașul, căci apărarea, insurgenților era slabă. "Altă idee a 
venit generalului. A trimes un parlamentar care să ceară 
lut Bem să depună armele. Se înţelege că acest; lucru era 
o greşeală și imediat, s'a, şi văzut că aşa a fost. Parlamien- 
tarul a fost ţinut cu vorbe şi în vremea, aceea — cînd 

„ Puchner nu putea, să atace de vreme ce trimisul săt- nu 
se întorsese încă — Ungurii 'și ai scos frumușel armata pe 

„drumul spre Orăştie şi s'a început o retragere repede 1). 
Cind a băgat de seamă această înşelăciune?) era prea 

târzii. Totuşi a comandat un atac contra, Orăştiei. Ungurii 
ai fost bătuţi. şi nevoită să se retragă la Simeria. unde 
i aştepta un ajutor însemnat din patrie'3). 

Intărit cu acest ajutor, Bem se arătă gata să primească 
lupta. Poziţiunea ce o luase d'a stînga rîului Streiă (afluent 
al Mureşului) era cît se poate de tare, pentru că avea în 
stinga, Mureşul, în faţă Streiul în spate nişte dealuri, în 

“dreapta un pod de lemn pe care'l dărimară şi întărîră, cîr- 
ciuma, ce se afla la capătul din stinga. Austriacii erati în 
partea, opusă, Ajunşi pe țărmul drept al rîului aşezară în 
linie două brigade *), pe a treia, comandată, de Losenau, o 
puseră în rezervă şi afară de aceasta aştepta o trupă de 
peste Mureş, compusă din infanterie, cavalerie şi trei tu- 
nuri 5), | 

1) Despre chestiunea parlamentarului Iranyi et Chassin povestesc 
Iucrurile inti”un chip propriii a lor. Spun că fiind el polon de origină 
Bem l-a trimes înapol cu dispreţ. „Dar, văzina că apărarea e impo- 
sibilă, oşi din Sas Sobeş şi luptînd mereii se rotrase la, Orâgtia. . 

2) Bariț 434. 
3] Iranyi et Chassin II 306 Bariț, 11. 434 -435 A bina Rominească | 

Iasi 1849 No. 15. - 
+) Brigada Kalliani şi brigada Stutterheim. 
2) Bariț (437) dă, următoarea listă de compunerea brigadelor : 

1 Balliani: 2 bav, 2/4 din reg. 1 gtânit rom, 1/ din reg. 2 grăn. 
rom , 2 escadroane cav. uşoară, 2 baterii; Il Stutterheim : Î/, bat. vi: 
nători Saşi, 2 bat, 1 escad. romin, o baterio şi 1/-; Rezarva: 1 bat,, 
4 escad. uşoare, 1/> baterie Totalul armatei lui Puchner [dupe Bariț 
Il 436]:. 4225 infanterie, 510 cavalerie, 24 tunuri. Bem avea “(dupe 

- Bariț, idem]: 7000 infanterie, 100 oavalerie şi 28 tunuri. Dupe Iranyi 
et Chassin Bem avea 770u ostaşi şi 28 tunuri. ,
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_După o scurtă luptă de artilerie, . un batalion aşa numit. 
Bianchi trecu rîul 1) cum putu şi ocupă . cîrciuma : apoi, 
ajutat de un despărțimînt, de. vinătoră ce. trecu pe: Tainele, 
podului, ţinu pept însurgeriţilor şi înlesni corpului de ge- 
nii să repare podul. Indată ce fu dres, se așezară două ba.” 
terii la capătul din dreapta ca să-l apere. Ungurii voiră, să, 
se folosească ei de cazna vrășmaşului, De aceea, trecură 

"odată, podul, dar fură respinşi îndată, Ca să, facă a doua 
încercare luară mai întîi cîrciuma şi apoi trecură două 
escadroane, cari ar fi bătut pe Austriaci și Romini, dacă, 
nu, venea în ajutor corpul de dincolo de: Mureş, cu care 
Ungurii fură- respinşi; dar nici poziţiunea, lui Puchner nu 
era sigură şi de aceea s'a şi retras noaptea: în Orăștia, 2). 
Ori-ce sar zice, lupta de la Simeria, dacă nu se poate - 

- considera, ca, victorie-pentru -trupele imperiale, apoi de sigur. 

i 

nici pentru insurgență nu este, precum pretinde ranşi, 
„0 învingere schimbată în victorie? ),“ 

E adevărat, că chiar din partea alor noştri: rezultatul lup- 
tei a. fost judecat î în deosebite feluri. Astfel prefectul Axente. 
în raportul său *) zice următoarele : ...Intr'aceea, Bem... au 
„bătut pe generalul -Puchner: la Simeria, și l-au silit să se 

| xetragă la Sibiu“. î) Dar pe de altă parte istoricul ungur . 
"Kovari spune că efectul ce a făcut: corpul de peste Mureş 
_năvălind în coasta, insurgenților a fost dezăstruos pentru 
aceştia: frica a cuprins toată oastea, și au luat-o la fugă 

1) Podul nu era dosninţat cu desăvirgire, pe ruinele lui se putea 
"trece. 

2] Vezi detalii 1 despto această luptă în Iranyi et Chassin II 306 - 
307; apoi Bariț IL 437—441, 
_5) Bariț II 441 — Iranşi... II 307. 

- 3) Trel raporturi. Raportul Îur Axente p, 44, 
5) In privința locului de retragere al armatei austro-romine Bariț 

(1 441-442) spune că „Puchner [ pe inoptate a plecat înapoi la Orăştia 
şi dimineața la 10 Februarie îşi porni trupele pe la Sibot către Sas- 
sebeş“ şi de aci.pe urmă la 12 Febr. s'a dus la Sibiu. 

v
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și adaugă această frasă foarte” caracteristică „Se poate zice 
că numai Bem nu fugea. 1) = 

De aceea 'socotim că sîntem în marginile adevărului cind” 
spunem numai atît că bătălia, aceasta, a fost o perdere pen- 
tru amîndouă armatele. - 

” Pa * 

Pe cînd se petrecea acestea, generalul Liiders . își ținu . 
— făgăduiala” şi dete ordin ca două despărțiminte să între în 
“Transilvania, şi astfel la-1 Februarie generalul Engelhardt, 
ocupă Braşovul, iar la, 4 Februarie colonelul Skariatin intrâ 
în 'Sibiu %). „Venirea lor a dat curagit locuitorilor din aceste 
oraşe și mai ales Braşovenilor, cari rămîneau expuşi la ata- 
curile Săcuilor, de a căror teamă mulţi din ei: au și fugii 
în Muntenia. | 

Şi aveau dreptate. să se teamă „de Săcui, căci aceştia se 
organizase întrun corp puternic și pornise asupra oraşului, 
fără să ştie nimic despre venirea Ruşilor: 3) E 

Generalul Engelhardt a, plecat în recunoaştere spre O | 
îndată ce a aflat de mersul Săcuilor. Și nu a mers mult. 
I-a întălnit aproape de Olt î), după ce ei trecuse riul şi 
într'o bătălie scurtă oastea lui şi cu cea austriacă i-ati bă- 
tut şi i-ai pus pe fugă. N'a voit însă sii urmărească, zi-, 
cînd că a, fost, trimis:numai ca, să apere Braşovul, iar-nu - 

„să'se amestece în cealaltă, parte a ţării. 5) | 
In timpul acesta, colonelul Urban, care, bătut în nord, se 

retrăsese în Bucovina, se hotări să înainteze în 'Transilva- 
-_nia, deşi avea puţină. oaste şi generalul Malkovschi 9) a- 

șezat cu trupe austriace în Bucovina, nu numai nu a voit 

3) Balleydier op. cit. 84. — Bariț op. cit, IL 496, - Iranşi ct Chas- 
sin 1 315. — Albina Romiînească No. 10 din 3 Febr, 1849, Iașt. 

2) Vezi. şi Bariț op “cit: IL 444. 

3) Vezi în privința ridicărei Săcuilor. „Albina Rominească“ din laşi - 
„1849 No, 15. 

4) La comuna st. Petru. : 

5] Bariț op cit. 11 454. Vozi in „Albina Rominească“ „yo, 10 din 1849 
relaţia despre această luptă. 

s) Bariț op.cit 11 456. 

.
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să-i dea, nici un ajutor, dar l-a dezaprobat cu desăvirşire și 
i-a lăsat lui toată răspunderea, întreprinderei. 

„_” Deşi era ger mare și ţara acoperită de zăpadă, Urban a 
pornit cu trupa sa prin mijlocul atitor greutăță şi nevoi şi 
la, 6 Februarie a ajuns la comuna Mureşeni, unde se afla o 

" garnizonă ungurească 1) -Umblind noaptea cu multă pre- 
cauţiune, tot ascunzîndu-se și înșelînd sentinelele, isbuteşte 

- să între în comună și să pue mîna pe toţi ofițerii şi să de- 
zarmeze pe soldaţi. După ce încărcâ, mai multe sănii cu arme 
și muniţiuni se întoarse în Bucovina. 2) 
Aflind despre această isbîndă, generalul Malkovschi se de-- 

cise să intre în luptă, şi trimise lui Urban trupe cu cari el 
“ înaintâ, pînă la, Năsăud, Ungurii sai întărit și ei în două 
comune de lingă Bistriţa sub comanda, colonelului Riezko. 
La 17 Urban i-a, atacat, ia fugărit; pînă la satul Maghieruş, 
unde suferiră o învingere cumplită, perzind și pe colonelul 
Riczko. De aci insurgenții se retraseră pînă la Dej, de unde 
se răspîndi spaima în toate oraşele şi satele din jur pînă |. 
la Cluj, ai cărui locuitori se găteai să fugă. 3) i 

- Bem, afiînd acest dezastru, plecâ, cu parte a, armatei sale 
la 25 Februarie (s. n.) casă asigure situaţiunea în nord, 

- Acum ar fi fost un moment potrivit dea, lovi pe Bem ca, 
st] distrugă Dacă pe deoparte Puchner printr'un mers re- 
pede de la Sibiu ar fi atacat restul trupelor lui Bem de la 
Mediaş — unde se dusese el după bătălia de la Simeria — 
și după ce le-ar fi învins, mai ales că acum avea, şi pe Ruşi 
în Sibiu —să fi pornit în sus, în directia în care plecase. 
Bem ; iar pe de altă parte 'dacă generalul Malkovschi ar fi 
pus toate trupele sale la disposiţiunea, lui Urban și ar fi. 
fost astfel Bem apucat între două focuri, — atunci se schimba 
în mod fundamental situațiunea şi ungurii s'ar fi aflat în 

„9 Bariț II 487 
- 2) Baviţ 458, 

3) Bariț 459-460. Iranşi ot Chassin op. cit, 311.—Vezi şi „Albina Ro- 
minească” Iaşi No. 14, - 

=
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Transilvania în aşa situaţiune în cît, — întorcînd fraza lui 

KRovari —: „şi Bem ar fi fugit.“ 

Dar n'a, tost așa, Malkovschi s'a, întors frumuşel acâsă cu 

oastea; Puchner nu s'a mişcat din loc şi.Urban, aproape . 
singurul om de acţiune dintre toţi comandanții armatei 

-austro romiîne, a, fost silit să'şi proteagă retragerea ca să 
poată ajunge în Bucovina. *) | 

Iar Bem, stăpin din nou pe nordul țării, se întoarse 
spre sud. 

Pui 

Bem își stabileşte reşedinţa trupei sale la, Mediaş, ?) 

Puchner se bucură că poate să-stea în liniște la Sibiu 
şi sar fi odihnit încă mult, dacă nu lar fi scos din amor- 

țeală, atît ofițerii superiori cît şi locuitorii, cari nu se sim- 
ţeaii siguri, de vreme ce cunoşteaii pe Bem şi știa că el, 

cînd cu gîndul n'ai gîndi, atunci te lovește. Mai ales a con- 
tribuit la hotărirea, lui Puchner de a începe lupta, venirea 

a, doi ofiţeri distinși din armata, austriacă: colonelul Van - 
der Niill şi maiorul Maroicici. Fiind bolnav în zilele acelea, 

Puchner dete comanda, supremă generalului Kalliani și ţinu 
pe colonelul Skariatin să apere Sibiul. 5) 

Bem îşi aşezase antegarda la Copşa-mică, iar antepostu- 
rile pe- aproape de comuna Frina, pe drumul Sibiului *). 

Armata împerială avea două brigade de luptă: una co- 

mandată de Van der Niill şi a doua, de Stutterheim, afară 
d3 rezerva comandată de Uracca 5), 

1) Bar' ț 461-462. Iranyi et Chassin op cit IN 311. 
2) Yezi şi „Albina Rominească, după „Mesagerul Transilvan“, No. 16 

din 24 Februarie 1819 
3) Bariț 464, 
3) Bar spuno că Bom avea, 19000 soldați şi 42 tunuri. ranşi et 

Chassin numără numai 7000. Balleydier pune 14000. 
Ă Totalul trupelor imperiale e socotit astfel de Bariț. 

Brig. 1 2800 inf. 180 cav. 12 tun. 
12530 „16,2, 

n IU240 „ 580, 2, 
Coloana baron. Heidte 1000 

Total , 10070 , 996 86 
Iranşi et Chassin (Il 811] socotesc 16000 "soldaţi.
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Ziua, bătăliei era fixată la 3 Martie i 
„Brigada Van der Niill porni mai înainte și la 2 Martie (s.n.). - 

> goni anteposturile inimice şi fugări antegarda de.la, Copșa, 
„care nu:se opri de cât la riuleţul Ibis (afiuente ale Tirna- 

vei). unde se putu adăposti în niște şanţuri 1) pînă cînd să 
vie Bem de la Mediaş. Sosind acesta,:se aruncă, asupra bri- 
gadei austriace făcînd'o să dea, acum ea înapoi pînă la, Copşa.- 

„și pină la Frîna şi cu atât mai lesne cu cit brigada lui - 
Stutterheim nu sosise încă, 2), a 

Adouazi 3 Martie ambele brigade principale erai în linie . 
de bătaie şi sosise şi rezerva. Lupta, s'a, început tot la Copșa. 
mică. Bem lovit, se retrase lăsînd una cite una toate po- 
ziţiunile sale, pînă cînd putu să intre în Mediaş. Puchner: 
na, voit săl-atace, zicînd că e contra luptelor de stradă și 
astfel inimicul a, putut să-și scoaţă armata, binişor din oraș. 
și să, se retrâgă la Elisabetapoli şi de acolo „mai apoi la Si- 
ghişoara. Şi toată, această mişcare -atât de importantă, care 

- schimba, situațiunea lui Bem, căci îl, trimetea, mai adînc 
spre Săcui, de unde avea, să aştepte ajutor saii dacă nu, cel. 
puţin avea siguranţă în partea. aceea,—s'a executat de către .. 
insurgenți, fără ca oastea, lui Puchner să le puie cea mai 
mi: ă pedică. Pe de altă parte concentrarea, trupelor austriace 
pe linia Tirnavelor lăsa, deschis cu totul drumul spre Sibiu - 
lucru pe care trebuia să-l aibă în vedere Puchner. Rar se - 
întâlnește în istoria deosebitelor răsboaie din lume o atare 

" incapacitate, nepricepere şi lipsă de acțiune. Pentru ori ce. 
om care ar fi luat o hartă, în mină câ să: vază posiţiunea, 
ambelor armate și care ar fi cunoscut că; Bem nu e om care: 
să lase treaba de azi pe miine,—era clar că:de acum Sibiul 
era deschis focului inimicului. şi că printi'o lovire repede 
poate să fie luat, Si - 

Puchner n'a înţeles, Bem însă a căutat să profite de slă- 
“biciunea adversarului şi de situaţiunea ce i se deschidea. 

:] Bariț 465. Albina românească No. 19 din 1819. a 
2] Vezi Albina românească din laşi No. 19 din G Martie 1849. Bariț 466,
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Pentru dînsul fa din primul moment desemnat; planul: „voiă: 
lua, Sibiul !* Dar eraă încă două, chestiuni : va putea să, ia,. 
linia paralelă cu a lui Puchner fără ca, acesta, să-i  desco- 
pere mersul? și. apoi dacă ar isbuti să ajungă nevătămat 
la Sibiu, nu va fi în primejdie să se vază cu austriacii în, 
spinare? Ca, teorie, Bem comitea, o eroare, căci se da, legat 
în mîna lui Puchner, a cărui armată putea să-l înconjoare - 

- printro mișcare repede de desfășurare şi în al doilea rînd 

îşi lăsa pe inimic la spate Generalii cei mari însă ţin foarte - 

rar seamă, de preceptele precise ale tacticei. Cînd cunosc 
pe adversar şi" ştiu că nu poate vedea, mai departe de cit: 

e bob numărat, atunci fac mişcări îndrăsneţe şi mai tot- 
deauna reușesc. . 

Puchner de sigur că va, fi auzit din svon că, Ben, pe care- 
dînsul mergea, să-l prinză în Sighişoara, a pornit la Sibiu, 

“dar nici nu va fivoit să 1 crează: „De vreme ce e urmărit. 

de mine... nu se poate!..* va fi exclamat el. Tot asemenea. 
“locoţiitorul său din Sibiă Pfersman primi ştire că însur- 
genţii vin. „Nu credeţi, răspunse el, nu sint de cît niște. 

“mici despărțiminte rătăcite, cu cari navem ce alege în două. 
ceasuri; corpul lui Bem are de lucru, căci e „urmărit de ai 
noştri. «(1 : 
„Nişte oameni mici ca Puchner şi ca Pfersman 1 nu puteai. 

de fel pricepe pe un om superior, cum era, Bem. Ma 
Astfel că toţi rămaseră surprinși cînd se pomeniră, Jai 

Martie cu viteazul polon înaintea oraşului. Ce era, de făcut? : 
Să dea, oraşul fără nici o luptă? Nu se putea aceasta, deși 
colonelul Skariatin vedea că are prea, putine: mijloace. Lupta. 
se începu. Oraşul fu atacat din două părță şi cu multă greu" 
tate colonelul rus isbuti să- și facă, drum printre, rîndurile 
armatei opuse şi să se retragă ast-fel la Turnul Roşu ca, să. 
aștepte pe Puchner. (2) 

1] Cuvinte raportate de Bariț 1 +70 
2] Balleydier og. cit. 85. Bariț 169 seqd. lranyi et Chassin II 312. 

Vezi în Moniteur Universelle (din Paris) telegrama de la 18 Martie şi: 
cea de la 20 Martie 1849. :
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Acesta cînd se încredință că in adevăr Bem l-a înșelat 
și a atacat Sibiul—a, hotărît să pormească asupră-i şi să-l 
împedice. Cind a ajuns însă, a văzut că era prea târziu și, 

fiind pe lingă altele şi bolnav, a demisionat, îreredinţînd 

comanda generală lui Kalliani. 7) 
Poziţiunea. acestui ofiţer era cît se poate de grea, şi dacă 

voim, să-l judecăm drept, trebuie să mărturisim că, deși el 

“este comandantul sub care Transilvania a fost perdută, to. 

“tuşi cată să-i acordăm împrejurări uşurătoare.. Puchner a. 

vusese în mînă conducerea, în timpul cînd armata imperială 

era victorioasă și am văzut că a, perdut ocaziunile cele mai 

frumoase de a învinge, iar cînd a văzut că sa încurcat răă, 

-a zis ca ori-care om de rînd: eă mă duc să-mi văz de să- 

nătate, faceţi ce ştiţi și eşiţi cum puteţi. In asemenea mo. 

mente lasă, comandant pe Kalliani, îl lasă numai pentru ca, 

-să nu fie legat numele său cu faptul perderei Transilvaniei, 
ci un altul să ispășească păcatele sale. 

Acum Sibiul era, în mîna insurgenților; Braşovul în fie- 

-ce zi era amenințat de Săcui şi armata austriacă nu avea, 

să se mişte de cît pe teritoriul dintre Sibiu şi Braşov. 2)" 

Kalliani hotărise ca la 14 Martie să atace Sibiul. Bem, 

-care prevăzuse aceasta, a şi trimes o coloană ca să fie gata 

„a întimpina pe Austriaci. 2 „Dar o împrejurare neaşteptată, 

-a scutit pe Bem de această osteneală. In noaptea de 13 
-spre 14 Kalliani. primi scrisoare de la, generalul Engelhardt, 

că el nu maj e dispus să apere Braşovul amenințat și prin 

urmare să poftească acolo armata, austriacă, fiind-că, dînsul 
voește să se retragâ.*) 

Astfel fiind, Kalliani s'a “hotăzit să pornească spre Bra- 

-$ov ca, să bată pe Săcul şi a dat de ştire în acela și timp 

1] Dupa aceasta Puchner trecu în Muntenia la, Călimăneşt” Bariţ 

II 476 - 

2] Bariț 477, : i 
3) Vezi despre Inarea, Sibiului şi. Albina Romînească No. 21 supli- 

ment, note luate dupe Gazeta germană din Bucureşti. | 

% Bariț II 48. _ _ |
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lui Skariatin ca să ţie în loc pe Bem şi să nu-l lase a veni-. 

după dinsul. 
Kalliani a plecat cu trăi brigade spre Făgăraş şi: de aci. 

la Braşov, iar colonelul rus a rămas să ție pept lui Bem, 

dar n'a putut, măcar că i sa trimes un mic ajutor,—şi sa. 
retras la Turnul Roșu, iar de aci a trecut în Muntenia. !)- 

Scăpat de ruşi, Bem a pornit repede dupe austriaci, Kal- 
liani voi să înduplece pe Engelhardt să ia parte la luptă, 

muscalul însă n'a .voit cu nici un preţ şi sa retras pe la. 

Predeal la, 21 Martie (s. n.) Atunci generalul austriac de 
teamă că prin perderea unei bătălii şi-ar periclita linia de 

retragere în Muntenia, a preferit să renunțe la atac şi sa. 

retras apărîndu se. Partea din urmă a armatei a fost lovită. 

de Bem, care la 19 intră triumfător în Braşov?). 

Cu perderea, Brașovului, cu trecerea, ruşilor peste munţi 

Transilvania, era, perdută, pentru casa, împerială. 

Şi victoria. însurgenţilor se completă încă prin evenimen-- 

tele din Banat. 
Insurgenţii tăiase comunicaţiunea pe aci între trupele 

austriace din Ungaria 'şi cele din Transilvania. De aceea. 

Puchner rugase consiliul de răsboiii din Timişoara să îri- 

meaţtă trupe contra insurgenților din Huniedoara ca să se: 

restabilească comunicaţia. 
Colonelul Wernhardt curăţi Banatul pînă la Lugoș și tot. 

„atunci căpitanul Cernoevici fu trimis la Deva cu trei com-- 

panii de grăniteri romîni. 2) 
El îşi stabili reşedinţa, în Deva, şi aşeză trei corpuri de 

apărare: unul de vinători din Ilia între comunele Zam şi. 
Vaţa, altul sub comanda prefectului Dobra, care să observe. 

în direcţiunea Zlatnei, iar. al treilea condus de prefectul 
Buteanu în partea Halmagiului. Din nenorocire trupele sale. 

1] Bariț 479.—4lbina românească No. 95 din 27 Martie 1819. 

2] Balleşdier op..cit. S6. —Bariţ II +50 seqq. Iranyi et Chassin Il. 

319. „Vezi şi Albina No 26 din 1819. 
3) Bariț 445.
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-eraii puţine şi se afla ameninţat din două părți: Baronul 

Kemeny - venea de la, Saline cu două batalioaoe şi două, es- 

-cadroang drept; către Deva; iar din spre Arad venea 10 
“batalioane şi zece escadroane. Așa find, Cernoevici s'a re- 
tras prin Huniedoara la:Haţeg. La 5 Februarie Cernoevici 

„află că Kemeny a; ocupat, Deva şi pornesc. chiar în noaptea 

„aceea să surprinză pe ocupanți. Ei însă ai intrat în oraş! 

“făcînd mare gălăgie și asttel în loc de a pune mîna, pe oraș 
-au suferit o învingere sdrobitoare. !) 

„Mai tirziu a isbutit Cernoevici pe Ia, finele lui Februarie, 

„să intre în Deva; dar Transilvania era acum în . posesiunea 
“ungurilor, 2) - 

1) Bariț 446—448, 
2) Bariț 449, Vezi depeza de la 6 Martie din Moniteur. Universe] 

- “din Paris No. 75 din 1849,
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CAPITOLUL XIV | 
SITUAȚIUNEA UNSUBILOR ŞI A ROMIMILOR DEPE VIC TORIILE LUI REM. : 

* Vietoriile Austriacilor la începutul anului 49, — Kossuth face apel 
la revoluționarii din alte țări, — Armata ungurească împărţită în 
două. — Wrbna contra. lul Gorgoy. — Faimoasa retragere a lui Gor- 
gey. — Windischeriitz contra lut Perezel. — Victoria de la Rapolna.— 
-Dembinski destituit. —Vstter. comandant —Bătălia do, la Waitzen. — 
Rebelil victorioşi. — Ordinul de zi do la Waitzen al lui Gorgey. — 
Parlamentul austriac Ja Kremsier. — Manifestul imperial de la 4 
Martie. — Declaraţia de independență a Ungurilor. — Bom la Alba 
Iulia. Rolul gloatelor romineşii.—Bom în Banat. Proclamaţiile sale.— 
“Csanşi stăpin pe Transilvania. — Buda-Pesta cade în mina Ungurilor. 

Să rezumăm în cîteva vorbe starea lucrurilor în Ungaria - 
de la ocuparea Pestei de către Austriaci şi pînă în mo- 
mentele în cari ne aflăm cu naraţiunea. 
Ne aducem aminte că la începutul anului 1849 guvernul 
unguresc din Pesta plecâ la Debreczin şi capitala fu co- 

„prinsă 1), e 
Austriacii. merg de acuma din victorie în victorie, ocupă 

Presburg, Wieselburg, Raab, Veszprim, Eisenburg şi o parte 
„din comitatul Comorn. Kossuth, face apel la, revoluționarii 
„din alte țări şi mai ales din Polonia, alergară mulți, între 

cari fu şi generalul Dembinski 2), care joacă însemnat rol 
în revoluţiunea, Ungurilor. Situaţiunea lor era cu atit mai - 
critică cu cît aveai să lupte şi cu Sirbii, cari îi învingeaă 
mai la fie-care întilnire. Armata ungurească, după, luarea, 
Pestei, se împarte în două coloane, dintre cari una, sub 
comanda lui Gorgey merge spre Waitzen, alta, condusă de 

- Mauriciu Perczel merge către Tisa. Acesta, era, urmărit de 
generalul: Ottinger, care "1 respinge peste Tisa, dar aci Per- 
zel primește ajutoare şi așă întărit ia ofensiva, şi pune în 
retragere pe adversar. Ottinger 'se dă înapoi pînă cînd pri- 
meşte şi el ajutoare şi ţine în respect pe Perezel 3). - 

1) Vezi capitolul respectiv 
2] lranyi et Chnssln II. p. 968.
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In potriva, lui Gorgey s'a, trimes generalul Wrbna. Ace- 

sta pori mai întiii o antegardă puternică de cavalerie, 

care ocupă Waitzen şi unindu-se apoi cu ea lovi ariergarda, 
lui Gârgey la oraşul 'Ipoly-Sagh. Armata austriacă se în-. 

tăreşte cu corpuri noui venite. Generalul Simunici- ocupă, 

orașul Neutra, generalul Csorich se afla în drum spre Leva, 
iar generalul Gotz spre Mosocz. Aceştia închidea pe Găr- 
gey întrun triunghiă din care era grei de eșit. Generalul 

maghiar nu stă, mult la îndoială şi” începu a executa acea- 

stă retragere. Luind poziţiune întărită la Schemnitz, G5r- 

gey este respins; dar urmează şi de aci încolo acelasi si- 

stem provizorii de apărare şi ştie să scape prin mijloacele 

“sale strategice şi de cele trei corpuri şi de un al patrulea, 

al generalului Schlik, care l-ataca în coastă — și astfel prin 

Neusohl să ajungă în comitatul Gămir. „Campania lui 

Gârgey peste Carpaţi, zice Balleydier, este, dupe opiniunea 

ofițerilor competenţi, un fapt vrednic de a se compara cu 
faimoasa, retragere a generalului Moreau“ ?). 

Mareșalul Windischgrătz la, 20 Ianuarie pleacă din Pesta 

să conducă operaţiunile contra, armatei ungare de la Tisa, 3) 

comandată, de Mauriciă Perezel şi alcătuită în total din 16 
mii de oameni %). Dupe cîteva, întilniri fără rezultate însem- 

nătoare, mareșalul Windischgrătz isbuti să ocupe poziţiu-- 

nile. de la satul Kapolna, unde erai întăriţi Ungurii, şi 

“Dembinski, care luase acum comanda, în locul lui Perczel O), 

4 

fu respins cînd voia. să puie din noi mîna:pe Kapolna şi 

silit să se retragă €) Victoria aceasta a rămas: însă fără. 

nici un folos, pentru că Ungurii se putură retrage în toată. 
siguranța 7). 

1) Balloyăier guerre de Hongrie. ed. Bruxelles pag. 99— 46. Iranyi. 
et Chassin. Râv de Honerie. II pag. 268—269, 

2) Vezi Balleydier guerre de Hongrie. ed. Brux. p. 4—48. "Vezi şi. 
Ilranyi et Chassin Râv. de Hongrie. “UI 262 şi urm. 

35] Baileydier op. cit. ed. cit. p. 49. 
4) Balleydier idem. 50. 
5) Vezi despre aceasta Iranyi et Chassin II 268. 
5) lranyi Chassin IL 277--980, Balleydier. o. sit ed. Brux, 56. 
1 Balleydier op. cit. ed cit. pag 57,
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Invingerile acestea erai foarte adînc simţite de Unguri 
și ofiţerii din statul maior aruncat vina pe Dembinski, care 
comanda, Părerea, lor era, împărtăşită şi de soldaţi și un 
murmur de neîncredere se ridicâ împotriva, generalului. In- 
trebat cari sunt planurile sale ulterioare, răspunse că aci e 
secretul săi şi că dacă ar şti căciula sa din cap ce gin- 
duri clocește el sub ţeastă, ar arunca-o în foc şi ar umbla, 
toată viaţa cu capul gol. Szemere, comisarul guvernului, îl 
consideră, atunci ca destituit şi încredinţă, provizorii co- 
„manda corpurilor de aci lui _Gărgey,. care se unise!) şi 

- el cu oastea, lui Perczel. Peste o zi sosi și Kossuth, căruia, 
i se trimisese știre despre această întîmplare. EL: ascultă, 
pe ofiţeri, cari ziceai că greşelile lui Dembinski au produs 
perderile armatei ungare; ascultă şi pe Dembinski, care 
arunca, vina pe faptul că ofițerii nui dedeai toată ascul- 
tarea necesară ; apoi restitui pe Dembinski în funcțiunea, 
de comandant și certâ pe ofițeri. Polonul înțelese că aceste 
măsuri erai o simplă politeță către dinsul și de aceea, de- 
misionă şi se înțelege că demisiunea, a, fost primită, In lo-. 

“cul lui a fost numit Gârgey. Mai tirziă se dete generalului . 
Vetter, înălțat la rangul de feldmareşal, comanda, „Supremă 
a trupelor ungare, afară de cele din Transilvania, adică a, 
corpurilor de armată de sub Gorgey: şi a celui din Banat 
condus de Damianici 2). 

Se înțelege că, această numire nu 'a, satisfăcut nicidecum 
pe Gărgey, dar el nu sa retras; ci sa mulțumit să lupte 
şi întrun rol secundar. Şi n'a greșit, căci împrejurările l-a- 
duseră curînd în fruntea, oştirei. 

Mareșalul Vetter, punînd toate trupele în stare de ofen- 
sivă, făcu un plan detaliat de a pătrunde de la, Tisa în 
sînul Ungariei, dar bolnăvindu-se, nu putu să conducă în- 
suși operaţiunile şi fu înlocuit cu Gorgey 5). 

5 Iranyi et Chassin JI 277. 
2) Asupra acestor corturi dintre comandanții unguri vezi Balley- 

dier op cit 58—60, iar mal în detalii şi cu mal multă preciziune : 
Iranyi et Chassin op. cit. Ii 981—987, 
- 3) lcanşi et Ohassin II 291, 4 

1
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Nu-vom urmări aci. mişcările celor două armate, vom 

pomeni însă în primul rînd victoria Ungurilor e dela Isa- 

czeg 1), apoi bătălia de'la Waitzen. i 
Dupe ce -se văzură, învingători la, Isaczeg, Ungurii porniră 

spre Pesta. Armata, imperială nu știa nimic despre acest 

plan şi generalul Csorich primi ordin să pornească; cu' di- 
viziunea. sa dela, Waitzen spre Pesta ca să se unească cu 

corpul principal. Plecînd în ziua de 7-Aprilie (s. n.), lăsară, 

„ în oraş pe generalul Gotz. Acesta fu atacat, de. Gorgey şi - 
după o luptă scurtă, dar sîngeroasă, muri şi oraşul căzu 

"în mîna Ungurilor?) Consiliul lor de răsboiii hotări- ca să 

nu meargă d'adreptul la Pesta, ci să .caute a libera mai 

" întîi fortăreaţa. Komorn, pe care o ţineaii blocată Austria-' 
cii 2). Dupe o luptă înfuriată, susținuți şi de. locuitorii cetă- 

ţi: isbutiră so ia la 26 Aprilie 3). In același timp armata 
imperială se. văzu nevoită să părăsească Pesta 5) 

Văzînd împăratul că merge așa de răi armatelor sale, 

hotărî să ia lui Windischgritz comanda și o dete baronu- 

„ui de Welden. La 15 Aprilie prinţul părăsi tabăra, lăsînd 

provizorii conducerea în mîna lui lelacici și se duse Ia, 
Olmiitz $. 

Noui comandani, îu în capul oastei în ultimele împreju- 

Tări şi, cu toată silința, nu putu să schimbe nimic. din 
mersul evenimentelor, 

__ Așa dară armata, revoluţionară ungurească mergea acum. 
„din victorie în victorie şi imperialiştii se afla într'o situație 
foarte precară. | 

„Rebelii își lărgise aşa de repede caârele în cât aveati 
sub drapel opt corpuri de armată, . compuse din 107 bata- 

:] Iranşi et Chassin IT 291-295, Balloydier 66. 
2) Balleşdicr op. cit. 68-69 Iranyi ct Chassin II 333. 
3) lranyi et Chassin II 992, 

3) Vezi detalii în Iranyi et Chassin II 385-397, 
5) Irauşi et Chassin II 335. 

6] Balleşdier op cit. 69. Vezi Albina „Românească, din laşi- No 29. 
«din 1819.
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lioane, 454 - escadroane și 800 tunuri, adică, 178. mii de 
soldaţi pedeștri şi 12 mii husari“ ?) 

Totuşi în cercurile: înalte maghiare eraă certuii mari. 
Gorgay, opus tendinţelor revoluţionare ale lui Kossuth, 
dăduse dupe cea dintîiă victorie de la Waitzen - un ordin 
de zi, care'e un importânt document politie și care a pro- 
dus mare ferbere printre compatrioţii să 

lată cum începe acel ordin de zi: | 
„Corpul 'de armată din partea de sus a Dunărei declară, 

că Gărgey a luat armele pentru regele Ferdinand V şi 
pentru constituţiunea Ungariei sanctionată de el. Credin- 
cioasă, faptelor sale, armata, jură să va, continua să apere 
cu preţul sîngelui săi şi pe una şi pe alta în contra, ori' 
cărui vrăjmaş din afară, 

„Corpul de armată de sub ordinele mele va, combate cu 
aceeași energie pe ori cine ar încerca, în interiorul ţării să 
împedice, prin nepotrivite amăgiri republicane, triumful 'con- 
stituţiunei regatului“. 

Mai departe Girgey . declară că nu -va asculta de cît 
de ordinele ce i va, trimite „ministrul de răsboit răspun:- 
zător“ sai locoţiitorul sat „legal“ IX 

> 

Parlamentul austriac, strămutat de la Viena la Kremsier 
se ocupa numai cu discuțiuni teoretice şi de aceea guvernul, 
voind a ]ucra, pe un tărîm mai practic, convinse pe împă- 
rat să disolve parlamentul și să, decreteze o nouă constitu- 
ţiune ?). Impăratul. Franz Iosef fiicu aceasta, la 4 Martie 
1819, cînd apăru manifestul săi. Il vom analiza în scurt, 

Predecesorul nostru Ferdinand I a întins binefacerile unor 
instituţiuni liberale peste toată țara; însă evenimentele ul- 
terioare nai corespuns cu buna sa, voinţă, şi prin uneltirile 

-1] Balleydier. Guerre da Honegrie Ea. Paris p 99. 
2) Baleydier op. cit. 100—101 Iranşi et Chassin. Râv. de Hon: 

grie. II 215. - 
3) Iranyi et Chasstn op, cit. II 857
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unei partide contrarie tronului vedem patria aruncată întrun 

răsboiă civil. Rezultatele ce aă decurs din abuzul libertăţii 
sînt cît se poate de întristătoare şi de aceea dorința noa- 

stră este să înfrinăm acest abuz și să stingem revoluţia. . 

Parlamentul, chemat la Kremsier, de mai multe luni 

emite numai teorii şi se ocupă cu o constituţie numai 
pentru o parte a monarchiei. Acum, cînd renașterea unei 

Austrii unite este aproape asigurată prin victoriile armatei, 

se aşteaptă de la noi un așezămînt care să fie o legătură 

comună pentru toate popoarele Austriei. De aceea declarăm. 

că de la data acestui act adunarea, este şi rămîne disol- 
vată, 

Apoi împăratul se adresează, la popoarele Austriei, spu- 
nîndu1e să se adune în “jurul tronului şi să fie sigure” că. 
unite în puteri, ele vor f neînvinse de orica-e dușman. 

După această proclamaţiune - urmează principiile funda-- 
mentale ale constituţiunei. : 

Ele sunt : | 

1) Deplina libertate a, cultului. 
„___2) Fiecare biserică recunoscută îşi administrează în par-- 
ticular averile şi'şi conduce interesele sale fiind, se înțe- 
lege, supusă legilor generale ale statului. 

3) Invăţămîntul este liber. 
4) In părţile unde sînt populaţiuni amestecate se va da. 

şi “minorităţilor yutinţă de aşi desvolta limba, lor. 
5) Cuvintul, tiparul sînt libere. 
6) Fie-care cetățean are dreptul a petiționa, 
7) Cetăţenii a drept să se adune şi să formeze socie-. 

tăţi. 
8) Libertatea, personală este garantată, 
9) In cel mult 483 de ore fiecare arestat. trebuie să fie 

prezentat autorităţilor judiciare sau liberat. 
10) Domiciliul este inviolabil, afară, de cazuri grave pres-. 

crise de lege. 
11) Secretul scrisorilor este garantat !). 

Aceste puncte sînt bazele unei constituţiuni făcute cu: 
totul în interesul Austriei. Dela data aceasta, ne spune: 

1) Manifestul s'a publicat în toate ziarele din timp. |
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„manifestul, nu mai există “Transilvania, Ungaria, Croaţia, 
etc., ci e o singură “țară mare, sub un singur cap, şi lo- 
cuitorii ei se“bucură de aceleași drepturi, ai aceleaşi în: 
datoriri, o monarchie unitară sub numele de Austria, 
Din punct de vedere egoist şi fantesist, o asemenea; 

constituţiune este excelentă, dar cînd am pune întrebarea : 
poate Austria să trăiască sub un asemenea, regim ?—atunci 
tără îndoială răspunsul e negativ. Nu e locul să facem aci 
o examinare a acestui fapt. inem numai a constata, că, 
în faţa pretențiunilor de unitate de stat ale Ungurilor, Aus- 
tria era în drept să ceară şi ea. unitate de stat. Se înţelege 
însă, că, depe dreapta rațiune, amîndouă erati pe un tărîm 
fals, pentru că nici Austriei pentru sine nici Ungariei 
nu e permis a spera o unitate în înțelesul lor. Aspira- 
ţiunile lor nu se pot îndrepta decît spre ideea federativă. 

Dar să lăsăm discuţiunea, teoretică şi să vedem ce fă. 
cură Ungurii faţă cu manifestul imperial din 4 Martie. 

Cită vreme a, mers răii soarta armatelor lor, sau ţinut 
în rezervă şi sai mărginit să facă discursuri în dietă, fără 
să ia o atitudine hotărită. Cind însă împrejurările se în- 
toarseră în favorul lor, atunci Kossuth veni în dietă cu 
acea faimoasă propunere a, declarării independenţei. 

Actul acesta, se votâ de dietă în ziua de 19 Aprilie 
18491). . 

Iată cum începe : | 
„Prin această, solemnă declaraţiune, luînd Ungaria ale 

sale drepturi neclătite, o așezăm din noi cu toate părţile 
şi provinciile sale în rîndul statelor independente ale Eu- 
ropti; :. 

„Inaintea lui Dumnezeă şi a lumei doclarăm detronată 
înșelătoarea casă de Habsburg-Lorraine.« si 

După aceasta, dieta se cred îndatorată să expună moti- 
vele hotărirei sale. ” 

- 1] lranyi ej Chassin op. cit II 366 şi urm.
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Timp de trei secole această dinastie a apăsat Ungaria. 
Venind revoluţiunea, jranceză, care a mişcat toate statele 

Europei, Austria s'a. văzut în neputinţă de a potoli focurile 

ce isbucniră în deosebite părți ale. imperiului. Ia .aceste 
împrejurări Uugaria. ma voit să profite şi „să smulgă ve- 
galității nişte drepturi nouă, ci s'a mulțumit săși asigure 

autonomia și independenţa...“ 

Ungaria, pse inţelege, împreună cu Transilvania“ n'a 

fost o parte a Austriei şi aceasta, se dovedeşte examinînd 

sancţiunea pragmatică. Dâr Austria, n'a voit să ţie seama, 

„şi a căutat „să șteargă națiunea ungară din numărul națiuni- 

lor vii * Spre acest sfîrşit a ațițat la revoltă pe Slavi şi 
pe Croatţi, slujindu-se de anul Ielacică ca de un instru- 

ment, -- 
Dupe ce insistă asupra mersului răsboiului cu Slavii, 

declaraţiunea, vorbeşte despre luptele din Transilvania 

„pentru că avea scop disolvarea (?) violentă a uniunel întim e: 
între Transilvania, şi Ungaria, această unire care a fost veali- 

zată în anul trecut, conform ci legile făcute de dieta din Pres- 
burg şi apoi de dieta Transilvaniel.“ lar populaţiunea ro- 

mină, luînd arme ca, să lupte contra libertăţii (1) „cu care fu- 
sese dotată de către lege“, a făcut cele mai grozave. torturi 

asupra, Maghiarilor, 
Ungurii sai luptat cu trupele imperiale; ș şi ai învins în . 

toate părţile atit pe generalii austriaci cît şi pe Ruşi, cari 

veniră în ajutor și ai devenit stăpîni pe “Transilvania şi a 
liberat pămîntul lor de armele imperiale In urmau: acestor 
victorii, împăratul, prin constituția sa, din Martie, a împăr- 

țit. teritoriul'ungar (?) în cinci părţi : Ungaria, Transilva- 

„ia, Croaţia, Slavonia şi Fiume. 
Faţă cu această trădare, dieta, hotăreşte : 

„Îl. Ungaria şi Transilvania, legat unită cu dinsa, și cu 
toate părţile integrante se declară stat european autonom 
şi independent, iar integritatea, teritorială, completă a ace- 

lui stat o declară indivizibilă şi inviolabilă, 

„2; Casa de Habsburg-Lorraine, devenind vinovată de. tră-



dare, călcare a jurămîntului şi de chemar ela arme împotriva na- 
țiunei; mergînd cu îndrăsneala pînă acolo ca, să încerce 
îmbucățirea integrităţii teritoviale a tărei, ca să răpească 

Transilvania, Croaţia, Slavonia, Five şi litoralul, ca, - să 'dis- 

trugă existența noastră politică cu armele şi ca să cheme 
spre acest sfârșit în ajutor o altă naţiune, cu care să poată 

mai bine lovi națiunea ungară; prin urmare rupînd prin. - 
aceste fapte sancţiunea pragmatică şi legătura, dintre ea şi 

Ungaria :pe baza tractatelor şi obligaţiunilor reciproce, — 
aceasta casă, este prin aceste împrejurări de o sută de ori . 

. călcătoare de jurămînt şi în numele naţiunei e socotită ca, 
detronată, şi lipsită, de toate titlurile coroanei Ungariei, de 

toate dreptu:ile politice şi gonită pentru totdeauna, depe 

teritoriul acestui stat, 

„3. Reintrînd astfel, depe ale sale drepturi naturale, i 
familia statelor europene ca stat autonom şi independeat, 

Ungaria declară, statelor cu cari a fost sub aceeași coroană 

că” voeşte şi acum să rămie în pace cu dînsele şi să între: 
ție raporturi de vecinătate. 

„£. Tara va fi guvernată, de Ludovio Kossuth, numit gu- 

vernator prezident. -.  ... - 

„Impărtăşim- statelor civilizate rezoluțiunea noastră. cu 
convingerea că ele vor primi națiunea ungurească în rîndul 
naţiunilor independente şi autonome, ca, pe o soră 'a lor, 

cu toată. prietenia, şi " buriă-voinţa pe. care le o oferă în 

schimb națiunea ungurească. 
„Facem ştire tuturor. locuitorilor Ungariei ș şi Transileaniei 

| unite (!) că toate autorităţile sînt prin aceasta, desfăcute de 

orice legătură de credinţă cu casa Habsburg, care e detro-: 
nată ; ba încă sînt oprite în numele naţiunei şi socotite 
vinovate de crimă de trădare dacă vor căuta, să,. agite prin 
orice mijloc pe ceă ce ar zoi să readucă puterea regală în Uu- 

“gari. 1. 
 Separaţiunea fa -votată de dietă, deşi nu cu mare entu-. 

. 1) Declaraţiunea este iscălită de: Sig. Perenşi, P. Almassy, Em... 
Szaesvayi 

.
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siasm 1) și Kossuth deveni capul unui guvern provizorii, 
saii în realitate, regele fără coroană care făcu prin ideile - 
sale primul pas spre ruina, patriei 2), 

Va să, zică Ungurii erai stăpîni ai situaţiei atit în patria, 
lor proprie cît şi în provinciile romînești. Ă 

Dela, finele lui Martie, Transilvania, era, pe mîna lui Bem 
și pe mîna comisarului Ladislau Csânyi. Bem publică, mai 
întîi amnestia pentru cei ce ai luptat contra Ungurilor 
şi apoi începu să organiseze armata, așa, că pînă în Maiu 
el formase un corp de treizeci de mii de oameni?), - 

Ca, să ţie piept unei mișcări prin Oltenia a, lui Puchner, 
Bem se îndreptâ spre Banat +). 

Mai nainte însă s'a încercat să ia Alba, Iulia. 
Această cetate, care avea o poziţiune strategică, destul de 

tare şi un însemnat material de răsboită 5), ar fi fost pentru 
Unguri un mare cîştig. De aceea, garnizona de aci, comandată, 
de colonelul August, dupe căderea Sibiului a căutat, să se 
întărească, aducînd materiale de hrană, ca să poată rezista 
unei împresurări și îmulţind trupele 6), Pe la, 24 Martie se 
și aşezase o coloană de unguri la satul Teiuş și venise -și: 

1) Cu toată votarea acestul act, în cietă părerile erai împărțite şi 
".. această diviziune se resimțea şi în sinul armatei, zice Balleydier in 

opul săii citat p, 9, Lucrul 8 afirmat şi de Iranyi et Chassin op, 
cit. 11 dela 390 inainte, unde cartă a respinge argumentele unei 
partide a păcii. Vezi şi ştirea ce publică „Albina Romînească! în 
No. 47 pag. 193 pe anul 1849.: | - 

.2) Cuvintul e zis de chiar Gârgey într'o conversaţie cu Damianici: 
„Kossuth va perde Ungaria.“ Balloydier op. cit. p 85. Vezi şi scri- 
soarea lui N. Bălcescu către Ghica în „Amintiri din pribegie pag. 343. 

3) Bariț Ist, Trans. II 485 In: privința amnestiel vezi ]. Ghica. - 
Amintiri din pribegie pag. 189. „AÂmnistia acordată de Bem era dată 
din propria sa iniţiativă, de aceea nici nu oprise pe Unguri de-a co- . 
mite cruzimi * e IN 

3) Vezi telegrama din Moniteur 1niversel No. 112 din 1849 cu data 
de 15 Aprilie. . a 

5) Bariţ op, cit. 505. _ 
6) Vezi înşirate trupele garnizone! la Bar ţ 506.
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colonelul Kemâny gata de atac, iar la 1 Aprilie şi Bem 
“începu să bată cetatea, dar speranţele lui fură, înșelate: 

cetatea resistâ !), iar el.îşi continuă, drumul în spre Banat, 
conform ordinelor primite, după ce asemenea păţi şi la 

Deva, unde lăsă un corp destul de însemnat so ţie blo- 

cată şi so silească prin foame a se preda. 2). 

Garnizona, din Alba Iulia, văzînd că vrăşmaşii sînt slabi, 

prinse curagiu şi începu să facă din cînd în cînd eşiri. 
„în cară loveaii cu putere pe înconjurători. 

In împrejurările acestea trupa romînească a, prefectului _ 
Axente făcu un însemnat act de vitejie. Cerîndu-i-se să. 

vie în cetate, ea — alcătuită numai din 800 de inşi — îşi 
făcu drum printre rîndurile de peste 4000 ale dușmanului 
şi intră în Alba, Iulia. 

Situaţiunea lui Sever Axente era foarte critică. Consiliul de 

răsboiă îl chema; în cetatea înconjurată 3). Avea, drept să se. 
întrebe: „Care va fi soarta; noastră acolo?“ pentru că din 

siguranța munţilor trebuiaă să meargă chiar în mijlocul 

inimicului, care era, mult mai puternic. Şi în această în-: 

cercare nu i-a, ajutat de fel garnizona ; Rominii ati înşelat 
pe vrăjmaşi, trimiţind în altă direcţiune un număr. de lăn- 

ceri, iar ei sai îndreptat în sensul . opus ca să poată pă- 
trunde în cetate. 
Pătrunzînd, soldaţii lui Axente şi o parte din garnizonă 

fură trimiși să facă la 26 Maiii un atac contra înconju:- 

„rătorilor. Romiînii se luptară cu tărie, siliră pe duşman să 
se ascunză, dar văzură că ei ai fost scoşi din cetate ca, 
să fie trimeşi iarăși în munţi. Care va fi fost sensul ace- 
stei procedări 'din partea consiliului de răsboiii din Alba 

Iulia, Dumnezei ştie. Singura, explicaţie pare a fi svânul răs- 

pîndit prin cetate că Rominii vor să ia comanda din mîna, 

colonelului austriac şi s'o dea unui romîn. Axente mărtu- 

riseşte că n'a fost nici decum.vorbă de acest lucru, ci o 
'spaimă din senin a comandantului. Oricum, întîmplarea, 

1) Bariț 507-—509 
2; Bariț op. cit. 486—487, 
3] Vezi raportul lui Axente in broşura citată pag. 58. 

IN
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aceasta, arată, cu cît de puţină sinceritate se purtaă Au- 
striacii faţă de Romiîni 1). e Ă 
 Aă mai făcut Ungurii încercări de a lua, cetatea, dar la 
urmă sai convins că ea nu va putea cădea în mîna, lor 
pînă nu. vor fi stăpînii munţilor apuseni 2), R 

e 

Cum ajunse Bem în Banât, dete trei proclamaţiuni : una, 
către grănițeri, alta către Romini şi alta către Germanii 
de acolo. In aceste acte el vorbeşte ca 'un adevărat învin- 
Sător, care dă din graţie un ultimatum, întrebînd: sînteţi 
cu noi sai contra noastră ? Dacă sînteți cu noi. „toți - face 
plăcerea lui Dumnezeu și za fi bine de voi,“ dăcă nu sîn- 
teţi „ră așteaptă pedeapsă, moarte şi pustiire.“- Maghiarii ai 
vrut, depe aceste proclamaţiuni, să reverse toate bunătă. - 
țile peste toţi locuitorii, dar uneltirile. împăratului aă stri- 
cat efectele ce trebuia :să producă, aceste măsuri asupră 
popoarelor și astfel, zice Bem, adresîndu-se Rominilor Bă. 
năţeni, „frații vostri din Ardeal, amăgiţi de intrigile cama- 
„rilei curței împărătești, stai resculat în contra fraților. lor 
Maghiari.“ 3). Aceeași sistemă, de minciună și de calomnie. 
ca şi a adevăraţilor Unguri. | 

De îndată ce Bem plecâ, Transilvania rămase în stăpini- - 
rea lui Csânyi, om răsbunător şi cu un' temperament; -fu- 
rios,. Acesta înfiinţă îndată tribunale criminale în' toată 
ţara “şi - dete ordin: ca toţi Rominii și Saşii în timp de 
douăzeci și.patru de ceasuri să; lase armele şi: totdeodată, 
publică, spre cunoştinţa, generală ca taţi Rominii și Saşii 
să se întoarcă în opt zile, căci altfel: li se vor confisca, 
averile. Și aceste amenințări nu 'rămaseră ” vorbe. Ungurii 
începură acum să'şi facă dreptate — aşa, cum înțelegea ei 

1) Detalit vezi în raportul lui Axente, broşura citată, pag. 59 şi. VIM, . - | 2] Raportul lui Iancu pag. 32, i . E 3) Actele de cari pomenim aci sînţ publicate în Memorialul Șaguna : - | Cel către grăniţeri la pag 3827, cel către Rominil bănăţeni la pag. -. 323 şi cel către Germani la pag. 829. - a
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dreptatea : mii. de familii romînești fură despuiate de averi 
„Şi de păminturi, sub pretext că le răpise de la Maghiari 

mai nainte. 'Aceste fapte 'tiranice ati mers așa de departe, 
încît chiar Csâânyi a fost nevoit să le recunoască şi — de. 

„ochii lumei, — să caute a, le stîrpi, instituind niște triou- 

nale și nişte trupe ambulante pentru ţinerea, liniştei ?), . 

lată ce zice el într'o ordonanţă: 
„Imi sosesc rapoarte oficiale ce spun că sînt tivani nu 

ascunși ci pe faţă, cari, neascultînd de legi, silesc la robote: 

cu forța pe. foștii lor iobagi deși mu le maă sînt acum stăpină“ 8). 
Cine eraă acei tirani de cît Ungurii, nobilimea, ungurească 

„cea lăudată în toate ocaziunile, zicîndu-se că a renunţat de 
bunăvoie la, privilegiile sale, cînd în realitatea ea urma, ace- Ă 

leaşi privilegii cu sila? 
In timp de aproape patru luni cît a stăpînit în Tran- 

'silvania acest tiran nesăturat de sînge, n'auziai de cît vaete 

Și suspine ale morţii. Si nu numai pe ici colo, în unghiuri 

izolate, ci pretutindeni: „poporul romînesc, depe expresiunea, 
d-lui Bariț, era între proscris.“ Amnistia pe care” o procla- 

mase Bem fu desfiinţată şi Csânyi primi din partea lui. 
Kossuth deplina, putere de a aplica „principiile cele mari“ 

“ale revoluţiunei ungurești. Şi îndată comisarul unguresc: 

desfăşură, stindardul omorului şi al torturei. Fiecare maghiar 

se credea autorizat să devie judecător şi să, osîndească. Șase. 
mii de Romini 3) periră în zilele acestea victime ale furiei 
şi cruzimei ungurești. Ce comentarii s'ar putea, face ? Ro- 

minii era desarmaţi,- iar Ungurii organizaţi milităreşte şi 

stăpîni pe ţară, In „asemenea, împrejurări duc ei focul Şi 

jaful pretutindeni pe unde trec. Cruzime și laşitate ! De 
aceea au avut și ei mai tirziti să sufere de la Romiîni; de 

1) Bariț 198-491. 

2] Vezi acest act în anexele dela volumul II din. Ist. Trans de Ba- 
ri; pag. 775. 

3) Vozi „Pomelnicul celor omoriţi la 1848: publicat de P. Alexi în 
revista Transilvania No. 19 şi 20 din 1870 şi No. + pină la 13 din 
1871. Vezi şi Bariț opera, citată, .
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aceea milă şi îndurare n'a arătat ţăranii noștri pentru un- 
„guri; pentru că nu puteai să uite valurile de sînge ce înro- 
şise riurile, focul ce pustiisa satele, jaful ce distrusese ţa,. 
rinele. Și de aceea, ai fost atit de cruzi Rominii încît aă 

“speriat pe Unguri şi au făcut pe Kossuth să zică la 1859 
lui Napoleon II, care "1 îndemna să ridice în Transilvania, 
pe Ungurii contra Austriei: -„Nu pot glumi cu sîngele na- 
țiunei mele ; se pot-găsi printre Romîni oameni cari să re- 

„pete cruzimile din 1849 Ve: 
Domni absoluţi ai Transilvaniei, stăpîni pe fortăreţa Ko- 

“morn, prin urmare aproape de capitală, Ungurii porniră 
“spre Budapesta. Armata, austriacă se luptă cu tărie, dar 
nu putea să opue nimic acelui entusiasm care stăpînea, 

„acum trupele maghiare. Asediul cetăţii a ţinut de la 4 Mai 
pînă la 21 şi în fine stindardul unguresc se înălță în ca 
pitală, dar se înălţă d'asupra, ruinelor şi a, mormanelor de 
“cadavre, depe expresiunea lui Balleydier 2). 

In aceste grave împrejurări casa austriacă, se hotărăşte 
-să ceară ajutorul împăratului Nicolae al Rusiei. 

1) Ion Ghiea. Amintiri din pribegie pag 190. & 
2) Vezi Balleydier op cit. p 87 şi urm.; asemenea Iranyi et Chas- 

:sin 0p. cit. II 490 şi urm. Vezi şi „Albina Rominească din 1849 No, 
-42 pag. 1192, No 43 pag. 176. -
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CAPITOLUL XV. . - 

EVENILENTEI E DiX MUNȚII APUSENI 

Munţii apuseni. — Caracterul locuitorilor. — Insemnătatea acestor 
munţi pentru Romiîni. — Semnalul revoltei. — Notiţe despre Iancu — 
Dezarmarea Abrudului. — Catastrota do !a Zlatna. — Lupta dela, Cri- 
cău. — Rolul trupelor Romine, — Starea trupelor Romine. — Iancu se 
coboară spre Turda. — Buteanu la Huedin. — Atacul Traianişulul — 
Măsurile lui Iancu de a apăra munţii în 49. — Luptele dela Mărişel. — 
Armata din munţi părăsită. — Ungurii vor să facă pace. — Venirea 
iul Dragoş. — Scrisoarea lui Kossuth, — Dragoş vorbeşte către po-- 
por. — So audo că vine Hatvani. — Ce zice Dragoş? — Hatvani prin- 

"de po capii Romini. — Cum trebuie judecată venirea lui Dragoş? — 
Ungurii vor să explice altfel lucrul. — Iancu chiamă pe popor la lu- 
ptă. — Prima luptă cu Hatvani. — A doua luptă — Venirea 'lui Ke- 
meni. — Lupta de la Fintinele. 

- 

Munţii apuseni ai Transilvaniei, zice d. Teofil Frîncu, se- - 
înalță pe d'asupra şesurilor ungare şi cîmpiilor romîne și + 
sunt atit de fermecători, încît nici tantazia poetică nu'şi-poa- 
te închipui alţii mai frumoși şi mai romantici. ") | 
„Sub numirea de munţi apuseni se înţelege regiunea, din. 

nord vestul Transilvaniei pînă la Mureş în jos și pînă la. 

Someşul cald şi rece pe de oparte, pînă la, isvoarele Crişu= 
rilor pe de alta.. 

In aceste părţi locuesc grupuri foarte compacte de Ro- 
miîni, purtînd depe localitate — diferite numiri : Mocâni, Cri-- 
șeni, Băeşi, Moti sau Topi. 

Locurile sunt muntoase, satele rare şi sustăţite şi nu poţi 

călători de cît călare prinpotecuţele strîmte şi sucile ca, 

să vezi toate acele frumuseți naturale şi acele poziţiuni” 
strategice, cari fac din munţii apuseni o adevărată cetate: 
a 'Transilvaniei. | 

Locuitorii sunt oameni ţapeni, serioşi, se însufiețesc re. 

pede şi aii o tărie de caracter, care-i face a trece prin foc: 

şi apă numai să ducă la bun sfîrşit ceea ce 'șipropun. Ei. 

„se ocupă cu plugăria, creşterea vitelor, cu "diferite meserii. 

1) Romini! din munţii apuseni de Frincu şi Candrea pag. 3.
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și unii cu exploatarea minelor 'Traiul lor e” simplu şi cum- 
pătat. 1). Sa 
“Pentru Romini această, regiune trebuie să fie un pămînt . 

sacru, căci ungurii singuri mărturisesc că acest „Străvechiă . 
cuib al Horilor“ este un „district inemorabile, 

„In acest district, zice un ziar maghiar, a devastat Ho- 
ia și Cloşca, aci au tăbărit oastea lor cu care ai pornit 
spre stirpirea Maghiarilor. Aci a lucrat. Catarina, Varga, acea, 
femee misterioasă, despre care nu se știe de unde a venit 
şi ce s'a ales de dînsa, după judecată, care a organizat o - 
„gardă romînească în jurul ei şi a fost în stare a răscula, ță- 
rănimea, pînă cînd episcopul Șaguna o prinse şi o dete ju- 
stiției să fie- judecată. Aci a, fost reședința; lui Iancu la, 48, 
de aici a condus regele munţilor legiunile romîneşti“ 2). . 
„Am văzut că la, toate mişcările tinerimei și ale poporu- 

lui. înainte de începerea, războiului, au luat; parte și romi. 
ii din munţii apuseni; conduşi de Iancu, de Buteanu, s, a. 
„La Rusalii în 1818 fiind bilciă în orăşelul Cimpeni, A-' 

vram lancu sa suit pe o masă în mijlocul bilciului șia în- 
demnat poporul să se înarmeze, căci a venit timpul ca el 
să fie liber Poporul a: primit cu cel mai mare entusiasm 
îndemnul lui Iancu şi chiar în sara aceea sa făcut o adu 
nare, în care s'a, decis răscularea poporului. 5, 

În noaptea de 10 Iunie s'a dat semnalul. revoltei prin tra- 
:gerea clopotelor şi prin strigătul: la arme! Atunci locuitorii 
maghiari din Abrud. Roşia, Zlatna și Ofenbaia au cerut ar: 
mată de la guvern. La 20 Iunie au şi sosit cinci companii 
împreună cu o comisiune dn anchetă, care arestâ pe Balint 
şi pe Iosif Moga, şi umblă în același timp să prinză pe Ian- 

“cu, — dar în-zadar. 

_ 1) Vezi pentru detalii etnografice lucrarea d-lor Frincu şi Candrea: Rominil din munţii apusenf. = ” 2) „Budapesti Hirlap“ din 6 Noembrie 1885 în studiul d-lui. Şuluţ din „Gazeta Transilvaniei“ pe 189; ! : 3) Au luat parte: Iancu, Sim; Balint, 1. Nobili, M Andreica, N. Cor. -cheș, Î. Aiuzan şi L. Ciurileanu; - 4) Fragmente istorice de 1. Ciurileanu pag. 7.9..
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“In urmă comisiunea arestâ şi pe alţi Romiîni, iar pe cei 

doi dintii ia trimes la Aiud. )).. 

In adunarea. dela Blaj sa cerut și eliberarea, lui Balint şi 
Iancu a declarat că va preface Aiudul în cenușe de nu vu 

fi ascultată această dorinţă. Balint a fost scos din închi- 
„soare şi adus chiar atunci în cîmpul libertăţii?) 

In această adunare se hotărăşte 2) ca şi poporul să aibă 

"- gardă naţională; dar lucrul se accentuâ, mai clar în cea, din 
“Septembrie, în care se declară, că garda se va înfiinţa, ime- 

diat spre apărare contra, terorismului maghiar. 

In baza, deciziunai. luate aci, Avram Iancu veni în munţi 
şi. începu să stringă trupe. Din toate părţile ţăranii alergat 

Ja dinsul ca la, un liberator; în curînd el deveni un adevă- 
„rat „rege al munţilor“-şi chiar atunci cînd Ungurii erau. 

stăpinii Transilvaniei putu să păstreze neîntinat stindardul 
Romînismului. | 

Cine este acest lancu? | - 
"Avram lancu sa născut în Vidra-de-sus la anul 1824, Ta. 

tăl său, sătean inteligent şi cu dare. de mînă, văzînd pe 

„Avrămuţ“ că, are tragere de inimă la învățatură, îl dete 
la scoală. După terminarea, studiilor juridice sa dus la 0- 
șorheiu la tabla regească de acolo A luat parte în Martie 
şi Aprilie la mişcările tinerilor din acest oraș, la 2/1; Maiă 
a venit la adunare cu 0 numeroasă ceată de munteni. După 
înarmarea Rominilor deveni prefect al legiunei „auraria“ şi 

- primi apoi numirea, de general şi de el ascultai şi a alţi pre- 
fecţi: Balint Axente, Prodan, s. a. î). - 

D. Şulut, raportează în memoriile sale 5) că, venind. 0- 
dată ungurul Vasvâry acasă la Iancu în munţi în anul 48, 

pe cînd începuse a se agita chestiunea unirei, dar neînţe- 
legerile dintre Romiîni şi Unguri nu intrase în faza cea a 

1) Fragm, ist. de Ciurileanu pag. 10-12. 
2) Fragm, ist. de. Ciurileanu pag. 19, 

3) La punctul x. 

3) Notiţe dupe Panteonul Român de Josef Vulcan. . 
5) O lacrimă ferbinte (vol. I al Memoriilor) pag. 48.
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cută —ia spus că, Ungurii ţin cu ori ce preţ, să se înde- 
plinească acest act al unirei, căruia, ei îi dau o mare va- 
loare, La aceasta Iancu i-a răspuns: cc 

— „Să nu vă înpingă infernul la acest pas, căci atunci 
va, cîntat cocoşul. Să ştii că eu sînt nepotul lui Horia, ca- 
re a crescut în casa asta unde ne aflăm noi. . . sînt gata 
aă urma luă, dară unirea wo primesc“, 

Aceasta, arată cît de hotărit era Iancu şi cît era, de gata, 
în ori ce.moment ași apăra convingerile. Chiar Vâsvary a 
fost nevoit să recunoască această înaltă calitate a marelui 
Romiîn, căci a zis despre dinsul: „Acesta este un om extra- 
ordinar; e un om cu sînge rece, talentat, dar cînd vorbeşte 
despre suferinţele naţiunei sale. e fanatic, îi schintee ochii 
şi poți vedea într'înşii făclia, revoluţiunei aprinsă“. 1), 

- Romiînii, mai ales cei din munţi, aveai o încredere oarbă 
în Iancu. - :. - | 

Ca, să ne încredințăm de aceasta, e destul să cităm ur- 
mătorul pasagiu dintr'o scrisoare ce-i adresează prefectul 
Prodan: Ă 

„Ca un bun și de D-zeu insuflat viii romîn al nostru mat 
iar, scrie-ne ceva, nou şi ne mai dă poruncă, că noi încă cînd 
putem şi ne slujește minteaa duce cu sine lipsă, facem, dar 
ni se par mai bune și maă dulci poruncile tale și ponorul cu 
o peste fire iubire ascultă glasul tău ș cînd le citesco.: 
carte (scrisoare) dela tine pare că reînvieii, * E 

Iată, cine era Iancu. 3). - 

3 * A 

Trupele romîne formate în toamna anului 48, adunate în 
Cimpeni, Bistra şi Bucium, aii început cerînd Ungurilor să. 
depună armele. Iancu și-a pus în practică, măsurile sale 
mai întiiă în Abrud, unde intrase cu oastea și voia să, 

1] Şuluţ Memorii I 40. . 
2] Documentele din Gazeta Transilvaniei No 122 din 1891, | 
3) Vezi despre Iancu şi Bucovina, ziar din Cernăuţi, supliment la. 

No 18 din 18:19. - 

Fi
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facă dezarmare cu forța, dar cîți-va, cetăţeni l-aă rugat să 
procedeze în mod pacinic şi atunci el a dat termen dela, 
21 Octombrie pînă la 24 ca, Ungurii să depună. armele, să 
scoaţă steagurile pentru unire, să jure credință împăratului 
şi să pue steaguri împărătești, Implinindu-:e condiţiunile, 
oraşul a; stat liniştit şease luni. Așa sa întîmplat şi prin 
unele sate şi oraşe, în cît nu se poate zice că Ungurii in 
aceste părţi ai suterit ceva dela Romini în primele tim- 
puri ale răsboiului civil?), 

Dar Ungurii nu puteaă să se astimpere şi din pricina, 
purtărei lor mișeleşti se dete prima, ciocnire, semnalul de 
începerea răsboiului în munți. Aceasta s'a întîmplat în 
Zlatna. Aci venise trupe romîneşti ca, să ceară Ungurilor 
din oraş să, dezarmeze. Ei declarară că vor să se învoiască, 
dar în timpul tratactivelor ambele părţi “să depue armele. 
Rominii esecutară cu bunăcredinţă aceasta şi aşteptau li- 
niștiți resultatul consfătuirei şefilor, cînd colo aud deodată 
„Foc! şi Maghiarii să reped asupra lor și omoară cîţi pot, 
şi.pe alţii ' fugăresc. „Nu trece însă mult și Romiînii se 
reculeg, vin din noi la luptă, înfuriați; orașul devine prada, 

” luptătorilor şi o bună parte e prefăcut în cenușă 2). Victo- 
ria rămase a Romînilor. | o 

De acuma se înţelege că pe calea, paciriică nu se mai 
putea urma și prima luptă regulată s'a. dat la Cricău 5). 

” Fiind pusă pe fugă oastea lui Axente, care tocmai îşi aşeza 
trupele adunate, Ungurii luară curagiă şi atacară, la, 28 

„ Octombrie lagărul romînesc stabilit Ja Cricău. Acest lagăr 
nu era comandat de lancu, ci de vice-prefectul Blajan, căci 
prefectul era ocupat cu. dezarmarea, oraşelor muntene. Ro- 
miînii susținură primul atac, dar lovitura era grea, de aceea, 
se deteră înapoi și prin stratagema, de a îmbrăca parii de - 

1) Raportul lui Iancu pag. 2. Bariț op. cit. pag. 341. 
2) Raportul Iul Iancu pag. 4—5. — Ciurileanu Fragm ist, pag. 12. 

— Bariț op. cit, 318 şi urm- : 
3) Nu departo de Alba-lulia. 

15
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la gard cu haine . înșelară 'pe Unguri, îi loviră în coastă 

şi-i respinseră !). 
Apoi luptele continuară. Trupele rominesci aveau două 

roluri în aceste timpuri. Mai înţiiă, aflindu-se sub asculta- 

rea generalilor austriaci, trebuiati să se supună ordinelor 

„lor şi adesea, am întîlnit la deosebite lupte şi gloate ro- 
miînesci. Al doilea, în ţinuturile lor trebuia pe deoparte 

să ţie în.supunere pe Ungurii dezarmaţi şi pe de alta să 
respingă atacurile trupelor cari intîmplător puteai să-i 

atace chiar acolo. | 
Se înţelege că ar trebui să iătrăra în prea mari detalii, 

cari ar trece peste cadrul scrierei noastre, dacă am urmări 

în parte toate aceste hărțueli. Zic „ hărţueli, * fiind că 
luptele pe cari le ai susținut muntenii, de şi înfiorătoare, 

nu ai fost regulate, pentru că Romiînii nu aveai putinţă 

să facă aceasta, Să, nu ne închipuim cînd auzim de legiuni, 

de prefecţi şi vice-prefecţi, de tribuni şi vice-tribuni, — că 

exista, o organisațiune permanentă în felul acesta. Comite- 

tul naţional — făcînd planuri pe hirtie — i-a chemat pe 

toți Romînii „la arme,“ dar... n'a avut arme. Pa cînd Un- | 
gurii aveaii o armată regulată, cu o direcțiune unică, cu 
arme şi muniţiuni, Romînii îşi alcătuiră trupele lor întrun 

chip foarte original, dar foarte dăunător pentru dinşii : cu- 

tare tribun da de ştire în satele pe cari le avea sub co-: 

manda sa ca să se adune în cutare zi cu ce arme au şi 

cu merinde, ca, să plece contra Ungurilor în cutare loc. Ță- 

ranii.veneati cu coase, umblăcii, cu furci, cu ciomege, cei 

mai avuţi cu pușci de vinat — şi cu merinde cit puteai 

lua, în traistă şi astfel porneaii. Urmăreaii pe Unguri, lupta 

se da sau nu, dar miîncarea și praful se isprăveaă şi ade- 

sea, fără nici o ciocnire trupa trebuia să se disolve?). Bu- 

1) Raportul lui Iancu pag. 6 '17.— 

2) Vezi documentele publicate de Silivestru “Moldovan în Gazeta 

Transilvaniei pe 1891. In foarte multe din - aceste scrisori vedem că 

diefri:it şefi se pling de lipsa de mincare, de lipsa de praf de puşcă 

şi de lipsa de bani. Rominilor 'Transilvăneni la 48 le-a lipsit ele-



t>
 

N
 

a
 

  

năvoință era, oameni eraă, dar ce folos? Tribunii se plîn- geai lui Iancu că sunt în lipsă, Iancu se “plingea, .genera- lilor austriacia), iar generalii austriaci se făceaii că n'aud, „ba părea chiar că le e frică să nu fie Rominii cu arme. 
De aceea, un scriitor care âr vrea, să urmărească aceste lupte din punct de vedere strategic de sigur că puţin in. teres ar găsi. Noi însă vom însemna în scurt cîteva lovi- turi în cari sa arătat cît de puternici erai Muntenii și cit ar fi putut ei să facă de s'ar fi aflat în alte condițiuni. 

%* 
+ x 

După ce dezarmâ pe Ungurii din părţile de sus ale mun- ților, lancu, depre poruncile comandei generale, se cobori pe la Aiud, Vinţ şi Turda, unde potoli pe Unguri mai mult cu voie bună și se întilni apoi cu corpul generalului Ge- deon şi de aci încolo luâ, parte la operaţiunile armatei 
austriace ?) E _ 

Dar prefectul Buteanu, viteazul romin care muri mai apoi spinzurat de Unguri, cerea în timpul acesta (la înce- putul lui Noembrie) să ocupe Huedinul. In prima lui întl-: nire cu Ungurii la, Lacul-Negru îi. bătu, dar se văzu ne- voit să se retragă?) aa 
Iancu a venit să-l ajute; n'a putut însă să urmărească, 

intreprinderea, căci, veneaă. atit de multe ordine de la co- mandanții austriaci, încît Rominii nu știa în care parte să mai apuce?). Astfel primi şi Iancu ordin ca, împreună, 
mentul primordial al unul răsboiti : banii. Vezi în colecţiunea de care vorbim scrisoarea vice-prefectului Ioachim Becille în No, 120, în caro se vede cum se făcea înarmarea Rominilor. In No 121 o scrisoare în care se vede cum fabricat ei gloanțe şi încercat să facă tunuri. Vezi scrisoarea lui N. Ylăduţ în No, 127, care spune lui Iancu că strejile sale mor de foame, , 1] Vezi scrisoarea lu! în Gazeta Transiluaniei No. 127 din 1891, 2) Raportul lui laucu pag. 8. . o - 3) Raportul lu fancu pag. 10—11. 

1] Vezi şi Amintiri istorice de I Ciurileanu, pag. 16-17, unde se adaugă şi ordinele comitetului de pacificațiune.
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“cu căpitanul Ivanovici, să pornească contra anteposturilor - 
uaguresci de la Virtul lui Trajaniş. Iancu plănuise mai în- 

tii să dea un atac de noapte, dar n'a putut să se apropie 

de antsposturi fără să fie văzuţi şi acestea, retrăgindu-se, 

se întelege că Iancu n'a voit să dea, un atac contra unui vrăj- 
maş pregătit şi armat și în nişte posiţiuni necunoscute încă, 

- Căpitanul austriac ţinea, du orice preţ, să dea atacul, dar 
trupele nu s'au supus fără învoirea lui Iancu. Supărat de 
această nereușită a, ideei sale, căpitanul în 7 Decembrie a 
început lupta fără ” ştirea lui Iancu. Acesta cînd aude | 
bubuitul tunurilor şi află de unde venia, alergă, cu aj săi . 

- în ajutorul lui Ivanovici, dar pînă ' să ajungă, căpitanul şi 
poruncise tunurilor să se retragă. Iancu propune atunci 
ca să ocupe cu toţii pozițiunaa pe culmea Traianişului, 
căci de acolo puteau respinge orice atac, dar căpitanul n'a 
voit şi retrăgîndu-se el, a trebuit să se retragă şi trupele 
romiîne. Prin aceasta ele se descurageară şi începură s'o 
ia lă fugă unii către Secuiel, alţii către Rogoşel!). 
Am insistat asupra acestei lupte, care s'a perdut numai 

din  neînţelegerea, între comandanţi şi din lipsa unei 
direcţiuni. 

- . * * 

La începutul anului 49 comitetul -de . pacificațiune dete 
ordin lui Iancu ca, împreună cu Buteanu și cu Balint, să, 
organizeze mai bine trupele din: munţi). Mari schimbări. 
nu sai putut face din pricină că lipseaii mijloacele, dar 
lancu a luat măsurile cari iai fost în putință. Către. 
Turda şi Cluj apăra, munţii prefectul Balint, strimtorile din 
comitatul Zarandului le apăra Buteanu ; iar celelalte puncte 
eraii în seama lui Iancu, care subimpărțise sarcina sa 

vice-prefectului - Prodan , tribunilor Mateiu Nicola, Vasile 

Fodor, iar unele sate cu posiţiuni importante de trecere aă 

fost lăsate pe seama locuitorilor şi aceștia şi-a făcut da. 

i) Raportul lui Iancu 14.15. 

2: Raportul lul Iancu pag. 18.
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 toria cu sfințenie, Dintre aceștia, trebuie să amintim aci „Pe cei din satul Mărişel, unde 80 de tineri ţinură în loc 
"la o strîmtoare 1000. de: Maghiari, pînă cînd locuitorii își 
patură -pune bine: puţinele averi ce. posedat. Se înțelege că ati fost nevoiţi să se: retragă curînd, căci-'nu sar fi |. încumetat la luptă mai 'la, cîmp și “satul. fu ars, prefăcut -. în cenușă. Maghiarii mai. încercară, încă în două rînduri | „să pătrunqă pe aci în munți, însă fură, respinşi ; iar în lupta, . de la 12 Martie luară, parte şi femeile. Bravele “muntence "puseră pe cap pălării bărbătești şi, pentru că trebuia din- tr'o anume direcţiune să se facă, un atac simulaţ; porniră | călare în acea, direcţiune comandate-tot de o munteancă . numită  Pelaghia Roșia Astfel e!6 ajutară ca atacul gene. 

ral să reușească şi inimicul se retrase cu mari 'perderi!). 
Lupte : curagioase din partea, Muntenilor „se deteră în 

multe puncte ; Iancu cu Axente şi cu Buteanu ţineaii în 
loc armata ungurească, 2) Dar evenimentele se. schimbară, 
curînd veni veste că Sibiul a fost luat de Bem, că trupele 
auștriace ai fost risipite, că Transilvania e în mâna Un- 

“gurilor. Armata, din munţi fu cu totul uitată, și numai ea 
singură se susținu pînă la venirea Rușilor şi—apărîndu-și 
moşia—spăimîntă pe Unguri așa că ei ţinură multă vreme 
amintirea acelor teribili Moţi, cari numai cu ciomege și 
furci, ţineai încă sus stindardul romînismului. „Aci, depe 
expresiunea unui luptător de atunci, îşi concentrară Ro-. 
miînii toate puterile, căci numai în munții apuseni era, scă-: 
pare pentiu Ardeal şi pentru neamul nostru, “-3), 

lată, ce zice o gazetă din timp: - a 
»*/i+ Iuniu. Cunoscutul Iancu, prefect al gloatelor înar. - 

"mate în ţinutul Abrud Banian nu conteneşte a, se apăra 
“între munți în contra, Maghiarilor, chiar acum cînd în ţara, 
aceea, nu „se mai află trupe austriene,—ba încă tot îi a... 

1) Raportul lui Iancu 1992, Bariţ op: cit. pag, 558 şi urm. 2). Amintiri din pribegie pag. 188. Amintiri istorice de'[. Ciurileanu „Pag. 44—45, a : . a Albina Românească Gin 1819 No 34 pag. -137, 
3). L. Ciurileanu. Amintiri istorice pag, 44,
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tacă... Gazeta ungară Hezleni află de cuviinţă a se mira, că 

ăst om este așa de neruşinat a, se ţinea încă în o ţară ce 
de duşman s'a părăsit. In luna, trecută avu curaj să atace 
Clujul... D. 

* 
x * 

Tăria Romînilor din munţi insufla Ungurilor frică mare- 
De aceea se gîndiră cum ar. putea să le paralizeze lovitu- 
rile şi mai ales să distrugă p= Iancu. Arma de care: sai 
slujit în aceste împrejurări aă „fost: din cele mai sigure: 
mişelia. 

Kossuth s'a gîndit că nu va, putea mai bine să intre în - 
înţelegere cu Rominii de cît dacă, va trimete la ei tot un 
Romiîn, căci acesta avea, să le inspire mai multă încredere. 
Pentru “acest scop fu ales deputatul din dietă. loan Dra- 
goş. 2) El scrie mai întîiă lui Buteanu, întrebându-l. dacă 

nu vor: capii Romiînitor din munti să aibă o întrevorbire cu 

dinsul. Acestia, stătură câtva, la îndoială, mai ales că Axente 

se opunea la ori ce fel de tractative, zicînd că el nu are 

nici 0 încredere în Kossuthiști, 3) Mai apoi se gîindiră că 

încercarea nu strică şi că în ori ce caz nu vor putea să 
„piarză nimic 4).. Astfel Dragoş veni la Mihăileni şi spuse că- 
peteniilor adunate acolo (lancu, Buteanu, Dobra, Vlăduţ şi 
alţii) că Ungurii sînt dispuşi să acorde concesiuni cu con- 
diţiune ca Rominii să dezarmeze 5), Să ni s6 acorde mai 
întiiă un armistițiu, îi spuseră Românii — Aceasta nu sunt 
autorizat s'o fac, răspunse el. 
„Dragoş ceru atunci să-l lase a merge să se înțeleagă cu 

Kossuth şi le va aduce răspunsul. | 

Așa dar dupe convorbirea de.la 25 Aprilie, Dragoş plecâ 

1, Adina Românească pe 1819 No. 45 pag. 184. 
>, Bariț. op. cit. 5926—527, 

5). Vezi în documentele publicate de Gazeta Transilvaniei scrisoarea 
lui către Iancu în No. 126 din 1891. 

'%, Raportul lu! Iancu pag. 27 Bariț. op. cit. pag. 528 Raportul 
lui Axente Sever pag. 53, | 

5), Raportul lui Iancu pag. 28
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şi se întoarse peste opt zile la Abrud cu o scrisoare dela 
Kossuth - _ 

Iată principalele pasage din acea scrisoare : - 
Începe, cum avea obicei, să se laude: 
„Bă sînt omul libertaţii, care nu vrea să exerciteze, nică 

„nu poate suferi tirania.“ 
Apoi zice: 

„Dacă poporul romînese răsculat va, depune armele şi se 

va, întoarce la, fidelitate către stat şi la ascultare faţă de 
guvern, ei prin aceasta, "i asigur că va fi părtaş dreptu- 
lui comun, libertăţii comune, în măsură egală cu toţă 1o- 
cuitorii Ungariei, fără. osebire de limbă și religiune... 

„Ce satinge de limbă, nici ei nici națiunea maghiară, 
n'am voit niciodată, și nu voim să apăsăm limba compa- 
trioţilor noştri de altă naţionalitate, ci noi am voit şi voim 
numai atîta, ca precum ţara este una, aşa şi limba, ei di. 
plomatică în dietă și în guvernarea, ţărei să fie una, pen: 
trucă altmintrelea țara nu poate exista... 

„Nu numai garantez libera întrebuințare a limbei poporului 
romin, a atit în scoalele, bisericile și la ceremoniile sale reli- | 
gioase, cît şi în viaţa comunală, ci în cît mijloacele pentru 
buna organizare a scoalelor şi pentru înaintarea, științifică 
a lor nu sar putea ajunge din propriile lor fundaţiuni, îi 
asigur şi despre ajutorul statului în aceeaşi măsură în care 
statul va îngriji de mijloacele educaţiunei ori cărui cetă- 
țean de altă limbă şi religiune. - 

„Afară de acestea, mai asigur că ori cine va adresa, gu- 
vernului petiţiuni... poate face aceasta, în -ori ce limbă. In 
procesele criminale, avînd a, se institui juriul şi procedura, 
verbală, fiecare se poate apăra înaintea tribunalelor cu 
vorba, și guvernul se va îngriji ca legile şi ordinele guver-. 
nului să se publice și în limba poporului... 

„Ce satinge de religiunea, lor, libertatea, conştiinţei o so- 
cotesc drept divin şi asigur că preoţii orientali sai uniți 
vor primi ajutor ca, preoţii oricărei alte religiuni şi, cu su-
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pravegherea, statului, le garantez dreptul de a îngriji liber 
„de afacerile lor bisericeşti... | 

„Asemenea voii îngriji ca compatrioţii noştri de limbă 
: romînească, pe baza, egalitaţii de drepturi, să se împărtă- 
şească de funcțiunile civile şi militare ale statului, dupe 
merit şi capacitate. Intr'un cuvînt: drept comun, libertate 
comună, şi împărtăşire comună de toate: bunătăţile legei, 
nu numai liber exerciţiu, ci și desvoltare şi cultivare a 
mbei lor, scutire şi sprijin egal pentru organismul lor re 

ligios : acestea sînt cele ce ofer poporului romîn spre îm- 
păcăciune.... o 
„Deci dacă poporul romîn răsculat va depune armele și se ca îu- 

„toarce la credinţă şi la ascultare... încă în acest moment poate area * 
parte de toate darurile și Dunătăţile,. 
„În numele păcii voiti putea să arunc văl asupra delic- 

> telor politice din trecut... cu excepțiunea acelui : om... nu- 
„mit Andreiă Şaguna,.: | | 

Dacă trimișii poporului răsculat ar voi să vină îna= 
întea mea sau a dietei pentru a depune închinăciuni și a. 
cîştiga garanţiile acestor favoruri, d-ta îi pofi asigura în 
numele mei că pot veni și se zor înturna liberă și sigură 1). 
„Dragoș ceru voie să vorbească el singur către popor şi 

la 5 Maii (s. n) se convocă, o adunare la Cîmpeni, veni lume multă şi Dragoş vorbi, căutind săi convingă că uni- 
rea Romînilor cu împăratul este o greşeală și un răă 2, 

„ Adunarea. se răspîndi fără rezultaţ. De - 
Chiar în ziua aceea se răspîndise vorba, că niște - trupe 

ungurești înaintează spre Abrud și a, doua zi se află curat 
că maiorul Hatvani înaintează cu trupe: Dragoş întrebat 
despre aceasta, răspunde că nu ştie nimic; dar, aduuse 
dînsul, ' voii scrie lui - Hatvani,. D'abia a trecut 'o oră şi 
strejile aduseră veste că, Hatvani' este Ja hotarul Abrudu- . 
lui. Se înţelege că atunci comandanții romîni somară; pe 
Dragoş să se explice. EI declar a doua, oară că nu ştie nimic . 

1] Transilvania No. 2 din anul 1877 
2). Raportul lul Iancu pag 33.
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şi spuse că chiar de ar veni Hatvani în oraş nu se vaîn- 
tîmpla nici un răi căpitanilor romîni. Buteanu, Dobra, și 
alți. câţiva se mulţumiră cu această încredințare, dar Iancu 
încălecă, și se duse la Cimpeni. In seara, aceea Ilatvani in- 

-tră în oraş şi e primit cu mare entusiasm de către Ma. 
ghiari, cari alearpă să să, înscrie în rîndurile soldaţilur lui D, 

Dragoş, prinzînd acum curagiă, scrie două -epistole - lui 
Iancu, spunîndu-i să depună armele şi să vie în. oraş Se 
înțelege că lancu na răspuns nimic, ci a chemat la Cim.- 
peni pe toți Rominii să se gătească de luptă. 
"Hatvani intră în oraş nu cu gînduri pacific , ci puse în- 

dată mina pe capii Rominilor cari se aflai acolo. Buteanu 
“şi Dobra fură arestați. iar un Romin care protestase 'în 
piaţă contra trădărei fu înjunghiat, pe loc chiar de mîna lui 
Hatvani 2). Arestaţii: avură o soartă tot, aşa de crudă, Lă, 
8 Maii Dobra fu împuşcat ; iar Buteanu fu. purtat în lan 
tari pînă după bătălia, de la Iosaş şi la, 23 Mai fu spîn- 
zurat 2); 

Ast fel periră aceşti: bravi Romîni victime ale trădărei şi 
ale mişeliei *). 

Ce fel s'a întimplat/ aceasta? Fost-a fapta singuratică a 
unui comandant saii s'a îndeplinit depe ordine mai de sus? 

In primul rînd este o chestiune mai de detaliu, care tre- 
buie să ne dea, mult de. gîndit. La 25 Aprilie avusese loc 
convorbirea de la Mihăileni. Scrisoarea lui Kossuth, pe care 
el a aduso la 5 Mai purta data de 26 Aprilie. Va să zică 
e făcută înainte de o, şe fi întors Dragoș şi a-i fi comuni- 
cat cererea, de armistiţiă a Rominilor. Dacă era, hotărit 
Kossuth să acorde ceva Romînilor de ce nu a dat accastă 
comunicare de la început lui Dragoş? Nu se naşte oare bă 

„nuiala că prima, venire a lui Dragoş a fost făcută numai 
cu scop de a spiona?, 

5. Raportul lui lancu pag. 34-35, , 
2). Raportul lul Iancu pat. 36 
3). Transilvania No 8 din 1873 Raportu! lui Tancu pag 20. 
3). Vezi şi Desprez: Las peuples de VAutriche et de la Turq ie 

pag. 190—191 vol II.
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Ungurii pretind şi chiar unii scriitori d'ai. noștri afirmă. 
că Dragoş ar fi fost strein ds lovitura, care se pregătea, Și 
că, ucis fiind de Romini, el „a căzut victimă a, relei cre- 
dinţe a Ungurilor“ 9. Pentru noi este clar că el-a, fost un 
instrument şi că cu bunăştiință a trădat pe compatrioții săi. 

Zice și Iancu acest lucru adresîndu-se deputatului Gozman : 
„Dragoș fu orb instrument ca IJatvani fără de pericol să 

poată întra .la noi şi întrebuințat și de camarila voastră, 
dupe cum se adevereşte şi din secretele ce nu mat pot cir- cula sub sigile..« 2). Ă E 

Şi apoi noi avem două dovezi ce nu se pot sdrobi. 
Intîiu Kossuth nu a acordat armistițiă ; deci a spus ne- adevăr Dragoș cînd a zis că Romînii pot să tracteze cu dinsul în siguranţă. Iată ce spune Kossuth : N 
„Dragoș mi-a cerut să acord. armistițiă. Ei la aceasta am doa clarat că pentru asemeni exprimentărl nesigure nu voii da ara - mistițiu niciodată şi nu voiă concede să se împedice ope- rațiunile de răsboiă,“ 3), - 
Al doilea. Kossuth dăduse ordin lui Hatvani să atace pe Romîni şi Dragoş era în legătură cu maiorul ungur. Aceasta, se vede dintro scrisoare a lui Kossuth către Hatvani din 11 Mai 1849, din care reproducem următorul pasagii : mu. Raportul d tale, relativ la misiunea. lui Dragoş, l-am "primit cu mulțumire Și ţi fac cunoscut că aprob și et pă- rerile d-tale—iară la raportul lux Dragoș trimis tot prir; cu- rierul d-tale, am răspuns că nu mă întoesc cu insurgenții la nică o negociaţiune ; — cel. ce vrea amnistia să o ceară j guvernul va şti să grajieze unde se va cădea. 'Zodeodati î-am dat instrucțiune „că sub pretextul armistițivuă sai al paci- ficațiunei nichdecum să nu împedice operațiunile militare, ceea ce-ti comunic ca să Știi— și, pînă la, sosirea, lui, în a- 

cest înțeles şi încă cu toată energia să continui opera= țiunile, necugetind la, interese secundare,“ 4), 
lată dar ce fel de cursă se întindea Rominilor. Se tri- 1)-P. Cernatescu Isforia enntemporană pag 909, 2. Transilvania pe anul 1887 No. 6 N 3). Scrisoarea către colonelul Simonfâ în Transilvania pe anul 1877 No. 6—7, i 

4). Transilvania No. 2 din 1877, 

,
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1 mite unul din ai lor care să poltească Ja, nişte tractative 
și să-i facă a sta nepregătiți, crezind că sînt în armisti- 
“țiu, pe de altă parte Kossuth spune că nu încetează ope- 
raţiunile militare. 

Și în definitiv, ce acorda Kossuth Rominilor? Naţionali- 
tatea ? Nu! pentru că el declară, într'o scrisoare către co- 
lonelul Simonffi: „0 părere n'am putut s'o înțeleg nici: 
otiată: ca adecă într'o țară să poată exista deoscbite 
naționalități politice“ Prin urmare punctul principal din. 
cererile Romiînilor nu vrea Kossuth să-l acorde. Era posi- 
bilă dară înţelegerea? Kossuth ştia prea bine că nu, şi 
fiindcă, credea, că prin înşelăciune îi va, putea, supune, nu 
sa dat înapoi, el „omul leal,“ şi Hatvani a încercat lovi- 
tura. Cum a plătit oastea lui aceasta, vom - vedea, căci : Ştiai Romiînii să 'și răsbune. | 

* 

Ungurii caută să înfățişeze lucrul cu totul în alt chip. 
Generalul Klapka în memoriile sale spune că Dragoș-a 

venit la Iancu „în scopul de a încheia un armistițiu de două lună, * 
Am văzut că nu acesta, era scopul venirei lui Dragoş. Apoi 
espli că astfel fapta, lui Hatvani: Rominii eraă foarte mult înclinați să primească împăciuirea, cînd un comandant un- 
Bur, „Surprins într'o luptă intempestivă“ ceru de la Kos- suth voe să atace pe Romini, pretinzînd că Romînii şi cu Dragoș ai plănuit o trădare. Kossuth dete voe şi Hat- vani — deși ministrul de răsboii ordonase să rămină în ta- biră—porni spre Abrud. Hatvani fu învins şi toți Ungurii cari locuiaiă pe acolo fură omoriți sau mutilaţi. Hatvani a fost, apoi trimis înaintea, curței marţiale, dar nu știă—zice Klapka—ce pedeapsă i s'a, dat. 
Această povestire fantastică nu are trebuință de comen- tariu. Totuşi ne mirăm cum poate să susție că Hatvani a, fost, surprins în luptă, căci nicăiri nu aflăm că, Romînii să fi atacat întiiă pe Hatvani. Şi apoi la ce ar fi fost trimis el înaintea curței marţiale? Nu lucrase el cu un ordin su- 

7 

Ss



perior ministrului de răsboiu ? Poate pentinu alt fapt, dar 

-de sigur nu pentru că omorise doi din căpeteniile Romi- . 
_nilor. 

. - * 
AC - pă Ă - 

Vrednică de însemnat este. versiunea unui. alt scriitor 

ungur 1), care prezintă Iucrurile, întrun chip care ne pune 
în mirare. 

El spune că guvernul „& făcut 0 supremă . încercare ca să 
potolească cea din urmă dintre revoltele interioare ce sta 

încă nedoborită: a Romînilor din Transilvania.“ In acest 

scop un deputat Valal, Dragoş, a fost însărcinat să trac- 
teze cu Iancu. Din nenorocire prostia unui soldată făcut 
să se strice negociaţiunile. Hatvani prin greșala sa 

a produs un eveniment atit de deplorabil. Hatvani dară a 

atacat pe Romiîni şi aceștia au eşit la luptă.—Apoi scriito-" 

rul ungur adaugă că Rominii ai omorit pe Dragoş?) şi 
-„pe Dobra şi puseră în închisoare pe doi alţii, pe Buthyan (?) 

şi pe Viczian (2)“ Se știe că Buteanu şi cu Dobra ai fost - 
"“omorifă de Unguri şi scriitorul ungur cu rea voinţă comite - 
această enormitate.—Mai departe Iranyi spune că ar fi fost 

bine ca guvernul să previe pe şefii corpurilor din “fața însur- 

genţilor romîni „că saiz început negoriațiunile şi să le poritut- 

ceuscă să stea nemișcaţi pînă la un not ordin.“ 

Am raportat în -scurt; versiunea lui Iranyi. Se naşte-a- 

cum întrebarea: poate fi adevărat că Hatvani - numai din - 

„greşeală a atacat pe Romîni? De sigur:că în faţa . frazei 

lui Kossuth care-i spune „să nu întrerupă ostilitățile pentru în- 
tevese secundare,“ îndoială nu mai „poate fi. 

1) Ivanyi în: colaboraţie cu  Chasstn, în” opul « citat, la: pag „IS și 
urm a vol. II. 

2]; Despre omorireă lui Dragos d. Suluţ zice în memoriile salo:: 

„Atlind pe Dragoş l-ai scos în uliţă! şi în înțelesul strict al cuvin- 

tului l-ati tăiat în o mie de bucăţi ca pe un şarpe şi se zice că nâti 
fost unicul lâncer care-să nu. fi. mers acolo si să nu-şi fi împlintat 
“lancea în carnea lui Dragoş. risipită, zicînd : — Spureatule! aşa să 
piară toțI''cari îşi vînd singeio lor.“ 

Despre episodul cn Dragoş d. Suluţ vorbeşte în vol. 1 pag. 51 —59,



23ţe 

  

„Toate aceste contradicţiuni în cari cad scriitorii unguri 
arată, că n'aii dreptate, căci aderărul n'are trebuinţă să fie 
sucit în atitea, chipuri și de ar fi fost în partea lor ar fi 
eșit lesne la lumină. | - 

„Dar Iancu se afla în mijlocul muntenilor săi. Adunându-i - 
în jurul săi, îi încuragiâ pe toți la luptă şi toți jurară că 
nu-și vor părăsi căpitanul.: | | 

-“Indată poporul fu împărţit în șase coloane: trei d'a dreapta 
şi trei d'a stînga, drumului care duce de la Cimpeni peste 

" Abrud la, Zlatna, 1), Vrășmașul, închis, căută să-şi facă drum 
către Brad și atacâ aripa. dreaptă. Fu respins, dar nu cu 
mari perderi. În aripa stîngă, la Roşia, a fost o luptă 'mai 
cumplită, unde în 8 Maiii vrășmașul a, fost bătut, mulți 
dintre rebeli prinşi şi omoriţi, | uţini d'abia scăpaţi cu fuga. 
Hatvani,: văzîndu-se învins în toate punctele, își răsbunâ 
împușcînd pe' mulţi din Rominii prinși la Abrud. Dar pur- 
tarea aceasta înfuriâ şi mai mult pe Romini şi se luâ de: 
ciziunea, să se dea un atac general :). Diferitele coloane se 
repeziră cu toată furia; soldaţii înflăcăraţi de comandanții 
Iancu, Andreica, Vlăduţ, se luptară, cu- mult, curagii. şi 
vrășmașul, lovit din toate părțile, se închise în-oraș, A 
doua, zi, la 10 Maiti, a voit să se retragă spre Brad, dar, 
după ce eși neobservat, din linia, trupelor romîne, fu atacat, 
pe neaşteptate din două părţi de către tribunii.cari îl des. 
coperise mersul. Lupta fu cruntă, Abrudul căzu în mîna 
Rominilor cari îi deteră, foc şi numai venirea lui Axente 
potoli furia, soldaţilor 2) | Aceasta, fu prima, bătălie cu Hatvani, 

i x” . 

- A doua bătălie fa şi mai turbată, 
Hatvani la 16 Mai cu 2800 de luptători şi patru tunuri 

veni pe la Blăjeni şi, neîntilnind mai nici o rezistență, -luă, 

9, Veză- detaliile în Raportul lui lancu pag 37. 
2). Raportul lui Iancu pag. 35-39, ” 
3, Raportul lut Iancu pag. 410—49.
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din noii Abrudul. Indată ce află, aceasta, Iancu dete ordin | 
„ca toate trupele să se concentreze şi căpitanii să'şi ia fie- 
care poziţiunea ce o avuse în primul rînd. Adoua, zi lupta 
ținu cu furie mai toată, ziua, și d'abia seara se potoli. La 18 Maiă 
bătălia, urmă, schimbîndu-se puterea focului cînd întrun 
punct cînd într'altul; iar pentru ziua, următoare era hotă- 
rită, lovitura, definitivă, căci Romînii așteptau și pe pretec- 
tul Balint în ajutor. La 9 de dimineaţă Rominii încep ata- 
cul. Bătut în spre Cerniţa, vrășmașul îşi strînse puterile 
asupra, aripei stîngi a, Rominilor. Primele rînduri sînt ne- 
voite să se retragă, dar trupe nouă sînt trimise în. acea 
direcţiune şi astiel pînă, la amiazi Hatvani e nevoit să se 
retragă în oraș. După amiazi decise să meargă spre Zlatna, 
şi puse cîteva companii să-i acopare retragerea. Din nefe- 
.ricirea, lui, fu observat că'vrea să fugă și, trupele atacîn- 
du-], se văzu nevoit să și transforme mersul în retragere 
silită, De aci încolo la tot locul se repeziaii Romiînii din 
munţi și 'l-loviaă și în spate şi în coastă. Femeile romîne 

-se adunati pe înălţimi şi așteptau vrășmaşul să treacă, Şi 
atunci prăvăleaii bolovani, cari în drumul. lor luai alţii, 
rupea pomi şi cădea urlînd în mijlocul trupelor ungurești 
şi ele, îndesate pe cărări de munte, muriaii fără să ştie de 
unde le vine moartea: de la oameni ori din cer. Cîţi vor 
fi scăpat din Unguri nu se ştie, dar numărul lor n'a trecut 
peste sută. Hatvani a -fost personal favorizat de soartă şi 
cum-cum sa strecurat cu viaţă, 

* 
**% 

Incă două, momente din acest răsboiti muntean avem să 
însemnăm. 

Voind guvernul unguresc să răsbune lovitura dată lui 
Hatvani şi văzînd că Alba Iulia, nu se poate lua şi Tran- 
silvania, nu se poate stăpîni în realitate fără a fi domn 
peste munţii apuseni, trimise o armată de aproape 7000 de 
pedestri, un escadron de cavalerie și mai mult de 20 de 
tunuri sub. comanda, lui Lupul Kemeni şi “Forzo, Romiînii
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plănuiră întîi să ţie pe vrăşmaş în loc și să nu-l lase să 
intre în Abrud. Pe la sfârşitul lui Maiă Kemeni se așeză, 
în Brad și trupele 'sale ardeai și jăfuiaă satele dimprejur. 
La, 8 lunii Kemeni plecâ spre Abrud. Parohul Groza nu 
cutezâ—din cauza numărului 'mic al trupei sale—să-i stea, 
în faţă, dar îl lovi în coastă şi-i pricinui perderi însemnate 
La 9 lunii lupta a continuat, dar ă douazi nu au fost de 
cît ciocniri de anteposturi. La 11 lunii comandanții ro- 
mîni socotind că nu vor putea, să reziste oastei lui Kemeni, 
îl lăsară, să intre în Abrud; dar îl atacară după prînz cînd 
el se credea, liniștit şi în luptă era aproape să 'şi piarză 

„viata. Fiind trădate poziţiunile Rominilor de către un Sas 
care venise ca, prieten în tabăra, lor, ei avură citeva mo- 
mente grele, dar tot putură respinge pe vrăşmaş. In zilele 
următoare loviturile continuară cu notoc schimbător, iar 
pentru 15 lunii se decise darea unui atac general. Spre 
acest scop se ocupară diferite poziţiuni, dindu-se comanda 
aripei stîngi lui Balint, a centrului lui Vlăduț, şi comanda, 
dreptei dindu se tot acestuia, ajutat de tribunii Andreica, 
Olteanu şi Rusu. Kemeni începu singur atacul, dar suferi 
perderi numeroase. Adouazi Romiînii se: pregateai de un 
noă atac, însă el îi scuti de aceasta, căci începu retrage- 
rea, Ce a păţit în această retragere în care a, fost urmărit 
si hărțuit de trupele muntene, îşi poate ori cine. închipui 
cind se gîndeşte că fiecare sătean nu mai știa ce să facă spre 
a 'şi-răsbuna pe acela, care 'l-ţinuse într'o luptă continuă 
de nouă zile. ?) 

* 
«x / 

Un ultim, dar important episod. 
E vorba de lupta dela Fintinele. 
D. Șuluț?) spune că aflindu-se pe la începutul lui Iuliă 

1849 în munţii apuseni, şedea, întro zi într'o pădure aproa- 

1) Raportul ui Iancu pag. 52—63, Raportul lui Balint pag. 92—295, 
Raportul lui Axente pag. 69—71. . E Ia 
-% Intr'un articol publicat în Transilvania. No, 7 din 1877, reprodus 
apol şi în Jfemorii.
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pe de Fintinele cu o altă persoană, cână aude împușcături 
repezi și repetate și apoi o gălăgie ciudată. 

Dar să reprodăcem acest „pasagiă caracteristic : 

„Vedem . vreosută femei, mare parte călare, ținînd în 
| braţe copii mici, cu desagi pe cai; din desagi vedeai ca- 
“pete de copii, de miei, capre şi alte animale de cașă. Plîn- 
„sete și sberete cumplite îți străbătea, pînă la măduvă, Ne- 
am “repezit într'acolo şi am întrebat: ce este?! 

— Ce să fie, domnule? ai venit Ungurii peste noi ca 
locustele, bărbaţii și femeile mai tinere ai mers la luptă, 
iar noi bătrinele” neputincioase fugim cu copilașii'cei micuți 
ca, fearele sălbatice prin codri... . sîntem rupță de foame, 
mai ales copiii cei mici; mumele lor sunt în bătaie, păzesc 
strîmtorile munţilor pe Ta Fintinele; nu avem ce le da. 
mîncare, vai de noi! De eri: dimineaţă se aud tunurile Un- 
gurilor şi împușcăturiie. Rele zile am ajuns ;' munţii noștri 
cei liniștiți unde numai fluerul şi tulnicul păstorului se 
auzia, acum parcă se apropie sfirșitul lumei: așa, lucru. 
grozave... 
„— Dar ce socotiți d-voastră, putea: vor Romînii împedica, 

să nu -răsbească, Ungurii ? am întrebat ei. 
— Da ce gîndești, domnule, 'mi-a răspuns o babă păi 

trînă, bărbaţii şi feciorii (tinerii) noștri sînt oameni,- nu 
tufe, 

— E! E! a reflectat alta, dar în sfirşit omul e om și 
nu smeil ; bărbaţii noștri n'a arme ; Ungurii ati arme. 

— Aşi, vor câștiga ai noştri și arme. Dar. n'avem. ce 
mînca, a răcnit; cealaltă. De mai multe zile mîncăm scoarță, 
“de lemn. “Mai bine era dacă, rămineam în sat şi ne omora, | 
Ungurii pe toţi; am fi 'scăpat de tot, necazul și n'am rătăci 
ca, lupii prin munţi. Şi în Sfirșit tot se poate întîmpla să. 
ne, învingă “Ungurii, DE . 

— Bate-ţi gura, femee slabă, i-a zis o muere girbovită 
de bătaîneţe, nu te teme. N'ai auzit preotul ce a zis către . 
bărbaţii noştri eri cînd aă pornit la bătaie şi i-a binecu- . 

4
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vîntat? „Oameni buni să nu vă uitaţi că Ungurii sînt mai 
„mulţi, mai bine îmbrăcaţi, armaţi şi hrăniţi, că noi ne 
„batem pentru casa, şi brasda noastră, pentru acele locuri 
„Sfinte unde sint înmormintaţi părinţii noștri, că D-zeă e 
„cu noi și. dacă n'a putut străbate în aceşti munţi Turcii 
„ŞI Pătarii, cum vor putea, Ungurii 2% - - 

Să, vedem acum cum s'a petrecut lupta, care pusese tot 
satul. 'pe fugă. 

-  Aflînd Iancu că “Ungurii înaintează spre Fintânele, trimise 
„pe maiorul Corcheș 1) ca să dea ajutor muntenilor strînşi 
acolo sub diferiți centurioni | 

Dimineaţa, la 5 Luliă ?) Corcheș a dispus ostașii săi şi cu - 
cei aflati din Albac. Ungurii se afla la Mărişel. Pe un că- 
pitan Ia aşezat dupe niște stînci de piatră în. spatele ini- 
micului. Unui alt căpitan i-a poruncit să se aşeze în pîriul 
Fîntînelor de partea stîngă și “aşa, săi atace din coastă. 
Corcheş s'a așezat la crucea, Fintinelelor aşteptind. pe inimic - 
în faţă, 

- Indată ce Ungurii, avină comandant suprem pe Vasvari. 
coboriră spre tina, Fintînelelor, începură Romînii să dea puşti 

„_-din toate părţile Peste vreun sfert de ceas se lăsă o ne- 
". gură aşa de deasă în cîi nu se mai vedea.om de om, 

Ast-fel, Rominii nu eraaă de fel Văzuţi de dușmani. Ei se 
__ plecară pe vine ca să, vază, picioarele Ungurilor, ochiaă, 
apoi ridicaii ceva, mai sus pușca, Pină socoteaii că e în 

dreptul peptului şi trăgea. ! 
* Focul a ţinut de la, 8 dimineaţă pînă la. G seara. 
Cind negura, se răspîndi, se putu vedea, că Ungurii fug 

spre Riu- Calatii, Dar aci îi aştepta altă, nenorocire. Munte- 
nii noștri tăiase arbori și închisese drumul, iar în dosul 
acestui parapet ședeau gata de luptă. O învălmășeală mare 
se produse printre Unguri ajungînd 'acolo şi pînă sapuce 
a se desmetici bine - fură, ajunşi din urmă de locuitorii din 

„1) Coreheş spune că a plecat fără ordinul lut Iancu. 
>) Raportul lui lancu zice 6 ulii
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Scărişocra, şi din Albac şi măcelăriți fără cruţare. Vreo 400 
dintre ei, ca să scape, săriră peste stînci la o ezătură, dar 
doi aflară, acolo' moartea înecîndu-se. Femeile din satul 

“ Mărişel şi dimprejur contribuiră şi ele la încurcătura Şi 
spaima, Ungurilor, căci săriră cu furci, cu umblăci, cu pietre 
şişi ajutară astfel bărbaţii şi fraţii, arătînd cît foc patrio- 
tic arde şi în inima -lor Admirabil exemplu pentru istorie !). 

1] Descrierea acestei lupte e făcută dupe raportul lui lancu pagina 
64—66 şi dupe descrierea maiorului Corcheş în Documentele aduse 
de d. N. Densuşianu la Academie. — In privința perderilor .suferite 
de ambele părţi e divergență intre aceste două isvo re: Iancu zice 
că din Romini au fost 4 morţi şi.12 răniţi, iar din Unguri 850; 
Corcheş spine că Ungurii at perdut 2009 de oameni şi Romini 1 
mort şi un rănit,
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CAPITOLUL XVI 
CAUZA ROMÂNĂ ÎN DIPLOMAȚIE | 

Rominil, hotărăsc să facă petiţii noului împărat. — Discursul lui Sa- 
guna către împărat —Memorabila petiţiune .de la 25 Februariu —Răs- 
punsul impăratului.— Adrese de curtenire.— Corespondenţe între Sa- 
guna şi comitetul naţional.—Memorandul către minister.— Fundus re- 
gius decretat pămint săsesc.-—Protestarea Rominiler. Petiţiun: pe la 
diferite persoane sus puse.—Protestarea contra voivodinel Sirbeşti — 
Memorandul impreună cu Croaţii şi Slavonil. — Petiţiunea din Iuniu 
dată de Bănăţeni —Răspunsul impăratului.— Petiţiunea de la 18 lu- 
liu.— Răspunsul împăratului şi explicaţiunea ministerului.— Adresa de- 
legaţiunei -— Petiţiuni pentru liberarea Rominilor prinşi, — Acţiunea 
Ungurilor în dipiomaţia europeană.— Slăbiciunea Rominilor po acest 
teren, . 

Cu venirea pe tron a, noului împărat, Frantz Iosef, Ro- 
mînii sperau că se va, începe o nouă, stare de lucruri pen- 
tru ei. De'aceea, hotărî comitetul să se trimeată la, Olmiitz 
o delegaţiune sub conducerea lui Şaguna, spre a înfățișa, 
monarchului cererile Romînilor. Astfel Şaguna plecă din 
Bucureşti la 1 Decembre 1818 (s. n.), iar Laurian şi Popazu 
plecară din Transilvania, ca să se întilnească la Olmiitz cu 
mitropolitul.!) 

Mai întîi fiind primit în audienţă singur dinsul la 6 
Februarie, inu o cuvîntare împăratului i în numele naţiunei 
romîne. 2) . 

Cînd Maiestatea, voastră a urcat treptele tronului şi a 
publicat manifestul din 2 Decembre în care sînt proclamate 
principiile de libertate şi egalitate,—zice în esență cuvîn- 
tarea, mitropolitului, —noi- Romiînii ne am umplut; inima, de 
bucurie şi venim să vă arătăm sentimentele noastre de de- 
votament şi să vă, aducem aminte că națiunea noastră a fost 
aceea, care înainte de începerea turburărilor, a depus în a- 
dunarea, de la Blaj jurămînt de credinţă către tron. Ea a 

„ridicat armele contra, Maghiarilor cînd acestia au început 
“a lovi tronul şi cînd generalul Puchner a luat. comanda, 

1 Memorialul Şaguna 243.—Bariţ op. cit. 11 406. 
2) Memorial pag, 243 Ziarul Bucovina No 2 din 1819 -
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trupelor din Transilvania, oștile noastre s'a unit cu cele împărăteşti ca; să lupte contra rebelilor. Naţiunea, romînă, a suferit şi suferă încă din pricina, relelor acestui răshoiti pustiitor, dar e mulţumită că poate . să-și manifesteze ali- pirea către tron. De aceea nădăjduește că Maiestatea, voas- tră o va face părtaşă, de toate libertăţile constituţionale ca, - - Şi pe. celelalte naţionalităţi. 
Cam aceste vorbi mitropolitul către împărat, ') şi comu- „Dică rezultatul audienței printr'o scrisoare către consisto- riu și către comitetul naţional. ?) e 
Cind veniră şi deputaţii ceilalti, prezentară cu toţii ope-. tiţiune împăratului, cu data, de 295 Februarie 1849. Ea este un act istoric de cea mai mare importanţă, este stabilirea definitivă a programului politic al Romiuilor.. Este. culmi- națiunea, în luptele lor pentru naţionalitate ; de acolo. în- coace ei au renunţat mereu la, cite unul din punctele de la Pebruariu 49.3) . Ă 

„ Primăl punct pe care trebue să] atingem vorbind des- pre actul acesta este: cine.dă petiţiunea și în nuimele cut? Petiţiunea, este semnată, de 13 deputaţi .romîni din Ar! deal, Banat, Ungaria şi Bucocina, *) şi ei. vorbesc pentru . „Națiunea romină din marele principat al Ardealului, din Banat, din părţile vecine ale Ungariei 5) şi din Bucovina.“ Aci este un progres foarte important căci pînă acuma am văzut că se adresaă împăratului numai Rominii din 

pi 

1) Vezi discursul în limba romină publicat în Memorialul lui *Şa. Şuna pag 243—946. . ” E 
2) Vezi scrisoarea în Memorialul Şaguna pag. 246. | 3) Vezi-o în Memorialul Șaguna 247 şi urm., cum şi întro broşură “apărută la Viena, cuprinzind petițiunile Rominilor; pag. 1: şi urm. A- semenea, în Magazinul istoric tom. VII apărut la Viena. Vezi ane- ele... Vezi. şi ziarul Bucovina No 3 din 1849, - po 
1]. Iată numele deputaţilor: Andr, Şaguna, 1. Popasu; 1. Stoica, Laurian, V Ciupe, I.. Bologa—din Ardeal ; |, Mocioni, 1. Dobran, L,-* Mocioni —din Banat; Ev. Hurmuzachi, M. Botnariu-- din Bucovina ;1. 

Pop, C. Pomuţ - din Ungaria. 
5) Maramureşul şi Crişiana. :
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Transilvania în mod separat Şi din cauza aceasta exista, 
un fel de răceală, o lipsă de solidaritate între Transilvă- 
neni pe deoparte și între Bănăţeni, Bucovineni, Maramure- | 

- şeni, etc, pe de altă parte. Acum toți da mîna, şi se pre- 
zintă împăratului ca o naţiune compactă. 1) 

Romînii se adresează tronului cu cererile lor, venind cu 
următoarele dovezi că au sprijinit tronul : 

1) declaraţia, Rominilor în adunarea de la Blaj; 
2) declaraţia, regimentului romîn din Banat în Iulie Con= 

tra ministerului unguresc; - 
„3) declaraţia reg. I din Ardeal; 
4) declaraţia regimentului II romîn din Ardeal ; 
5) declaraţia naţiunei în Septembre; E 
6) ridicarea, a 195000 de soldaţi romiîni contra, Săcuilor 

și Maghiarilor ; 
7) formarea, de batalioane romineşti în Banat. 
Toate acestea, erai fapte împlinite şi nimeni nu le putea, 

tăgădui. In baza lor şi conform principiului „drepturi egale. 
pentru toate naţiunile“ care fusese proclamate de la înăl- 
timea tronului, Romînii cer: 
„Unirea tuturor Rominilor din statul austriac într'o 

singură națiune de sine stătătoare sub sceptrul Aus-. 
trie!, ca parte întregitoare a monarchiel.i 

Acesta este punctul principal, iar celelalte sînt urmări 
naturale ale lui şi anume: . Ea 

— Administraţiune naţională politică'bisericească independentă. 
— Deschiderea unei adunări naționale pentru : 
Q) a alege un cap naţional, 
d) a alege un senat romîn, 

.c) a alege un cap bisericesc, 

d) a organiza administraţiunea, 
€) a organiza .școalele 
— Introducerea limbei Rominilor în toate afacerile ce-i privesc... 
— O adunare anuală a naţiunei 

t) Vezi în „Amintiri din pribegie“ scrisoarea lui Bălcescu către I. 
Ghica, pag 239.



258 

  

„— Reprezentarea Romînilor în dieta împeriuluă 
"— Ezistenţa unuX organ al naţiunei la ministeru! imperial. 
„— Impăratul şă poarte titlul de mare duce al Romînilor. 
Pentru noi aceasta este adevăratul teren pe care trebue 

pusă, lupta de revendicare a Rominilor Transcarpatini. Din 
nefericire, e adevărat că împrejurările politice silesc une-ori 
pe popoare să renunțe momentan la un ideal îndepărtat, 
spre a trage folos dintr'o situațiune dată. La 1848 Romiînii 
aveaii numai să se pronurițe: vor să devie supuși ai Un-. 
gurilor şi să se maghiarizeze sa vor să fie sub Austria şi 
să aibă nădejdea, de a conserva naționalitatea. 
Voia deci ca, națiunea, romînă să fie un membru al mo- 

narchiei austriace şi prin urmare să-și reguleze poziţiunea, 
în acest stat. Care era, principiul pe baza căruia aveati să și 
formuleze cererile? Acest principiă era, indicat de împărat, 
Chiar: „îndreptăţire eoală, pentru naţiuni.“ Fiind Romiînii o 
naţionalitate compactă, între Carpaţi şi Tisa, veneaă cu toţi 
împreună. și ziceau: avem dreptul a cere o așa, pozițiune 
în stat în cît să nu atîrnăm de cît de împărat. 

Se poate să. fie adevărat în teorie ceea ce spune Kossuth 
că „Austria, federalistă este imposibilă“ şi că nu se poate 
vorbi de federaţiune între naţiuni cari să aibă un sureran 
comun, căci atunci vointa, lui şi interesele lui planează, peste 

" voința, şi interesele părţilor și în cazul acesta, statele fede- 
rate aşa nu mai sînt libere, Federaţiunea zice dînsul, nu 
se poate împăca de cît cu regimul republican 1). - 

Să nu uităm însă că în politică e de mare: importanţă 
a ști să te mulţumești şi să,-faci concesiuni, Ca teorie, Ro- . miînii ar trebui să formeze toţi un stat şi să nu aibă ni- 
mic nici cu Austria nici cu Ungaria. Dar politica zicea că 
nu se poate şi că trebue să: cerem ceva maj puțin. Tot 
asemenea, cea mai" perfectă, federaţiune e între republici. 
Aceasta însă nu se putea face și Romînii se mulțumea. 
foarte bine la 48 cu o libertate mai restrinsă —în înțelesul 

1). Souxenirs et crita de mon exil par Kossuth, pag. XXI.
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libertăţii de-stat, nu libertăţii individuale—şi să . depinză 
de împăratul Austriei, dupe cum depindea şi Ungaria. Kos- 
suth va zice: aceasta este egalitate în sclavie?! In teorie, da; 
în practică, nu! Şi răspundem nu pentru: simplul motiv că 
această sclavie —cum o voiau Romiînii și cum o ai astăzi 
Ungurii—iîţi lăsa o liberă desvoltare înăuntru, de şi în a-: 
fară te încătuşa. 

De aceea să nu ne încîntăm de vorbe. Să preforim a do- 
bindi libertatea, chiar dacă am -numi-o „sclavie“. Din pă- 
cate aii fost şi de aceşti Romini la 48, cari țineaă cu Un- 
gurii 1), crezînd că ţin cu cauza, libertăţii 2, nu e trebuintă 
să insistăm mult pentru a dovedi că erai greşiii. O cît de 
mică observare a împrejurărilor va, arăta, oricui aceasta. 

Afirmăm dar că foarte bine făceati Rominii cînd se a- 
dresati la împărat şi-i cereai să le acorde ca toți unii: să 
formeze „un membru neapărat trebuincios spre susţinerea 
coroanei Maiestăţii Sale şi a întregei monarchii austriace,“ 

Ce răspunde împăratul ? 
„ Primesc cu bucurie asigurarea despre credinţa, şi alipirea, 

inimoaseă națiuni romîne şi recunosc cu mulţumire jertfele 
cari lea adus ea pentru tronul mei şi monarchiea întreagă în 
contra unei partide călciătoare de legi care a început; răsboiul 
civil şi-l face, prin cerbicia, ei,—să tot mai ție Petiţiunea 
cr edincioască națiuni romîne o voii da să se ia în atentativă des- 
batere și o voii deslega în cel maiscurt timp spre mul- 
țumirea chit 3), 

După ce dete împăratului .petiţiunea de care vorbirăm, 
Şaguna comunică consistoriului demersurile deputaţiunei 
pe lingă împărat, spunînd cu bucurie că de cite ori s'a 
adresat la acesta aii căpătat răspunsuri satisfăcătoare şi 

1]. Amintiri din pribegie. 250. 
2). Amintiri din pribegie pag. 953, 
3). Vezi Memorialul 250, Broşura 5, Magazinul istorie tom. VII. -
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are nădejde că lucrurile se :vor întoarce în bine pentru - 
Romini. 1), Si 

Tot cu această ocaziune deputaţii romîni prezentară a- 
drese de curtenire către părinţii împăratului şi către archi- | 
ducele Frantz Carol, căutînd să facă pe cît se poate parti- 
zani ai Rominilor în cercurile înalte ale 'Vienei 2) Apoi 
primi episcopul de la comitetul naţional o scrisoare în care 
îi comunică, starea tristă a lucrurilor din Transilvania, ex- 
primînd în acelaşi timp speranţă că împăratul nu va uita, 
sacrificiile ce națiunea romînă a făcut pentru tron şi pen- 
tru dinastie. Roagă totdeodată pe Șaguna, ca, să se slujească, 
de influența, sa, pe lîngă membrii delegaţiunei ca să nu se 
întîmple divergințe, cari ar fi primejdioase cauzei celei mari 
ce aveau să apere 2), La aceasta răspunde episcopul că în 
tot ce.a făcut delegaţiunea a predomnit cea mai frățească, 
armonie și bună înţelegere şi speră că rezolvirea, petițiunei 
romîne se va face în sensul dorit de Romini. 4). | 

Speranţă ! Avea destulă, delegaţiunea din Viena, dar tre- 
buia, să fie neobosită ca să vază lucrul dus la bun sfîrșit, 
In acest scop 'se consultară cu toţii şi hotăriră să facă, 
alte petiţiuni ca să ţie mereă chestiunea în agitare. 

Ast-fel, adresează căfre minister un memorandum, în 
care explicau punctele: peliţiunei şi insistati mai ales asupra. 
celui de căpetenie, adică : unirea tuturor Romînilor din Au- 
stria întrun singur corp, pentru că putea da, naştere la 
interpretări de cari sar fi slujit duşmanii Romînilor spre. 

„a-i face să fie ascultaţi cu neîncredere de către împărat, 
„se zicea că Rominii vor să se desfacă de Austria, și pe 
această temă se înţelege că gazetele ungurești, ba şi cele. 
şase brodaii articole peste articole contra, alor noștri. 

Trebuia dar o explicaţiune și acest lucru intreprind de- 
legaţii, spunînd ministerului că „Spre a nu da prilej la în- 

1). Vezi scrisoarea în Memorialul Şaguna pag, 251, 
2. Vezi-le în Memorialul Şaguna 252, 933, * 
3). Publicată în Memorial pag. 254 şi urm. 
4). Vezi Memorialul pag. 956. -
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ţelesuri 'sucite“ declară. că existența sepurată, pe care o cer: 
Rominii, e.privitoare le starea dinăuntru și faţă cu celelalte 
națiună şi nici docum nu e vorba aci de o deslipire de casa 
austriacă. ÎN - 

Așezată în partea de răsărit a monarchiei, alături cu na- 
țiuni străine şi cari o asupriră în toate chipurile cînd pu- 
tură, națiunea romînă de vreo șaizeci de ani cugetă serios 
asupra poziţiunei şi exsistenței sale Şi a ajuns la convin- 
gerea că ea trebue să fie an ante-mergător al popoarelor 
civilizat»: ale Europei, şi un mijloc de legătură al civiliza- 
ţiunei apusene cu cea, resăriteană. De mâi nainte a cerut, 
ca să i se recunoască însemnătatea, sa în monarchie, dar de . 
citeori bărbaţii însemnați ai noștri ati ridicat glasul în acest, 
scop, duşmanii noştri at aruncat asupră-ne tot felul de în- 
vinuiri. Așa, după adunarea de la Blaj, guvernul din Cluj 
a spus că națiunea romînă are sentimente rusești, iar mai 
tirziă alte calomnii răutăcioase ai răspîndit. Dar pe toate 
noi le-am respins şi le-am declarat false în adunarea, de la, 
Sibiă. “ Si | | 

Sfătuiți de împrejurări, noi vedem mîntuirea noastră în 
unirea întrun singur corp sub sceptrul Austriei și sperăm 

„că. dorința ni se va împlini, bazaţi pe „principiul de drepturi 
asemenea de mar) pentru Toate naționalitățile, care sa pronunțat 
de doi împărați și s'a garantat cu cuventul lor împărătesc. 
și sa pus de minister în programa sa, drept normă și bază la 
noua prefacere a Austriei“. Prin urmare de aci inainte nu va. 
mai fi nici o naţiune care să domhească și nici o naţiune 
supusă. Fiecare naţianalitate se va grupa în jurul unui cen-.. 
tru propriă şi apoi naţiunile ast-fel constituite se vor. nni 

"nea membre ale unui tot mai mare“. e 
Cu-chipul acesta, se va, nimici neîncrederea, Şi ura, dintre 

„naţiuni, va dispare ori-ce siimînță; de desbinare şi ele toate, 
întinerite prin instituţiuni libere, vor trăi. în pace şi bună 
înțelegere. a a 

In constituirea naționalităților zicem să.-nu sa țină seamă. . 
de teritorii. Aceasta n'o facem de teamă că națiunea romînă : 

” 7 ! 16
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dupe asemenea consideraţiune ar avea mai puţine drepturi; 
dimpotrivă „din cele mai depărtate margini ale monarchiei- 
pînă într'o. prea mică - depărtare de 'Tisa, nâţiunea romînă 
formează populațiunea cea mai niineroasă“, 

“Dar mai e încă un argument în-favoarea ideei de unirea. 
Romînilor. Saşii din miazăzi . și cei din miazănoapte, deşi 
sunt despărțiţi prin o distanţă mare, sunt totuşi uniţi prin 
universitatea, lor și ascultă de un comite. - 
„Prin urmare nu vedem nimic care să se opună dorinței 
Romiînilor şi „n'ar fi nimic mai trist. şi mai disperat pentru 
această naţiune atit de încercată decit. -xespingerea cererilor 
coprinse în petițiune, despre cari este continsă că sînt drepte 
şi amăsurate timpul“, : 

- Acestea sînt desluşirile, pe cari delogaţiunea romînă, le-a 
„dat ministerului austriac 1), | 

n a) 

“Drepturile Rominilor eraă așa de bine întemeiate şi așa, 

"de bine motivate încît se credea, -peste putinţă, ca, împăratul 

să nu le asculte,:mai ales acum cînd Ardelenii ca, şi Bănă- 

țenii dădea dovezi de devotament către tron, murind cu 

arma, în mînă pe cîmpul de luptă. 
Toţi cei ce-voiaii să judece drept vedeai că Rominii cer: 

„Jucruri bazate pe principiile proclamate de cei doi împărați . 
și opiniunea, publică era favorabilă cauzei lor. Se şi vorbea 
prin Viena despre succesul acestei cauze, lucri: pe care 
„aflându-l Bălcescu îl comunică d-lui Ion Ghica, spunînd : 

., „IN$r'o scrisoare din Viena, se zice că Rominii din Transil- 
vania și- Banat . ar fi pr imit de la împăratul dreptul de a fi 
“guvevnați de un voevod romîn“. Şi atât de mare bucurie pro- 
duce aceasta lui Bălcescu, încît marele patriot adaugă: 
De o fi adevărat, apoi e-un mare pasal naţionalităţi noas- 

„tre în aceste. părţi. Pentru mine, chestia naționalități o pui mai 
presus de libertate. Pină cînd un popor nu va exista ca na. 

1) Vezi textul memoranaului în Memorial 258, în broşura citată 
pag. 6 şi în Mag. îst. tom, VII.
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ție, n'are ce face cu libertatea; Libeytalea se poate lesne. 
" redolîndi cînd se ra perde, iar naționalitatea nu. mu 

“Pline de adevăr sînt cuvintele nemuritorului istoric, dar 
par'că avea un fel de presimţire ciudată cînd zicea: „deo 
fi adevărat !* Curînd Rominii se văzură, înşelaţi în speran- 
țele lor, căci în constituțiunea ce decretă, împăratul la, în- 
ceputul lui Martie se pomeniră că pămînturile din sudestul 
Ardealului, unde locuesc Saşii risipiţi printre Romini, sînt" 3 

declarate de pămînt Săsesc. | 
Acest fapt umple de durere pe deputaţii romini şi tac. 

imediat la 12 Martie o petiţiune către împărat, în care PIo- 
testă cu energie, spunînd că, se tem că, dupe purtarea MoO- : 
narchului, națiunea, romînă, „va, rămîne iară desbinată, ba, 
încă supusă la naţiunile privilegiate mai nainte.“ Fapta 

- suveranului nu este alta de cît o declaraţiune că ţinutul lo- 
cuit de o maioritate mai veche a unui popor e proprietate a unei mi-: 
norități venite mai tîrziă. a : 

Și petiţiunea, esplică istoriceşte acestea. Inainte de. ve- 
nirea Ungurilor, Ardealul şi. părțile învecinate erati proprie- 
tatea Rominilor. In timpul cînd regii Ungariei. ai chemat 
în țară pe coloniştii germani, părțile Ardealului unde Sai: 
așezat aceştia nau fost pustii, ci locuite de Romîni, cari 
aă primit în mijlocul lor pe Sași. Imprejurările: ulterioare, 
unirea, celor trei "naţiuni (1438), aă.făcut; pe Saşi să fie în 
rîndul stăpinitoritor, iar Romînii supuși ; dar. procesul din- tre unii şi alţii a, fost lung şi tojdeauna, aă protestat -Ro- miînii contra numirei de pământ săsesc, pe care nouil veniţi” 
îl dedeau. e o 
"Roagă deci delegaţiunea, pe împărat să revie asupra a- 

cestei . fapte, nedrepte şi afirmă că: „națiunea "romînă. este 
continsă, că ea numai de la drepții împărați al Austriei 

, poate aștepta drept şi dreptate. Afirmaţiunea e prețioasă 

- 

și merită s'o ţinem minte. 2). | 

2) Amin int din pribegie pag. 246. | 
2). Vezi textul în Memorial 261, în broşură pag, 14 şi in Mag. tom VII,
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Ca 'să fie mai siguri de isbîndă delegaţii fac. o desluşire 

către minister 1), în care precizează două puncte: 
1). Că la 1770 sa dat un reseript imperial care zice : 

„cu neplăcere am băgat de seamă că națiunea săsească vrea 

să se facă singură stăpînă peste pămîntul în care locueşte.“ 

2). Că, din punct de vedere numeric, Rorăînii din acele 

pi ți 2) într ec pe Saşi cu 133887, de vreme ce Rominii sînt” 
297783, iar Saşii 163896. 

In ace'aşi timp episcopul Şaguna cum şi ceilalţi delegaţi 

încep să se adreseze la, deosebite persoane influente, cerîn- 

du-le să sprijinească interesele Rominilor atit fată de îm-: 

părat cît şi faţă de minister. Sa 
Ast-fel se adresează în două rînduri către Puchner, co- 

mandantul general al: Ardealului ; prin episcopul Bucovinei, 

- Hacman, serie colonelului Urban şi tot atunci vrea să facă 

favorabil pe prinţul Windisgraetz, pe atunci comandant ge-- 

neral al trupelor austriace. *). 
Tot cu scopul acesta, se adresă și baronului Zenobiu C.. 

Pop, Romiîn transilvănean, care 'şi căpătase mare vază prin. 

cercurile înalte ale ' Vienei 3). Cu dînsul episcopul ţinu o 

corespondenţă mai întinsă, din care se dovedeşte că Pop: 

era un bun Romiîn, care se interesa din inimă de cauza 

naţională şi căuta să uzeze-de toată, influenţa sa spre a 

face ceva în folosul Rominilor. Petiţiunea delegaţiunei dîn- 

du-se ministrului președinte. Stadion, Şaguna îi comunică, 

ştirea, şi-l roagă să, întilnească pe ministru şi să-și dea si=.. 

lințta a-l îndupleca să facă ceva pentru "satisfacerea Romi-. 
nilor. Pop răspunde că a făcut tot ce i-a stat prin putință, 

dar ministrul a declarat că punctul întîiu (unirea Romi-: 

1, Textul în Memorial 267, în broșură 18 si in Mag. ist. tom. VIE 

2) Anume: In scaunele: Sibiu, Sighişoara, Mediaş, Cincul mare... 

Cohalm, Sebeş, Nocrich, Mercurea ; in districtul Braşov și Făgăraș,. 

în comitatul Cetăţii de baltă, 
3). Vezi aceste scrisori. în Memorialul Șaguna pag. 260, 270, 213, 276. 

3), Memorial 288. Vezi textul corespondentei dintre Z. Pop şi Șa- 
guna În citatul Memorial pag. 218 şi urm. - 

, . -
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nilor întrun corp) na se poate împlini deocamdată. La acestea; 
Pop adausă că, depe cum e starea lucrurilor, crede că. 
„cu anevoe ca da: ministevul o rezoluție mulțumitoare,* 

" Cită desnădejde produce în sufletul lui Șaguna temerea, lui 
| Pop, îşi poate ori-cine închipui, cînd se gîndeşte cu cît foc lupta, 
el pentru cauza naţională. F cu putință, se întreabă, ca po- 
porul vomînese, care totdeauna su arătat credincios câtre uto- 
navch, care « dat: mii de tineri să Jormeze regimente atit de 
yraniță cât și din celelalte, care și-a târsat rîuri de sînge iden- 
tificînd cauza sa cu a tronului, — escu putință ca tocmai 

„ftcest popor să Jie disprețuit -de tron şi „să vămte gemînd sub 
jugul streinului în timpul libertăţii hueturoy popoarelor-2«Şi. ex- 
clamă cu convingerea adincă a unui om care luptă . pen- 
tru triumtul binelui: „Au / Aceasta nu e voea' luni Dumnezei J& 

E! Dar din nenorocire, în lumea noastră-cîte sînt ace- 
lea, ce se-fac dupe voia lui Dumnezei, socotind că voiea, 
lui Dumnezei e dreptatea» Se 3 

Ce fel? strigă disperat episcopul, Croaţii, Sirbij, Saşii 
sai putut uni şi conduce de sine; sau putut guverna se- 
parat Ungurii, cari sai arătat gata, chiar să se desparţă 
de monarchie şi noi, Romiînii, cari de cîte ori am zis „tră- 
iască: naţiuneă,“ am zis ŞI trăiască împărătul,“—noi să 
fim loviți atât de nemilos și cauza, noastră 'cea, dreaptă să 
se -nesocotească 2... | - 

Desnădejdea, nu trebuie însă să cuprinză sufletele mari. 
De aceea nici Șaguna, cu- ceilalţi nu se deteră la o parte 

N 

din această luptă, diplomatică, începută. , 
Episcopul era la Olmiitz şi de aci corespundea. se şfă- 

tuia, prin scrisori, cu Laurian, cu Dobran şi cu alţii cari se 
aflaă în Viena, 1). Ast-fel hotăriră să dea, o adresă lui Schwar- 
tzenberg 2) şi alta lui Ielacici ca să sprijine pe Romini 3).. 
Unii ziceai să se adreseze şi lui Welden, dar părerea nu 
avu trecere. Se mai decise şi trimiterea, unui memorandum 

2). Memorialul Şaguna pag. 31. 
3) Alemorialul lui Şaguna pag 318, a 

1). Vezi scrisorile publicate în Afemorialul Şaguna pagina 284 —287, “
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„către minister, făcut în, numele Rominilor, Slovacilor şi 
“ Croaților. | 

| Inainte de acest memorandum al naţiunilor unite, depu- 

taţii romîni adresară ministerului un protest în contra, mo- 

dului cum Sirbii îşi stabileau fruntaria voivodinei lor !). 

In, scurt, acest act spune că Sîrbii — în demnitatea, ce 
fac — cuprind în voivodina lor Banatul şi graniţa, militară. 

Această purtare e în contrazicere cu legea, de egalitate de- | 

“cretată și de aceea cere ca 'să se numească o! comisiune 

care să determine granițele şi să dea, fiecărei naţiuni ce i 

"se cuvine; iar pînă atunci să se oprească stabilirea grani- 
țelor voivodinei, mai ales: în Banat, unde Sirbii numără 

200000, iar Roinînii aproape 800000 locuitori 

“Dupe ce protestară contra, voivodinei, adresară MEMO. 

“randul din partea lor şi a Croaților 2). În el spun că atit 

unii cât şi alţii s'au luptat; „pentru libertatea, şi unitatea - 
Ausţriei și prin, aceasta pentru propria lor libertate“ 

- declară apoi. că. condiţia, de viaţă a Austriei actuale și ii- 

toare. e principiul egalităţii naționalităților. Cer ca atît Sla- 

„vii. cît, şi Romiînii să fie recunoscuţi ca, naţionalităţi şi Ro- 

„mini să fie uniţi toţi într'o ţară de coroană. 

O delegaţiune din. Banat 2) dete în 26 Iunie o nouă pe- 
tițiune către monarch, tot în numele naţiunei întregi şi 

desvoltînd: drepturile Romiînilor cu gînd că doar se va con- 

.vinge împăratul și va satisface cererile lor?) . 

„Mişcaţi de credinţa, înăscută pentru augusta dinastie, 

Romînii se declarară, contra Ungurilor încă înainte de a se 
_da manifestul din 8 Octombrie 1848 către popoarele 1mo-. 

narchiei. Multe rele am avut de suferit, dar ne-am bucurat; 
cînd am: văzut manifestul din 2 Decembrie 1848 care dă 

- drepturi 'egale popoarelor din monarchia întreagă. Ne-am 

:) Publicat în - Memorial pag. 287 
2) Vezi-l în Memorialul Şaguna L. - 
3) Petru Mocioni, Petru Germena, Ion Dobran. 
?) Petiţiunea e publicată în Afemorial 331 şi urm. în: broşura ci- 

tată p. 20 şi urm., cum şi în Alag. ist. VIL 

N
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adresat la 25 Februarie către tron printr'o petiţiune bazată, 
pe principiul proclamat. de “Maiestatea - Voastră, și nădăj- 
duiam că veţi da o rezoluțiune satisfăcătoare. Ne-am în- 
şelat însă ! Constitnţiunea, ce aţi dat în 4 Martie nn pri- meşte nici numele nostru şi ne lasă şi de aci înainte su- puși Machiarilor; nu numai că nu ne pune pe aceeași linie 
cu celealte popoare, cari formează, țări de coroană deosebite, dar încă ne lasă tot împărțiți în Ungaria, Banat și Buco- vina şi prin aceasta ne Slăbeşte. cu totul: _ 

In aceste împrejurări ar fi fost foarte natural ca Romiînii să înceteze lupta şi să caute a se pune bine cu aceia, desti- - nați a le fi stăpini: .N'uii voit -însă să facă astfel. Alipiţi cu sinceritate de casa austrică, aii continuat lupta, și în - același timp a, trimes oameni ăi săi de încredere ca, să se roage de Maiestatea  Voastră; să le daţi... dreptate, căci. ce poate fi mai trist de cît pe rebeli săi vezi răsplătiți şi pe | credincioşi dispreţuiţi ? ” 3 
Așa zice în esenţă, petițiunea, din.Juniă, la, care împăra- tul răspunde întrun mod foarte; cindaţ, afirmă că constitu- * țiunea din arie garantează drepturi egale şi pentru Români () şi că e vorba, numai de aplicarea, principiului, lucru de care ta îngriji guvernul, așa ca să se satisfacă trebuinţele adertrate ale poporului românesc, | 
E aproape de mintea 'omului că de vreme ce nu există, aceleași drepturi nu mai e egalitate. Impăratul însă, spune că ştie o egalitate care face deosebiri. Da | „. 
In asemenea împrejurare, discuţia e chiar zadarnică, dar delegaţiunea, trebuia, să/și facă datoria și să, încerce pînă în 

capăt. 
: 

- De aceea adresează, în 18 .Iuliii o nouă plingere către mM9- narch !), în care caută a lămuri două puncte: 
- Primul. Se zicea, pe ici colo: cum să le dăm Romînilor. administraţie separată, căci ei n'a oameni destoinici? La, 

1) Publicată în Memorial pag. 335 şi urm., broşura, citată pag 24 şi urm, Mag, îst. VII, ” |
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această culpabilă învinuire, adusă de vrăşnașii neamului 

-romiînesc, delegaţii răspund cu 'dovezi din ultimii timpi, 

„arătind cum sai găsit într'o clipă la isbucnirea răsboiu- 
„lui, bărbaţi cari să organizeze şi să conducă poporul. De 

„ai făcut în realitate lucruri mari, cauza, a fost lipsa, mij- 

-loacelor. materiale: arme şi muniţiuni, dar nu priceperea. 

Dacă, acestea, și purtarea întreagă a Rominilor în lunile 

din urmă nu pot fi destule motive de convingere, „atunci 

zice petiţiunea, trebuie să dispereze omul de di eptaica din lu 
mea asta.“ Da 

Al doilea. Nici ministerul nici împăratul nu se arătaă 

„dispuși a acorda Rominilor unirea întrun singur corp. De- 

legaţiunea, spunea, că decretarea egalităţii de drepturi e 
neînsemnată fără, existenţa unirei naţiunei. Şi răi face îm- 

-păiatul de nu voeşte să acorde aceasta, pentru că consoli- 

darea naţiunei romineşti va, fi o stavilă puternică contra 

poftelor maghiare, căci națiunea romînă a fost totdeauna ' 

credincioasă tronului. -Pe dealtă parte ea cere cu drept de 
"la împărat această unire, de vreme ce par. 5 al constitu- 

țiunei acordă, fiecărei : naţiuni dreptul de a'și păstra naţio- 

- nalitâtea, şi acest drept ar. fi pentru Romîni iluzorii dacă 

-nar fi uniţi şi neatirnaţi de celelalte -popoare. 

Impăratul răspunde foarte scurt la plîngerea, delegaților: 

„Voiă darîndată poruncă miniştrilor mei pentru. rezolu- 

'țiune la, petiţiunea voastră și puteți fi înc "edințaţi că pentu - 
națiunea romînă se tu face.tot ce va fi cu putință.“ 

* „Ce va fi cu putinţă! Să vedem. ce este cu putinţă. 
„Aceasta ne-o spune ministrul Bach, în numele întregului 

guvern, într'o adresă către episcopul Saguna; !). Acest act 

“e caracteristic prin faptul că opune numai frase goale la: 

punctele cit se poate de precise ale delegaţiunei. Cum 

voiţi, zice sl, ca ministerul să decidă pînă nu va avea ra- 

porturi din toate părţile monarchiei „din punctul de pri- 

vire al nouei legiuiri fundamentale de stat? Aveţi dar răb- | 

- 1) Publicată în Memorial pag. 341, in broşura citată p. 33.
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„dare, pînă vom împlini toate formalităţile necesare. Şi ce 
voiţi voi? Cererea voastră „cea mai însemnată şi esenţială“ 
e să aveţi drepturi egale. Acestea sai garantat prin consti- 

tuţiune şi aplicarea ei va fi-un mijloc şi mai bun de a vă 
desvolta naționalitatea. Prin urmare dorintele voastre sînt, 

îndeplinite şi rămîne numai ca voi, .bărbaţii conducători, 
să învăţaţi pe popor să fie recunoscător Maiestăţii sale şi 

să stea alipit tronului. 

Acesta e înţelesul răspunsului ministerial. 

Atunci delegaţiunea, supărată, îi trimete o adresă foarte 
"energică, deşi scrisă în stil reverențios !), în care zice în 
esență : . 

Ne spuneți că ni s'ati garantat drept egale cu cele- 
lalte naţiuni și valoare asemenea.” Noi însă sîntem coneenși 
că nu sai dat națiunei noastre egalitate de drepturi cu cele- 

lnlte națiuni ale împărăției Şi iată, să vă demonstrăm. Sași- 

“lor, cari sînt, cam 200000 în Ardeal, li s'a dat putinţa ca 
administraţiunea centrală săsească să fie în raport direct 

cu ministerul austriac şi să fie reprezentaţi la dieta uni- 

versală a, imperiului, ba încă sa dat numirea de „pămînt 

săsesc“ unui teritorii, în care majoritatea e romiînească, -: 
Sirbilor, cari nu trec peste 200000, li s'a asigurat voivoda- 
tul. Romînilor însă,.cari sînt peste 3000000, li se ia şi dreptul 

de a purta, numele; ei rămîn împărţiţi şi legaţi cu ţări ale 
coroanei ce nu sînt de o viţă cu dînșii. Aceasta, este ega- 

litate de drepturi ?' Noi nu înțelegem aşa şi vedem că pen- 

tru: noi nu s'a aplicat principiul proclamat în constituţie : 

drepturi egale pentru toate popoarele. 

iezi 

După răsboiul cu Bem, armata, austriacă, se retrase în 

Muntenia şi cu ea, trecură şi mulţi dintre Rominii Arde- 

leni. Acestia, însă erai persecutați de către guvernul de 
atunci 2).-De aceea, deputațiunea din Viena se adresă mi- 

) Publicată în Memorial pas. 348, în broşura citată pag 85. 
2) Memorial pag. 324, o | , Îi
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nisterului imperial, rugîndu-l să intervie pentru liberarea - 
fraților noştri 1). Mai apoi se plinseră din noi pentru Gheor- 
ghe . Bariț, care fusese luat și dus în închisoare la Cer- 
năuţă 2). - | aa - 

Se făcură și alte petiţiuni, cerînd voe ca, să se înroleze * 
Rominii-ca voluntari, cerind o facultate rominească,; apoi | 

„din deosebite judeţe veniră și petiţiuni. parţiale pentru 
drepturi 3).: e | 

i-a 7 

Această, luptă de petiţiuni, memorande, adrese, interve- 
niri: pe lîngă persoanele influente, eraii singurele mijloace 
de acţiune diplomatică ale Rominilor transcarpatini. Din 

- inșirarea, lor.s'a văzut tă aveati puţină nădejde. de a do- 
bîndi ce cereaă dela împărat. Cercetarea situaţiunei Romi- 
nilor după revoluţie ne va arăta, care a fost rezultatul real - 
al acestor stăruinţe, pe cari le-a făcut; delegațiunea, romiî- 
nească trimisă în Viena, avînd în frunte pe Șaguna. | 

Dar de -sigur că nu la, Schwartzenberg şi la Bach se 
mărginea, toată, diplomaţia europeană. Trebuia, ca, şi ceaaltă -. 
lume să ştie ce se petrece aci în monarchia, austriacă şi 

„să-şi esplice cauzele acestor evenimente singeroase, 
"Ungurii în această privinţă, asi fost maj pricepuţi şi mai 
norocoşi. Şi norocul cel orb i-a ajutat, deşi apăra o cauză: 
nedreaptă. De îndată ce se ivi conflictul cu Austria, Ungurii. 

„ adresară apeluri către revoluționarii din alte ţări, trimiseră 
oameni stăruitori.prin capitalele Europei, publicară, mani- 
feste, precum a, fost al comitelui Teleki %, în care. acesta, 
striga, sus şi tare: - , - 

„Sîntem un popor liber şi independent... Crima “noastră este 
că am înălțat în răsăritul Europei stindardul libertăţii şi al 
progresului. Și pentru ca să ne pedepsească, ca să văstoarne ce 

') Publicată petiția in Memorialul. Şaguna pag. 325. 
2) Vezi în Memorial pag.. 348 | - 2) Vezi Memorialul 354, 349, 355, 360. 
3) Despre care am vorbit,
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am ridicat no), sai îndr veptat. în contră-ue mai mice. a mate: - 
deodată“. 1) 

Şi Europa. care nu ştia, de cât atit că există în răsărit. 
un popor al Ungurilor, citind asemenea lucruri exclama.:. 
iată un popor nobil, care merită să fie ajutat. | 

„Mai ales în Anglia se pornise un foarte mare curent de 
simpatie în favoarea Ungurilor. Se ţineaă. meetinguri, vor=- 
bea oratori în favoarea, lor; socotind că lupta Ungurilor 
este lupta civilizaţiei contra barbarieă ?). 

Simpatia, pentru Unguri era la modă pe atunci. France-- 
zii în numele principiilor cu cari Ungurii făceau mare gă- 
lăgie, Italienii din ură contra, Austriei, cu care se "găsea. 
în răsboiă, Englezii din excentricitate că aă găsit ceva,. 
noi, Polonii — socotind pe: Unguri nație asuprită — prin 
simpatie : toţi îmbrățișat cauza maghiară, care se înfățișa. 
sub o lumină foarte favorabilă Ungurilor, deşi cu desăvir-.. 
șire falsă. , 
„Pentru cauza Rominilor asupriţi, nimic din toate acestea 

Ciţi va emigraţi din principate, cari intrase în relaţiuni cu 
unele curţi europene, adresară în adevăr petiţiuni şi me- 
morande, dar fiindcă —vorbă, veche—8â mai aproape pielea. . 
de cît cămaşa şi fiindcă nu sai luat înțelegeri între cei de 

"„dincoaci cu cei de dincolo, toate acestea erai unilaterale, 
vorbiaii despre chestiunea, moldo-valachă, fără să îmbrăţi- 
şeze tot neamul laolaltă. 3) E drept că s'a vorbit odată 
şi de Rominii din Austria, și Ungaria: în memorandele date. “ 
Germaniei de către Ion Maiorescu. 4) Acolo se zicea: po- 

„porul romiîn este un popor mare şi compact, întinzîndu-se, 
afară de Muntenia, şi Moldova, în 'Transilvania. Bucovina, 
Banat, Basarabia, ete. In alt loc eraă apăraţi Romînii con-- 

„tra acuzațiilor ungurești :  insurgenţa, din Transilvania, n'are 

„t) La Hongrie aux pouples civiliss p. 5i, 
2, Balleşdier. Guerre de Hongrie 195 şi urm. 
3) Vezi adresa către Palmerston în „Amintiri din pribegio* pag- 

"117 şi urm 
| "5) Amintiri din pribegie pag. 120 şi urm, pag. 192 şi urm.
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nici o tendinţă, reacționară și nu ţintește la stingerea Ma- 
ghiarilor ; e o luptă contra pretențiunilor şi contra teroris: - 
mului partidei maghiarizătoare, care guvernă țara. Romiînii 
se luptă pentru egalitatea, de drepturi, aşa cum sa garan- 
tat, de constituțiunea, imperială. 
„Dar asemenea deslușiri —de altfel foarte importante—eraă 
date în mod secundar, vorbindu-se în general de politica 
orientală și erai date de către Maiorescu în calitate -de 
„plenipotent al principatetor dunărene.“ Pentru ca să facă 
un efect și să poată interesa, pe toţi cauza, întregului romi- * 
nism, trebuia ca deputaţii ce mergeau pela, curţile europene 
să fie reprezentanţi, ai întregeă naţiuni, asa împărţită cum 
e în bucățele anexate statelor mai puternice dimprejur. 
„La aşa ceva, n'a cugetat bărbaţii conducători ai Romi: 
nilor de peste munţi. Eraă, adevărat, prea, grele evenimen- 
tele ce treceaii peste capul lor, dar ar fi putut face și una 

ca aceasta, căci mult le ar fi slujit un curent favorabil în 
Europă. Dacă n'ar fi avut delegaţiunile prin Europa alt re- 
Zultat de cît să deştepte dorința de cercetare a aderăvuluă “ 
în oamenii de stat şi în opinia publică, — ar fi fost destul, 

“căci adevărul şi dreptatea eraii în partea noastră și nu sar 
“A putut să nu le vază... numai ochii să fi deschis. 

"x , 
. N



CAPITOLUL XVII. 

ACȚIUNEA EMIGRAȚILOR DIS PRINCIPATE. 

Despărțirea politică a unei naţiuni nu e o despărțire absolută.— 

In timpul lui Iloria.— lu timpul răsboiulul turco-austriac —YVin de din 

colo profesori.— Răsunetul: revoluţiei franceze în principate.— Revolu- 

ţionarii exilați —Organizarea emigiațiuner.—Unil dintro Rominii emi- 

graţi voia: ca fratil de dincolo sa se unească cu Ungurii - Exami- 

narea posibilităţii unei împăcări. — Chestiunea legiunei romineşti. — 

Chestiunea concesiunilor.— Situaţia gravă în care se aflau Rominil.— 

Rezultatul actiunel emigraţilor. - 

N i . E 

Poetul. Văcărescu zicea, adresîndu-se Milcovului : 
„De unde “Ui-vino numele, piriii făr ce putere, 

Ce despărțirea neamului tu îndrăzneşti-a cere? 

Despreţuire fraţi! dau puteri-ţi nensemnate, | | 

" Căci despăiţit ori depărtat, fratele e tot frate! 

Despărțirea, politică a unui. popor nu poate fi de cît mo-. 

"mentană și nu e nici odată o despărţire absolută,. De u- 
ceea nu patem studia viaţa Romînilor de peste munţi fără 

să ţinem seamă de legăturile dintre ei şi cești de dincoace. 
Noi luptăm azi ca; legăturile să fie cît, se poate de strînse 

pentru ca vie să se păstreze conștiința naţională şi să, se 
întărească prin . încrederea, în puterile naţiei. Cind ridică 

Horia pe ţărani în contra. asupririlor nobilimei, cînd ches- 

tiunea, agrară ia o înfăţişare atît de singeroasă, vedem pe 

domnii din principate dind porunci ca să -se oprească Ar- 
delenii a veni dincoace pentru ca nu cumva și ţăranii de 

aci să înțeleagă că de vreme ce nu merge în lume „cu ju- 

decata, ci cu lopata,“ să ia şi ei „lopata“ la spinare şi to.. 
porul şi. să-și facă singuri dreptate. Asemenea dispoziţi- 

țiuni sînt dovezi. pozitive de legăturile zilnice ce existati 

între Rominii de dincolo şi lhomînii de dincoace. 

Chiar evenimentele triste contribuiră !a creşterea acestor 
legături. Astfel, în răsboiul turco-austriac din timpul lui 

Mavroghene ?), veniră în Muntenia oşti austriace, alcătuite 
4 

1), Vezi Istoria Rominilor de V.A. Urechiă.
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“în mare "parte de Romîni.. Iși poate ori cin închipui că a, 
“produs asupră-le o vie impresie de a vedea, alături de tara 
lor o altă ară locuită de fraţi de aceeași limbă, avînd o 
“Organizaţie şi un guvern propriu. Acei ţărani, veniți poate 
-de prin munţii Crişanei şi ai Maramureșului duseră cu bu- 
“Curie ştiri despre statul romînese ce descoperise. | 

In secolul nostru relațiunile se îmulţiră și un schimb de 
“idei se stabili între pătura inteligentă, de dincolo și de din- ! 
coaci. Nu e trebuință a, intra, aci în detaliă ca, să dovedim 
:aceasta. Numele atitor. profesori veniți de peste munți sînt 

- „în mintea, tuturor şi fie! cine cunoaște pe Eftimie Murgu, 
„„dascălul lui Bălcescu +), pe Gheorghe - Lazăr, pe Ion și Va- 

:sile Maiorescu, pe Florian Aaron, Laurian, şi alte nume, 
-din cari unsle ilustre. NE i i 
» Așa fiind, era natural. ca, şi în 48 să constatăm aseme- 
-nea legături, Ce fel ai fost, ce rezultate aă dat: vom stu- 
-dia în acest capitol. - 

„e 

Revoluţiunea, franceză a avut în principate un puternic 
“răsunet. Ideile liberale şi democratice înflăcăraii' tinerimea, 
și în ambele țări ea făcea, pentru ele o întinsă propagandă. 
Se părea la început, că reformele nouă se vor putea stabili 
chiar, cu învoirea, guvernului. Dar lucrurile n'aă mers aşa. 

„In Moldova 'se înaintâ prinţului Sturza o petiţiune prin . 
"Care se cereaii oarecari ușurări pentru ţărani, s6 cerea li. 
bertatea de presă, garda, civilă, responsabilitatea miniștri- 
lor. Domnul primi hîrtia, dar— drept răspuns—arestâ pe cei 
“mai mulţi dintre subscriitori. şi-i trimise sub escortă afară, 
din ţară în Turcia 2 | | 

Revoluţionarii din Muntenia, crezură că, pentru ei lucru- 
rile vor merge mai bine, căci isbutiră la 9 Iuniu să pro- 
-clame o constituție nouă de 22 de articole la Islaz, să facă, 
„pe domn a pleca şi: să . stabilească un guvern provizorii 

1).: Vezi biografia lul N. -Băleescu de Gr, G. Tocilescu în „Columna 
„ul Traian“, . e | 

2). Istoria contimporană de P. 1. Cernătescu p. 19, -
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dintre capii lor. Dar iluziunea le fu scurtă, pentru că, 
Poarta, în înţelegere cu Rusia, trimise aci armată care să 
desființeze noua, stare -de lucruri, să alunge peste graniţă 
pe revoluționari şi să stabilească iar guvern reacționar *). 

Așa, dară, încercările revoluţionare căzură şi în urma a- 
restărilor din 13 Septembrie şi instalarea în căimăcămie a 
lui Constantin Cantacuzino, partizanii guvernului provizoriii 
fură împărţiţi în mai multe categorii. Membrii guvernului 2) 
fură duşi la fruntaria Transilvaniei la Turnu Roşu şi de aci 
fură puşi în libertate. Alţii 5) fură trimişi la Giurgiu Şi por- 
niți pe Dunăre pînă la Orsova. Aci după trei săptămîni de 
călătorie. -pe apă — fură puşi în libertate. Cei mai mulți din- 
tre arestaţi la Cotroceni au fost siliți să treacă, peste, gra- 
niţă ori încotro vor voi.*) - 

Aflindu-se alungaţi și răspîndiţi, emigraţii romiîni cugeta- 
ră cum ar proceda ca să, dispue opinia publică în favoarea: 
Rominilor. Trebuia dar ca emigraţiunea, romînă să fie orga. 
nizată. In această privință ideile erau “împărţite şi o înţe- 

“legere perfectă nu sa putut stabili, pentru că o diviziune . 
se iscase între revoluționari încâ de cînd se aflau în tară 
Şi pentru că, pustară cu dinșii resentimentele vechi şi cînd 

" erai nevoiți să mănince „pîinea amară a exilului“, Ba, poate, 
'cum zice d. Ion Ghica, tocmai situaţiunea de exilați îi fă 

„cea să fie mai aspri unii cu alţii și mai neiertători. 5). 
Eraă toţi învoiţi asupra unui singur punct: că trebuia o 

mînă care să conducă întreaga acţiune a, emigraţilor. Dar 
cum Şi cine să fie? Aci nu se înțelegeau şi de aci. -porniră . 
-chiar inimiciţii, încît unii nici nu voiaă să lucreze: împre= 

1, Istoria contimp. de P.I  Gornătescu 181 şi urm. „Amintiri din 
pribegie“ de 1. Ghica.-pag. 241 şi urm. Asemenea scrisoarea lul N- 
Bălcescu publicată la pag. 39 şi urm: - ? 

2) Eliade, Tel, N. Golescu, - 
3) C. şi N. Bălcescu, D. şi L. Brătianu, Ştefan, Radu, Â, o. Go- 

lescu şi C. Boliac şi ciţi va alţil. 
") Vezi aceasta la L. Ghica: Amintiri din pribegie Lă 37, - 
5) Amintii pag. 5
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„ună cu emigraţiunea. î). Aşa d. Ion Ghica zicea să se nu-.. 
mească un singur şef și acela să fie sat fostul domn Ale- 
xandru Ghica, sai Nicolae Golescu. 2), Mai erat şi alții cari. 
voiau un şef, dar nu erau hotăriţi asupra persoanei, 5, AL- 
ţii însă 'voiau un comitet conducător. *). Incurcătura era cu 
atît mai mare cu cît o parte din emigraţi, adunaţi la Si- 
bi, proclamase șef pe Eliade şi pe. Golescu, iar o altă parte 
adunaţi la Paris, nu voiau să recunoască hotărîrea celor- 
lalţi, 5) In definitiv din toate desbaterile şi neînțelegerile a, 
urmat că.emigraţii au lucrat în tot timpul fără nisi o di- 
recţie, şi cur & tăiat capul pe fie-care. €). 

Să vedem ce ai făcut, ei faţă cu împrejurările din Austria. 
* 

= 

Cei mai mulţi dintre Rominii din principate cari se aflat 
prin Transilvania ?) şi Ungaria voiau a face cauză comună 
cu insurgenții maghiari. 5). Cum sa născut această idee? 
Inflăcăraţi' de principiile cele mari revoluţionare, suspinînd 
dupe , „republica universală“ % ei nu căutară să studieze mai 
întîi situatiunea, de peste munţi, să vază ce urmăresc Ro- 

„miînii, ci începură să-i acuze, „că au făcut rău de au unit 
„cauza lor cu: Austiia“ 10) și luai drept monetă bună toate | 
vorbele late ale Ungurilor. Merseră pînă, acolo să, crează că 
ungurii vor reforma Europa, vor preface statele în republici 
şi'un om genial ca Bălcescu ofta că n'a luat în mînă Ro- 
miînii stindardul pe care lau ridicat Ungurii, căci atunci 
am fi avut noi gloria' de a scăpa lumea din „robie, iar nu 
Ungurii Ungurii scăgau lumea, din robie!, . . . Azi, cînd 

1) Ghiea: Amintiri din pribegie 62 6. 
2) Amintiri 51-52, 

3) Aşa era Bălcescu, A. G. Golescu, , Bălăceanu ş, a 
+) Ghiea: Amintiri 60, 72 
5) Ghica: Amintiri pag. 647... E | 
6) Amintiri pag 468, | i RI 
2 In, Transilvania eraii peste 200 de emigraţi, Amintiri 156 
t) Amintiri gl. - 

9) Vezi scrisoarea lui Roseti în Amintiri pag. 70 şi urm, 
10) Balcescu către I. Ghica în Amintiri 277.
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am văzut ce este şi „Ungaria, democratică, se înţelege că 
nu mai putem fi înșelați; dar atunci chiar, observarea, îm- 
prejurărilor ar fi putut să deschiză ochii emigraţilor şi săi 
facă să judece cu măsură şi să nu arunce o vină egală pe 
Romini ca pe Unguri.) | 

Dar faptul e aşa, istoria trebuie săl înregistreze; emi- 
graţii voiaăă si împace, voiaă să unească pe Romîni cu Un- 
gurii. Pentru acest sfirşit ei căutară să se pună în înțele- 
gere cu. capii Ungurilor. E interesant a citi scrisorile pe cari 

„N. Bălcescu — cel însărcinat în special cu această misiune! 
— le adresa, prietenului săă Ion Ghica pentru a vedea, cu 
cîtă ușurătate ai procedat emigraţii noştri în acele mo- 
mente. O declaraţiune cu vorbe pompoase, cu făgădueli în- 
cîntătoare la prima vedere îl făcea să se bucure Și să spere, 
La, urmă, iluziile i s'a sfărimat toate în vînt şi chiar în 
timpul misiunei a încercat multe lovituri morale. Astfel, 
cînd a vorbit cu Bem —şi Bem se ştie că era, mai liberal 
de cît cei-lalți şi mai favorabil Rominilor, el e proclama. 
torul amnistiei, după coprinderea, Transilvaniei, amnistie re- 
vocată de Kossuth — cînd a vorbit; cu el şi i-a zis: „Sînt: 
gata să lucrez pentru împăcarea cu Rominiie .. . „ Bem 
i-a răspuns: „Avem oaste și tunuri fi 2), 

Se înțelege că un asemenea răspuns mîndru, dar vrednic 
de un ostaş ca Bem, n'a plăcut lui Bălcescu. De acea el 

__plecâ la Pesta ca să se înţeleagă acolo cu Batthyany, cu 
Kossuth. şi cu cei lalţi.2), Bălcescu avea deplină putere, 

„căci învoiala, între emigraţi era stabilită, şi iată cum mo- 
tivai împăcarea, cu Ungurii, pe care o credeaă urgentă : 
„Daca, maghiarii ar triumfa fără ajutorul Romînilor, nu se 
va, face nimica bun pentru Romini, iar dacă ar triumfa prin 
cooperarea, Rominilor atunci Maghiarii nu vor putea, să tăgă- 
duiască sau să nu recunoască drepturile naţionale ale Romi- 

1] Amintiri 346. 
2) Amintiri pag. 209. 
3). Amintiri pag, 283. E ! 

18 ,



  

nilor, căci alttel poate vorbi omul cînd are arma în mînă). 
Dupe această, argumentare, pe care o făcea d-l Ion Ghica, 
urma, ca Romiînii să meargă alături cu Maghiarii din primele 
momente, să nu le puie nici un fel de condițiune pentru 
ajutorul ce le dă, să 'şi dea toată silința pentru triumful 

“Maghiarilor, trăgînd nădejde că la urmă „nu vor putea“ să 
nu acorde drepturi Rominilor. Nu e grei a dovedi că această, 
judecată este eronată. Același raționament care se face pen- 
tra Romîni faţă de Maghiari, sar putea, face faţă, de Austria. 
Austria, a triumfat cu ajutorul Romiînilor Și totuşi „drepturile 
naţionale“ nu sînt nici pînă azi recunoscute. Ceea, ce spune 
d-l Ghica ar fi adevărat numai întrun caz — şi aci stă fal- 
sitatea argumentării d-lui Ion Ghica. Urigurii ar î dat drepturi 
în caz cînd: Romiînii cu arma în mină ax fi impus aceasta. 
Dar aveai Romiînii o organizațiune militară a lor proprie 
care săi puie în poziţiune—în momentul cînd Ungurii le ar 
fi refuzat, drepturile — să reziste la, doi inimici: Ungurii şi 
Austria, ? De sigur că nici d-nul Ghica nu va putea, răspunde 
că da, căci tocmai aci a stat slăbiciunea, Romiînilor: în lipsa 
de arme și de bani. Și la ce ar fi folosit prin urmare Ro- 
minilor unirea, cu Ungurii? La nimic alt de cât spre a da 
prilej Maghiarilor să zică: cum cereți drepturi egale, cînd 
aţi fost cu noi şi aţă primit toată programa. noastră de la 
48? Cel puţin, în situaţiunea, în care s'aă aflat Rominii ai 
fost; înşelaţi, e adevărat; dar ei n'aii cedat nimica, de bună 
voie, sai plecat sub puterea, evenimentelor şi pretenţiunile 
lor rămîn întregi și ori cînd pot, cu fruntea, Sus, să ceară . 
îndeplinirea, programului lor, de la care nu s'aii abătut nică 
o dată, n 
„Nu aşa judeca emigraţii şi, în furia lor contra, Ruşilor. 
făceaă declaraţiuni de felul acesta,:. „ mecesar ta toți câți 
iubesc libertatea să susţie pe Maghiari, căci ei sunt singurul popor 
arat care coinbate contra Rusiei şi contra despoților, aliaţii ex%.2) 
Și lucra Bălcescu pentru îndeplinirea acestui lucru „necesar“ 

1) Ion Ghica în Amintiri pag. 176. 
| 2) Balcescu câtre Ghika: Amintiri pag. 288.
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lată, zicea el: noi să formăm o legiune romînească, spre 
a lupta contra; Austriei, iar voi Ungurii 'să faceți cîte va 
concesiuni Rominilor și lucrul e gata, împăcarea e făcută. 

Dar n'aii mers treburile așa de uşor cum își închipuia 
Bălcescu în primele momente. Să cercetăm dar aseste doă 
puncte în cursul tractativelor dintre dînsul şi Unguri. 

* 
XR % 

Cum s'a, născut ideea, legiunei ? N 
„Pe la începutul anului 1849, zice d. Ion Ghica, venind 

Nicu Bălcescu cu Iancu Bălăceanu la Constantinopol, am 
conceput împreună ideea, formărei unei legiuni romîne în 
Transilvania, care să lupte alături cu Ungurii. contra ads0-. 
habismului şi pentru liberarea nationalităţilor, căutînd a, împă- 
ca pe Romîni cu Maghiarii !), - 

Pină la finele lui Aprilie chestiunea, creării legiunei era 
cunoscută mai de toţi “emigraţii 2) şi în general aprobată; 
unii chiar o credeati „indispensabilă cauzei romînismului“ 3), 
Trebuia, dar să se înceapă traotativele cu Ungurii în această 
privință. Bălcescu plecâ, dar să întilnească, pe Bem—coman- 
dantul oştirilor din Transilvania, căci lui avea să se adre- 
seze în primul rînd—și-i expuse tot.planul pentru legiune. . 
Acesta “i răspunse că nu poate'să ia nici o hotărire fără, 
autorizarea guvernului, trebuia dar 'să se ducă Bălcescu la, 
Debreczin — unde era guvernul — și Bem îi făgădui că, în 
cazul când; se va, ajunge la, o înțelegere, va da, tot sprijinul 
său pentru această întreprindere *). Bălcescu se duce la, 

1]. Amintiri pag. 175. In această pagină d. 1. Ghica, face o afirmare 
pe care nu pot săn'o relevez. Spune că „conducătorii Rominilor ÎŞI 
dai titlul fioros de comitet de măcel “ Nol nu stim să fi existat alt 
comitet afară de cele două despre cari am vorbit, şi anume: 1) co: 
mitet naţional rominesc numit comitet de pacificaţiune ; 2) comitet 
compus din Romini şi Sași, numit comitet pentru apărarea ţării. Era 
bine dacă d. Ghica indica unde a găsit această numire. 

2). Vezi scrisoarea, din Paris a'lul A. GQ Golescu către IL. Ghica în 
Amintiri pag. 207 - 

3). A. G. Golescu în Amintiri pag, 234, 
"9. Amintiri pag, 267, .
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Debrezin, se întilnește cu Kossuth „Și acesta “i spune că primește bucuros să se formeze legiunea, '); însă să se a- dreseze în mod oficial ministrului de externe. Şi așa, adresa, -el în 30 Maiti 1849 o petițiune foarte măgulitoare pentru Unguri, cerînd permisiunea, de a, forma, legiunea, „care să se pună la, disposițiunea, guvernului unguresc“ şi se înţelege „că acesta va, avea, să, poarte grijă de armarea, şi întreţine- - Tea lui. Bathyany îi răspunde că, condițiunile formărei le- giunei le vor tracta la Pesta, îndată ce va ajunge guver- nul acolo 2), | - 
Cu data de 22 Iunie, după ce guvernul unguresc se sta- bilise în Pesta.—comunică, Bălcescu că s'a înţeles cu Bath- yany să facă dinsul un proect de convenţiune pentru orga- nizarea legiunei 3), 
lată expunerea, de motive a convenţiunei : 
„Opiniunea guvernului unguresc cum și apatrioţilor con- ducători mai nainte Și acum ai mișcărei liberale în Romi: nia este că națiunea, ungurească și romînească, prin pozi- ţiunea topografică, prin asemănarea, intereselor și mai ales prin pericolul din pariea panslavismului, trebue să, se. ajute între ele și să lupte azi sub același stindard împotriva, pan- slavismului pentru apărarea, libertăţii, după cum luptat o- dinioară împreună pentru apărarea, creştinităţii. Aceste con- sideraţinni ai îndemnat. pe patrioţii Moldo Valachi a pro- pune guvernului să le dea, voe să formeze o legiune pentru a& combate în Ungaria, pe Austria, şi pe Rusia, care ame- ninţă libertatea, comună.“ 4) 

„Să vedem acum principalele articole din acea conven- ţiune,. E : 
Intrunirea, voluntarilor romînt se va, face într'un oraș de la truntaria Transilvaniei şi a Munteniei, Guvernul ungu- 

1], Amintiri 279, | . 2) Vezi ambele: aceste acte în „Amintiri din pribegie“ pag. 291 şi 202, Ă 
3) Amintiri pag. 300, 
4), Amintiri. pag. 376.
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resc va arma, și va întreţine deocamdată un batalion, restul 
se va forma treptat. Solda ofițerilor, sub-ofiţerilor şi soldaţi- 
lor va fi ca, și la armata ungurească, Batalionul se compune 
din 6 companii de linie și una, de voltigeori, patru tunuri 
și o trăsură pentru farmacie. Compania, se compune din 
150 —200 de voluntari. Legiunea va fi sub ordinele. guver- 
nului unguresc. Ori cine a servit în legiune .este de drept 
cetățean ungur. Comandele vor fi date în limba, romînească, 
Ofiţeri, pînă la gradul de căpitan, vor fi numiţi de coman- 
dantul legiunei ; ofiţerii superiori vor fi propuși de coman- 
dant şi întăriţi "de guvern ; comandantul este propus de tri- 
misul partidului naţional şi de delegaţii speciali ai emigra 
țiunei. Legiunea este inrolată pe tot; timpul cît va ţine răsboiul. 
Ea jură credință Rominiei şi Ungariei şi se leagă a lupta pentru 
libertate și independență. 

Convenţiunea e iscălită de Bălcescu, Boliac pe de o parte 
şi de Kossuth pe de-alta. Eladaugă: „aprobat în principiă, 
detaliile vor fi regulate de locotenentul general Bem“). 

Prin urmare în principiu 'lucrul era hotărît şi Românii se _ 
gândeai: pe cine să pue în fruntea, legiunei ? Moltă eraii de 
părere că Magheru este cel mai bun pentru aceasta, 2 Dar 
pînă să se facă înțelegere cu Magheru, pînă să se învoiască, 
„Bem cu Romiînii, timpul trecu şi temerea lui A, Golescu, că, 
prea tîrziă. a venit ideia cu înființarea legiunei se îndeplini 3). 
Bălcescu, după ce a umblat trei săptămîni ca să dea, de Bem, 
sa văzut nevoit să fugă, strecurîndu-se cu multă greutate . 
prin Austria, şi se duse la Paris?) . 

Astfel încercarea, cu legiunea, căzu. 

* 
+ k ” 

1). Vezi textul convenţiune! publicat în „Amintire, pag. 377—384, 
2), Vezi scrisoarea lui AG. Golescu în Amintiri, pag. 208, iden, 

pag. 218, 

5). puse Ne fallait-il pas songer a organiser une l6gion roumaine ?... 
cui, sans doute, seulement je crains qu'il no soit trop tard.*“ Către 
Ghira în Amintiri 212. 

1) Amintiri 407 şi urm.
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Să vedem chestiunea, împăcării prin: concesiuni. 
Nicolae Bălcescu, ca agent al emigrațiunei, a avut dese 

convorbiri cu conducătorii Ungurilor și le-a spus că emi- 
grații vor împăca, pe Romini, se înțelege cu anume condi- 
țiuni. La început, pe când Ungurii se credeai stăpîni ai 
situaţiei, conducătorii lor spuneai că nu văd pentru ce ar 
face consesiuni Rominilor și ce folos ar aduce aceasta Dar 
timpul schimbă și părerile oamenilor și iatăi pe Unguri, 
dispuși a sta de zorbă cu Rominii. Să facem concesiuni, zi- 
cea Battyani, dar nu cît cereți voi. Și pentru. aceasta, nici 
nu voia ministrul să însăreineze pe Bem cu tractativele cu 
Romiînii, pentru că'] ştia că e mai dispus de cît dînsul să 
înțeleagă: principiile de libertate,- ) Cu toate acestea, eni- 

„graţii cultivaii pretenia lui Bem și ai mers pînă acolo ca, să 
pue pe Bolliac săi spue că . Românii ar fi dispuşi săl zacă domn sai rege. Nu ştii dacă Bem i-ai luat în serios şi nu 
ştii dacă ei ficeaă în serios asemenea, propuneri saă nu: mai cu gînd de a-i căpăta, simpatia, 

Tractativele dintre Bălcescu și Unguri aă avut; de rezul- 
tat. facerea, unui „proect de pacificaţiune“, pe care minis- 
trul de externe îl trimete lui Bălcescu cu o adresă în care 
îi spune că aă făcut oarecari modificări la primul proect 
înfățișat de dînsul Şi 7] roagă să convingă pe Romîni „a lăsa armele“ şi a veni cu condiţiunile lor „sub formă de ce. rere “ la ministerul unguresc. 2) 

Se înţelege că faţă cu asemenea, îndrăsneală trebuia rupte tractativele cu Ungurii şi emigraţii nu aveai drep- tul să mai continue şi nici să vorbească în numele Arde- lenilor, Bănăţenilor ş. e. 1. fără autorizarea, lor şi nu se pu- tea abate cu o literă dela acele puncte ale petițiunei lor, pe care aceia, o adresase împăratului. 3) - IE 

1). Amintiri 332, 
2] Amintiri pag. 371, 
3) Bălcescu zice într'o scrisoare că a vorbit cu deputaţii Romini- lor şi aceştia i-ai arătat cari sînt cererile Rominilor, dar nu ştiu de unde scoate o petiţiune, un fel de proect de lege (Amintiripag 293] care nu corespunde de loc cu petițiunea Rominilor în Februarie 49.
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. 

Dar să, vedem ce voia să dea Ungurii. 
1. Valahii vor purta, de aci înainte numele de Romini. 
2. Guvernul unguresc acordă Rominilor mai multe garanţii 

naţionale | | 
3. Limba; ungurească se va, întrebuința, în legislaţiune şi 

„în administraţia, afacerilor publice întru cât ea, este necesară, 
pentru menţinerea, unitătii Statului. | 

4. In comitatele esclusiv romîne se va putea face uz de 
limba, romînă, şi protocolul se va face în limba tomînă Şi 
maghiară. Corespondenţele cu dieta şi cu guvernul se vor 
face în limba maghiară. E - 

5. În şeolile actuale și cele ce se vor fanda, pentru Romiîni 
„limba de învăţămînt va fi romînă, 

6 Cînd se va introduce procedura, verbală !) în tribunalele 
inferioare se va, putea, face pertactarea proceselor în romiî- 
nește saii ungurește. | 

7. Romiînii vor fi liberi să petiționeze în limba, lor 
8. Românii de ritul greco oriental vor fi liberi în adminis- 

traţiunea, bisericilor şi şeoalelor lor. LL 
9. La ministerul de instrucţiune va fi o secţiune pentru afa- 

cerile ritului greco-oriental, compusă din Romîni de acest rit, 
„10. Şeoalele şi bisericile greco-orientale vor participa la 
toate avantagele acordate celorlalte biserici. 
„11. Fondurile bisericilor şi școalelor le vor administra, ei 
singuri, | a 

12. La universitatea din Pesta. se va, înființa, o facultate 
" teologică pentru greco-orientali. | 

13 Rominii—cu voia guvrrnului—se vor putea aduna, în 
sinoade pentru şcoli şi biserici sub privegherea unui comi- 
sar al guvernului. Si 

1) De atunci şi pînă azi la tribunalo şi curţi în Ungaria pertrac- 
tarea proceselor se face în scris, Părţile prin advocaţii lor depun me- 
moril la tribunale, apoi replice şi duplice şi în urmă “tribunalul în- 
săreinează re un membru să studieze dosarul şi să refere şi dă apoi 
hotărirea. Se înțelege că această procedare este dăunătoare jusiţia-. 

„ bililor, i
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14. In comunităţile unde limba romînă predomină, co- 
mandele gardei naţionale se vor face în romîneşte, 

15. Romînii vor fi admiși deopotrivă, cu ceilalţi cetățeni 
la toate funcțiunile statului, 

16. Romînii cari sati sculat contra Ungurilor vor depune 
armele în mîna, autorităţilor ungare. | Ă 

17. Se va acorda completă amnistie Romiînilor compro- 
miși în ultimele evenimente, 

„18. Rominii răsculați, dupe ce vor fi depus armele, vor 
jura pentru independența ungurească, Oricine nu va satis- 
face această îndatorire va, fi exclus din amnistie, ?), 

Dacă citim astă-zi aceste puncte, cînd avem în vedere 
starea Rominilor, se înțelege că se par de.0 mare im- 
portanță şi zicem că dacă le ar avea Rominii azi ar fi un „ mare . cîştig pentru dînșii, Trebue însă să judecăm acest, 
proect de împăcare față cu împrejurările de atunci. Romiî- nii erai cu armele în mînă, erati în răsboiti cu Ungurii şi, 
nerecunoscînd autoritatea, guvernului stabilit în 15 Martie, 
merse la împărat 2) cu cererile lor făcute din următorul 
punct de vedere: ne considerăm membri a; statului austriac 
poliglot, iar nu a% statului uiguresc. lată principiul pe care 
trebuia, să-l admită Ungurii pentru ca să poată Rominii să 
stea la vorbă cu ei. Dacă citim proectul lor de împăcare, vedem că 'ei pornesc 'de la, această idee: Romfni fac. parte 
din statul unguresc ; sait reioltat acum, dar noi Ungurii îi er. 
tăm, le dăm școale, biserici şi posibilitatea .de a intra în Func- 
țiuni, dacă jură pentru independența ungurească, dacă prin 
Urmare se despărțesc de Austria, , 
“Dacă, considerăm lucrul ast-fel—și numai ast-fel trebuie 

considerat —atunci înţelegem că cea mai mare greşală po- 
litică, pe care o puteai comite Romiînii transcarpatini ar fi 

„fost învoirea cu 9 asemenea, convenţiune. Şi de o ficeai, 
sar fi închis pentru dînșii ori-ce drum pentru ideea, cea, 

1) Amintiri pag. 372 şi urm. 
*) Vozi Bariț op. cit, IL 602,
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mare a Romînismului. Austria, si putca—şi cu atât mai mult nu că poale—să, aibă, tendința de a preface statul într'o monarchie unitară austriacă, pe cîtă, vreme Ungurii n'avem nevoie să maj dovedim că asta, vor, Prin urmare întrun stat austriac Rominii transcarpatini pot avea sperante mari .. . "pentru viitor; iar într'un stat unguresc nimic din toate a- cestea, 
" Ne Dar o asemenea, consideraţiune nu a fost pricepută de emigraţi și de aceea, aă continuat încercarea lor de a, îm- păca pe Romini cu Ungurii şi vom ved ea ce ati făcut, 
* 

Totdeauna ura orbeşte și ura, contra, Muscalilor i-a orbit întratita, pe emigrați încît nu mai pricepeaă că Ungurii a.- proape își bat joc de «i, | 
| “Şi susţin aceasta. Nu e oare destul pentru a, dovedi să cităm învoirea, ce se făcuse între Bălcescu şi Kossuth ca să treacă Iancu în Hluntenia, cl care singur ţinea pept Ungurilor chiar cînd aceștia stăpîneaă Transilvania, el care făcuse pe Bem să stea în loe Şi care era, singurul om ce putea, lua în mînă, conducerea, tuturor Rominilor de peste munți dacă, luată lucrurile dela, început altă față 2 a De sigur că, nimeni n'ar crede aceasta, dacă n'ar exista, Scrisoarea, lui Bălcescu publicată de d |. Ghica. 1) „Mam învoit cu Kossuth, zice dînsul, ca Iancu să facă cererile şi el să le aprobeze, făgăduina a le face a, se aproba şi de dietă şi tot, el (Iancu) să ceară a merge în Valahia mare Spre a ne mântui de Huscali:, Şi în altă Scrisoare spune : n Închipuește.ţi bucuria mea cînd Kossuth mi-a Rropus ca să: îcii pe Iancu cu toată armata bă în Valahia mare. =) Tot în - aceeași scrisoare repoartă, Și cuvintele lui Kossuth că „toțy Rominii din” Transilvania și Banat Ivehuie să meargă să mu tuiască principatele, unde este temeiul naționalităţii ro. mîne,“ 

| Cred că nu mai e nevoe a, arăta că un. asemenea fapt 
9 Amintiri 269, . 

) Idem pag. 366.
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ar fi fost ridicul, căci Rominii de aceea n'a putut impune 

voinţa, lor la 48, pentrucă n'aii avut organizaţiune armată 

şi singura, putere militară pe care o aveai era Iancu - — şi 

tocmai pe el să-l iei?.. - 
“Şi Bălcescu exlama, gindinău-se la. această, întîmplare : 

„Acum cred că cauza libei tăței va isbuti. Nam fost niciodată 

- aşa fericit ca în acest minut.“ 

DRE 

k ' 

”- Dar „fericirea“ lui Bălcescu nu sa realizat, după cum 
nu sa realizat nici împăcarea, cu Ungurii, nici legiunea 

„_ “Care a fost dar rezultatul amestecului emigraţilor noştri 
"în Transilvania la 1848—1849? 

A spus-o chiar atunci tot un emigrat: | | 
„Când emigraţii noştri aă venit în Transilvania, n'a pu-. 
„tut vedea în ce era, greşită, politica Romînilor din Transil- . 

vania şi ai început fără socoteală să strige în dreapta şi 

în stînga” că trebuiau să se alieze cu Maghiarii spre a răs- 

turna perfida dinastie-a Austriei, socotind că ar ajunge ca 

ei, necunoscuţi în ţară, să vorbească, și să predice alianţa, 
maghiară, pentru ca să schimbe deodată ideile şi prejudi- 
țiile poporului contra Maghiarilor. Ei numai ai compromis 
pe Romini înaintea cabinetului din Viena fără să facă nimic 
pentru cauza Maghiară, căci gîndesc că vre-o cîte-va, vorbe 
asvirlite încoaci şi încolo nai făcut nimic pentru armata. 
lui Bem.“ ?). ă 

ŞI Alexandru Golescu, care spunea, aceasta, era tot din... 

. cei cari susțineau politica, emigraţilor şi era înfocat părtaş 
'al înfiinţărei legiunei romiîne. 

Mai tirziă şi cei lalţi toţi sa convins că nu se putea, 
face nimic şi Bălcescu chiar a ajuns să zică: 

Aoi sintem împăcaţi în conștiință că ne am făcut datoria, dar 

Ungurii nu pot spune aceasta, 2) Am încercat tot, dar ura e ă- 

1) Amintiri pag, 212, 
2] Amintiri pag. 347, 817.
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Și în aceasta vina cea mareca Ungurilor. !). 

şa de mare între unii şi alții încît nu se poate cit nimic împăca. 

- “Aşa dar putem zice că emigraţii mau fost orbiți pînă la sfir- . 
şit şi saii convins cine sînt Ungurii şi ce vor,, | 

  

CAPITOLUL XVII 
LUPTELE DIN VARA ANULUI 1849, 

Intervenirea rusească. — Unguri! protestează în faţa Europei. —Ase: 
menca iati și măsuri în lăuntru.— Numărul oamenilor din cele două 
armate inimice. — Primele ciocniri. — Bănueli contra lu! Gorgey.—Lua- 
rea Pestol şi alte victorii alo armate! austriace. — Isbinzile lut Nu-" 
gont.— Generalul Liders intră în Transilvania, — Braşovul luat.—In- trarea lui Engelhardt din Muntenia.—Liiders ia Feldioara — Liiders 
pleacă spre Sibii şi 1 ia. - Bem vino în Transilvania, — Intrarea lui 
Bem in Moldova. Lupta do la Someria. — Grotenhelm şi cu Urban 
vin prin Bucovina.—Primele lupte. — Lovirea cu Bom.—Bâtălia, do la 
Sighişoara —Bem ia Sibiul, “dar il pierde curind.— Trupele încep a se 
risipi . - " | 

- Am lăsăt, firul istoric al răsboiului dintre Austriacă și 
Unguri întrun moment foarte critic pentru cei d'intiiă. - 

nar, Austria, cere intervenirea Rusiei. 2), | 
-Se înțelege că nu deodată s'a făcut această, intervenire, 

Văzînd. că singură nu poate șă potolească focul Tevoluţio- 

ci chestiunea a trebuit să fie mai mult timp discutată de 
diplomaţia, celor două puteri, pînă cînd să se poată stabili 
punctele pe baza, cărora, să se îndeplinească, un act atît, de 
important, . | 

La, începutul lui Mai lucrul era stabilit, pentru că la 11 

1) Amintiri pag 316. o 
- 2], Nu este exactă -aserţiunea d-lut P. Cernătescu că: „Chemarea 
intervenţiunei ruse decise pe Unguri, de.a rupo de tot Jegăturile cu casa Austrie şi se declarară independenţi. „(Ist. Contimp 166). De- 
clararea independenţi! s'a fâcut în 14 Aprilie, cu mult înainte de in- 
tervenirea rusă şi pricina producătoare a fost constituţia din 4._Mar- 
tio, iar nu intervenirea rusă, despre care nic nu pomeneşte vre un cuvint declaraţiunoa do independenţă. i Ă
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“Maiă s.n. împăratul Nicolae dă un manifest prin care de- clară că va, trimite trupele sale peste fruntariile Austriei . nu cu gîndul de a'și întinde posesiunile, ci pe de o parte „ca să apere hotarele imperiului — căci în fruntea, insurecţiu- nei ungurești se aflau Polonezii,--pe de alta ca să ajute pe Austria, atacată, de inamicii interni. şi. lovită, de propriele ei trupe, cari se afla întimplător sub stindardul revoluțiej 1), Vestea că o armată rusă de 40000 venia prin Galiţia, înfățișarea, situaţiei care punea pe Unguri: între două fo- curi, ia silit să recurgă la, mijloace și mai energice. Pe de „O parte ai început să proteste în faţa lumei, trimițând dele- gaţi pe la toate guvernele Europei şi spunînd: Noi voim să „stabilim un stat : liberal şi puterile cele absolutiste vor să „ne sugrume, vor să oprească, emanciparea popoarelor. Vor= „be mari!. Dar toţ pe ici, pe colo asi aflat răsunet, E ade- vărat că, în Franţa generalul Cavaignac a, răspuns că nu poate să, le fie favorabil pentru că nu înțelege mişcarea loi, dar în schimb în Anglia, insurecținnea ungurească a fost îmbrăţişată cu cea mai mare căldură Și anume tot pentru că nici acolo nu se înțelegea mișcarea, lor 2). Nicăiri adevă: „rata, stare de lucruri nu era, cunoscută, Un întuneric a aco- perit pînă în uitimii ani evenimentele din Orient. Oceiden- | „tul ştia numai că există un stat mare „Austria“. şi un stat măre „Turcia“, dar despre acele popoare cari gemeaii sub jugul apăsător al uneia, sa alteia din puteri nu se cunoş- tea, nimic și numai puternicele mișcări ale lor făcute de 
1 Balleydier Rev, de Hongrie pag. 100, — Amintiră din pribegie pag. 254.—Bariţ op. cit. II 585, — Desprez. Les peuples. . etc. 1 pag: 225. La venirea Ruşilor Kossuth dă o proclamaţiurie în care spune între altele: „Nobil popor, casa de Habsburg a voit să ne sape groapa; : a căzut singură într'insa, Amicii noştri, Ruşii, vin la chemarea Habsburgilor, dar vin tocmai pentru că ne sînt amici, iar nu ca să a Jute pe Habsburgi.“ (Vezi Monit, - univ, Paris No. 132 din 1849 pag' 1764), 0 însemnăm aci fiindcă e caracteristică : arată cum ştia Kos- suht să ascundă adevărul . 
2), Balleydier op. cit, 121—123.—Desprez. Les peuples., IL 230 şi urm.—Bariţ | 587—588, - | 

N 

.



. 269 
O 

. 

curînd ati deșteptat un interes deosebit, pentru întîmplările din „depărtatul orient european.“ Dar bună-voinţa, ce aia. rătat Ungurilor unii şi alţii nu le-a, servit Ia nimic în mod pozitiv. De aceea ai trebuit să se pregătească, singuri pen: „tru rezistenţă, -?) E a 
Măsurile luate de unguri sînt cel puţin ciudate, căci sînt învestite cu un exagerat caracter religios, care nu se potri- vea nicidecum cu împrejurările. Iată. punctele publicate de guvern la 18 Maiă: | 
1. Să se adreseze Europei un manifest, 
2. Să se proclame ridicarea poporului în cruciadă, 3, Să se facă servicii religioase pentru a, se dobîndi bine- cuvintarea, cerească, A 
4 La 6 Iuniu topi celiițenii vor posti. 
5. Clopotul va suna în toate bisericile, 

--6, Preoţii vor merge în fruntea, credincioşilor. | 7. Lucrurile . de hrană, vor fi distruse la hotarele ame- nințate 2, -. . 

s* e | 
Vom însemna în scurt mișcările militare din Ungaria. Armata austriacă, unită cu cea, rusă avea, vre-o 65000 de oameni î) şi comanda ei se dete generalului Haynau în lo- cul lui Welden +), Armata Ungurilor, împreună cu garnizona, din Komorn, se ridica, la aproape 60000 5). | " In consiliul de răsboiă ungureso erai două păreri. Klapka, zicea să, se ţină armata, în defensivă; iar Gărgey Și Kossuth erai de opiniune să slăbească, pe Haynau şi să/l silească a se retrage în nordul Ungariei. Acest ultim mod de a, vedea, fa adoptat şi la 16 Iuniu fu luată ofensiva, pe toată linia, 

1). lrauşi et Chassin II 462, 
2). lranyi et Chassin, 11 456.— Bariț. 11 589, a -“%. Cifra aceasta pare a fi mal exactă căci e dată de un genoral Maghiar: de Klapka. Dupe alte date ar fi fost do 82000. 3). Jranşi.I1 510- a 
5). Cifra e luată dupe un isvor austriac, dar şi Gorgey zice că "erai 55000, n
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Primele lovituri fură. nenorocite pentru Unguri. lelacici 
obținu şi dînsul în sud citeva, succese '). Invingător la Pe- 
red, Haynau se hotări să meargă să atace Pesta 2). Acum 
situaţiunea, era, pentru insurgenți cît, se poate de grea, 

După bătălia, de: la, Raab, Gărgey comunică guvernului că 
el nu poate să garanteze. de siguranţa, capitalei. Primi or- 
din să, apere capitala, “Răspunzînd că nu poate să facă a- 
ceasta, se produseră. mari nemulțumiri în sînul cercurilor 
conducătoare ungurești ; ici-colo -se pronunţă cuvîntul de : "trădare. In 'cele din urmă se luă, deciziune ca, Gorgey să fie 
scos din funcțiunea de comandant general al armatei și să 
rămie—căci le avea, pe amîndouă —numai ministru de răs- 
boiă. 5) Gărgeoy. însă a demisionat din ministru și a rămas 
comandant ?.' A a 
“Luptele urmate—deși ici-colo încoronate de succese —nu 

schimbară situaţiunea, Debretzinul fu luat,— guvernul revo- 
luţionar fugi din Pesta, și Gârgey perdu la, 17 Iuliu bătălia, . 
de la Waitzen 3). Haynau intră în capitală şi: de aci se în- 

„ dreptă spre Szeged, unde era noua, reşedinţă a guvernului 
unguresc 6, . . E | 

Corpul II de armată, austriacă concentrat la Pettau în 
Siria, sub comanda, teldmareşalului comite Nugent, începuse . 

„operaţiunile sale cu izbîndă. Scopul săi era, să împrăștie 
cetele rebele din jurul lacului Balaton şi apoi, stabilindu-și 
comunicaţiuni din loc în loc, să poată ajunge pînă la Du-: 
năre şi să intre în legătură cu armata, de sud. 

4 

] 

_2): Balleşdier op. cit. 103. - lranyi et Chassin. I[ 512, — Amintiri 
pag. 822, po | 

2). Balleydier op. cit. 156. — lranyi et Chassin II 514.—Amintiră pag. 398, | Si 
„5). Balleşdier op, cit. 158.—Amintiră pag. 818 —Iranyi ot Chassin 
II 515, 519 - 523, a A A 

4). Amintiri 360, e 
5), Balleydier op. cit. 161, 162—163, 166 şi urm., 175—177,— Amin- 

tiri 591.—lranşi et Chassin 11 534, 
6). lranşi et Chassiu 11 535—536, -
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li merse, atât de bine comitelui Nugent, încît la 6 Au- 
„gust isbuti să se-așeze la un punct al Dunărei de unde pu- 
tea lesne. să comunice cu armata principală, care se afla, la, 

Szegedin 5. ! 
Armata rusă, prin victoriile repurtate, se afla, acum în 

deplină libertate de mişcări şi localizase incendiul insurec- 
ţiunei maghiare mai mult în sudul Ungariei 2). 

E 
X x 

Să venim acum la luptele din Transilvania. 
La, începutul intervenţiunei ruseşti două corpuri ruse pri- 

mise ordin să intre în' Transilvania : unul prin Muntenia, 
altul prin Bucovina. Cel d'întii era comandat de generalul 
Liiders, celălalt de generalul Grottenhelm. E 

Generalul Liiders îşi adunâ armata, la Sinaia ca, să treacă 
pe la. Predeal, unde se afla comandantul ungur Kiss cu 
4000 de oameniî),. | a 

Generalul Liiders îl atacâ Ja, 1 Iuliă, avînd o armată foar- 
te numeroasă. La început Kiss se ţinu bine dar fiind lovit 

„din faţă și ameninţat din spate, se retrase. Liiders socotind 
că Kiss va ataca, armata sa, din locul de unde se retrăsese, 
își împărţi trupele în trei coloane şi porni, comandind el pe 
cea, principală, . Sa 
“Peste două ceasuri întilniră pe Unguri Ei era stabiliţi 

în poziţiuni întărite şi loveaă cu tunurile pe Ruși care tre- 
ceaii prin defilei. | 

Generalul isbuti, după o luptă însemnată, şi cu perderi 
destule, să bată pe Unguri şi să-i facă a, părăsi poziţiunea 
şi a lua fuga lăsînd arme, tunuri, prinşi, între care fu şi 
comandantul oastei lor *). 

La Braşov era, o garnizonă foarte mică, dar câte-va, sute 

1 Balleydier 178. 

) Balieyadier 179, | 

3) Balloydier 179.— Iranyi ct Chassin II 543 — 
3) Balleydier op. cit, 180.— Barlţ 589.— Iranyi et Chassin II 543,— 

Vezi telegrama din Afoniteur universel pe 1819 No, 189. . -
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aşeze cîte-va tunuri pe un deal şi să înceapă bombardarea, După o rezistență de trei Ore, poarta se deschide și Ruşii intrară. Comandantul se sinucise ). In timpul acesta, generalul Engelhardt; trecu din. Mante- nia pe la, pasul-Bran, ajunse 1a 21 Iuniu la Brașov, de unde Ă porni spre Făgăraş 2). | a Liiders,. după ocuparea Brașovului, voia, săși asigure în aceste părţi o bază pentru operaţiunile sale și să uşureze 
austriac. De aceea ocupă Feldioara; și trimise o coloană de observaţie spre Kezdi-Vasarhely. 5), -. - | „Faţă cu pericolul, se făcură mari pregătiri în țara Săcu- 

aci Gâl se retrase repede către Seps.-st -Gorgy ca să-l a- pere, dar nu fu mai fericit, oraşul căzu în mâna, Ruşilor. A- ceeași soartă avură Săcuii şi la toate cele lalte lovituri ; astfel că fără multă Sreutate toată, partea, aceasta fu de- zarmată +), E 5 Stăpîn acum pe situaţiune în sudestul Transilvaniei, Lii- ders se hotărî “să plece Spre Sibiă, Tocmai atunci la 15 Iu- liă sosi Și generalul Clamm Gallas cu trupele austriace retra- „se în Muntenia. Acestuia, 'i-lăsa apărarea, Braşovului Şi el, plecâ. Făgărașul şi Turnul-Roşu erai în mîna, Ungurilor, | 

cupă Făgăraşul mai nainte 
Acesta. primi ordin să lovească trupa, lui Ihasz de la, Turnu- "Roşu, o învinse şi o sili să se. retragă în Muntenia, unde 

1] Balleyaler op. cit 181.— Bariț 11 590.— Iranyi et Chssin 1 543. *) Bariț op. cit. 1[691.— Iranyi et Chassin II 513.— 5) Balleydier op. cit. 181: 
4] Iranyi et Ohassin 1] 544. — Balleydier 181,— Bariț 11 582,
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trebui să desarmeze. Garnizona din Sibit cînd auzi acaesta 
se și retrase spre Mediaș (la 19 Iuliu s, n.); astfel că Lii- 
ders intră fără luptă în Sibiă, fiind primit cu maro entu- 
siasm de către populaţiune. ). 

xY% 
In timpul acesta Bem vine în Transilvania, la, Săcui, dar 

văzînd că nu e nădejde de a respinge pe Ruşi, se pregăti 
“pentru o espediţiune în Moldova — dupe ordinul lui Kos- 
suth — cu scop ca să răscoale pe locuitorii de acolo în 
contra Muscalilor. Cu o armată, de 3000 de oameni trecu pe 
la Pasul Oituz, respingînd garnizona rusească de acolo Şi 
ajunse la Onești, de unde adresă, poporului o proclamaţiune 
datată din Oituz la 19 Iuliu 1849, | 

" Ruşii — zice proclamaţiunea — au. inţrat din noi în Un- 
garia. Europa tace la această, crimă; „dar Unguriă sînt de- 
satul de puternici ca să sdrobească pe vrășmaşi“. Şi 
fiind-că am început lupta, voim ca să se folosească și cele- 
lalte popoare apăsate de Ruși. Popor al Moldovei! dacă vrei 
să fii liber, dă mîna cu noi Ungurii ca să luptăm contra 
Ruşilor, 2). 

Apoi trimese o adresă către autoritatea din districtul Oc- 
na ca să dea de ştire la toată lumea, despre proclamațiu- 
nea, lui, chemînd la, arme pe toţi aceia, „cari voesc a con- 
tribui la, această faptă sfintăt, 5, „ 

Rezultatul a fost că nimeni nu a răspuns acestui apel 
pentru simplul motiv că Rominii nu puteau pricepe cum 
sar fi unit cu aceia cari luptau cu fraţii lor de dincolo. 
Bem fu nevoit să se întoarcă în Transilvania, nu fără cîte- 
va lovituri cu trupele muscăleşti de la, hotare.*). 

* 
X x 

Pe cînd lui Bem îi mergea așa de rău în Moldova, Găâl 
1) Bariț 11 603.— Balleydler 182.— Irany ct Chassin 11 544, 
2) Proclamaţiunea e publicată în Amintiri din pribegie pag. 391. 5) Amintiri pag. 895. 
1) Despre expediţia lui Bemin Moldova vezi BariţIl 594: Iranyi et „Chassin II t45; 

18
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Sândor cu o armată de 8000 de oameni ocupă la Semeria 
poziţiuni foarte favorabile și aștepta pe inimic. 

Clam-Gallas, afiind aceasta, înaintă, cu trupe unite; Re- 
zerva, formată, de brigada, Eisler era, la, Ilașfalău. Brigada, 

„ Van der Niill se așezâ.la satul Sîn-Craiă. Brigada Rusă Re- 
- nenkampf era, pe malul stîng al Oltului la Kilyen%), ga- 

ta să taie retragerea, trupelor maghiare spre Ciuc, în cazul 
cînd. sar întîmpla un atac la Sepsi-st.. Gorgy. Brigada Stut- 
terheim sta pe a doua linie, în stînga drumului mare ce 
mergea pe la Semeria şi St. Gorgy. 

„ Ungurii 'şi aveau trupele răspîndite prin păduri şi pe dea. 
luri și artileria lor se afia foarte aproape de Sin-Craiii şi . 
mai departe de Semeria, unde eraă concentrate tcate forțele. 

Generalul Clam-Gallas, în ziua de 92 Iuliu, veni la briga- 
„da Van der Niill și comandă atac de artilerie. După, o scur- 
tă schimbare de focuri, Ungurii se văzură nevoiţi a 'și re- 
trage tunurile la, Semeria, apoi — aprinzindu se satul — la 
Sepsi-st. Gorgy, 'de unde fură puşi pe fugă și ajunseră noap- 
tea aproape de Bikszad, cu mari perderi: peste 500 de morți 
și răniţi. 2), | - 

Gâl se retrage cu trupele sale la Odorheiă, dar după ce 
află, că-Clam-Gailas a, cuprins Cic-Sereda, fuge şi de aci la, 

" Oşorheiiă. 5), | 
* 

* x 
+ 

Pe cînd Liiders intra în - Transilvania prin sud, de la 
nord generalul Grotenhjelm cu gen. Pavlov cu colonelul 
Urban veneati prin Bucovina în districtul Năsăudului 4). 

Armata, unită era, concentrată la, Poiana-Stampi în Bu-" 
covina. De aci ea, intră în Transilvania, pe două coloane 

1) Pe romineşte nu am afiat numele corespunzător 
2; Vezi despre această luptă descrierea pe larg în Sommerfeldzug 

Asemenea Bariț 11 595.— Irany et Chassin 11 516. 
3) Bariț II 596, 
1) Armata totală unită a acestora. dupe Irauyi, era 13 000 oameni, 

Vezi Bariț II 597; lranyi et Ohassin II 549; Balleydier 181



  

paralele: una comandată, de însuşi Grotenhjelm. alta de generalul Pavlov. Cea, dintiiti merse pe la Borgo-Prund şi 
ajunse la 21 Iunii la Borgo-Tiha, după ce se lovise cu in- 
surgenţii. Cealaltă intră, prin valea, Someșului 1). 

Primele lupte fură fericite pentru armatele unite şi Un- 
gurii se retraseră pînă la Dej. Grotenhjelm își stabili lagă- rul lingă comuna Ruş 2) 

-- Bem veni la Dej şi adunînd aci trupele la 27 lunii 
se lovi pentru prima, oară cu armatele aliate. Dar steaua 
viteazului general începuse să apună şi, cu toată puterea 
ce 0 exercita el asupra trupelor, nu mai “putea să ațite în 
soldați entusiasmul de altădată. Mai în toate luptele pe 
cari le vom pomeni de acum nâinte vedem descuragiarea 
în rîndurile Maghiarilor, "Acum, în aceste momente de pe 

„Ticol, fiecare se întreba: pentru ce luptă ? pentru ce merge 
la moarte ? și de sigur că atit soldaţii. de rind cît şi ofi- 
țerii, cînd căutară să-și dea adine seama de situație, nu 
înțelegeai nimic, 

La, întiia lovitură Bem a, bătut; a doua zi Grotenhjelm 
îl urmăreşte şi! bate iar. După ce se întoarse în lagăr. ge- 
neralul rus trimite o trupă către Reghinul Săsesc ca să 
stea gata la un atac ce sar putea face din acea, parte sati 
să vază dacă nu cumva, vine Liiders. Această trupă bate 
un batalion de honvezi şi pune mina pe vre o sută de care 
ce întilneşte în drum. Bem face o nouă încercare şi la. 10 
Iulie se dete o luptă lingă Bistriţa tot nenorocită, pentru 
Bem. Invins, îşi luă nădejdea de a bate pe Muscali cu tru. 

„Pele sale şi trecu în Moldova 3). - 
Asigurat în Nord, Grotenhjelm se gîndi să coboare pen- 

tru a se întilni cu Liiders. Respingînd pe insurgenții cari 
„îi stau în cale, ajunse pină la Oşorheii, unde se întilni ia- 
Trăși cu Bem, întors din Moldova, 

1) Bapiţ II 597. 
2) Bariț 1[ 598. 
2) Bari II 595—599, :
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„În timpul acesta, se dete, între alte lovitură mai mici, 
şi bătălia memorabilă de la Sighişoara. 

Liiders ocupase Sighişoara, şi Bem cu o armată de 5000 
„de “oameni şi numai i tunuri porni ca să-l gonească de 
acolo. 

Sighișoara, se afă pe parteai stingă a Tirnavei. Mai spre 
răsărit, tot pe aceeași parte și despărțită. printr'un riuleţ, 

„este comuna, Weiskirchen Intre acestea se află o vale în- 
chisă pe deoparte de riă, pe de alta de înălțimi cu păduri. 
Printre aceste înălțimi se află una mai ridicată, şi foarte pă- 
duroasă, care poartă numele de Waldberg. 
"In ziua de 31 ]uliă dis de dimineaţă patrulele ruseşti. 

deteră : de ştire că trupe ungurești se apropie din spre 
Odorheii.: 

Liiders aşează trupe în pădure ca să apere din acea parte . 
aripa dreaptă daca, ar fi atacată. Bem ajunge cu oastea, sa. 
la NVeiskirchen şiși aşează artileria, pe o înălţime bine a- 
leasă. 

Văzînd generalul rus că sînt atît de puţini insurgenții, 
crezu că e vorba numai de o 'stratagemă şi că poate ade- 

„ Vărata, lovire are s'o aștepte din spre Tirgul Mureşului. 'Tri- 
„_mişe un corp de observaţiune în direcţiunea aceea; dar 
mai tirziă văzu că fusese înșelat. 
„Lupta se începu de artilerie, stricăciuni-se făcură multe, 

mai ales în tabăra ungurească ; dar nu :se putea ajunge la, 
__un rezultat. Atunci: Liiders trimise 4 escadroane: de ulani 
„şi două tunuri sa, să atace aripa dreaptă a lui Bem. Cor- 
pul pe care generalul Polon îl opuse fu sdrobit; sdrobite 
fură şi ajutoarele care i se trimise şi fugărite spre Cristur. 
De asemenea a fost respinsă şi coloana care fu trimisă ca. 
să înconjure grin pădure armata rusă. 

Lupta, se termină, cu perderi forte mari din partea Un- 
gurilor. 'Tunuri, steaguri, care cu munițiuni, acte de ale 
statului major căzură în mîna, Ruşilor şi chiar Bem d'abia. 
scăpâ, cu viaţă, ascunzîndu-se cu venirea nopţei întrio baltă -. 
de unde: fugi JA Ja Tirgul Mureșului. Tot aci peri şi poetul !
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„Petofi, despre care unii zie că a fost omorit în luptă, alții 
că sa înecat în baltă), i 
"Un “alt comandant în asemenea nenorocită poziţiune, 
precum zice un autor ungur, sar fi descurajat cu totul. 
Dar tocmai aci era meritul lui Bem: că îndată ce cădea, 
avea puterea să se ridice. O îndrăsneală fără, margini, o 
„nepăsare pentru soarta, trupelor caşi pentru soarta sa, per. 
sonală i-ai dat adesea 'victorii strălucite. Ne aducem a- 
minte că în răsboiul cu Puchner toate actele lui  „nebu- 
nești,* am putea zice, toate stratagemele lui isbuteaii. In- 
dată însă ce s'a schimbat situaţiunea, în partea, adversaru- 
lui, îndată ce a avut în fața-i o armată cu mult mai nu- 
meroasă, și. condusă cu dibăcie, Bem-n'a mai avut succese, 
La 5 August, cu trupele adunate la Tirgul-Mureşului 

Bem pornește. asupra Șibiului, pe care !] ştia rău apărat. 
” Aflind de venirea inimicului, generalul Hasford câre co- 
manda garnizona în cetate, esi ca să-l întîmpine la Ocna, 
Sibiului. La Şura-Mare adversarii se întilniră, lupta se în- 
cepu prin artilerie ; dar neputind să resiste ministrului 
Hasford .se retrase în cetate p8' care o apără cu vitejie 
pînă cînd se văzu silit a părâsi terenul şi se rejrase la, 
Vestem..- - e 

Astfel Bem deveni iarăşi 'stăpinul Sibiului şi trimise pe 
Foro să urmărească pe Hasford, iar el se găti să iasă îna- 
intea lui. Liiders, despre care primise ştiri că vine, 
_ Soarta nu i-a, îngăduit să fie multă vreme stăpîn pe 
laurii cîştigați aci. A douazi Liiders sosi cu trupele sale 
O luptă: sîngeroasă, se dete la Sibiu-şi Bem, învins, lăsâ, 
comanda generalului Stein şi trecu în Banat, zicîndu-i să 
se apere cum va putea pînă ce vor sosi ajutoare din Un- 
garia. - | 

Invingerea de -la Sibii fu socotită ca o lovitură defini- 

1] Vezi despre această luptă Iranyi et Chassin II 546 Detaliile de aci sint luate dupe Bariț fst Trans. Il 604 - 606, cari se află si în „Sommerfeldzug la capitolul relativ la această luntă. Vezi şi ştirile ” i din Moniteur universel din Paris pe 1849 No..230 pag. 2128. Vezi ase- i menea Bucovina, ziar din Cernăuţi, în suplimentul Xo. 24 din 1849.
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tivă dată insurgenților. Mulţi din rebeli aruncară armele, 
unii ducîndu-se pe la casele lor, alţii supuindu se Unguri- 
lor :). Stein se retrase către Deva, iar Sandor. Cel din se- 
cuime către Baia Mare din Maramureş »). 

  

CAPITOLUL XIX: 
SFÎRȘITUL REVOLUȚIUNII | 

Cimpul pănit.—Ungurii învinşi.= Dembinski la Temişoara.—Bătălia 
de la 'Timişoara.— Kossuth vrea prinț rus.—Abdicarea lui Kossuth.— 
Capitularea. — Răsboiul se sfirşeşte. ” 

“Asistăm acum la ultimul actal acestei drame sîngeroase 
care a prefăcut sate şi oraşe în ruină, a prăpădit “mii de 
vieţi fără altă, pricină de cit ideile bolnave ale unor. con- 
ducători. înflăcăraţi, fără alt rezultat de cît o nenorocire şi 
pentru ci şi pentru aceia pe cari au crezut că aă dreptul 
a-i stăpîni. | 

In Cimpul pănei, se întîmplă în ziua de 12 August 1849 
un măcel îngrozitor în care trupele insurgente prinse de 
Ruși și din faţă și din spate, suferiră teribile perderi. Şi 
pozițiunea lor a fost cu atât; mai grea cu cît le ati. atacat 
și Rominii din garnizona, Albei Iulii. 3), 

Făcînd aluziune la această bătălie, zice poetul : 

La riurile de singe ce ati curs în Cimpul pânii, 
Au n'a avut in parte amestec şi Romiînit ?.. +], 

După aceasta, Liiders hotări să stea în poziţiunile căpă- 
tate pînă cînd va afla cum merg lucrurile în Ungaria. 
Mergea rău pentru Unguri. | | 
La 2 August armata. austriacă comandată, de mareșalul 

Haynau luă Szegedinul. Dembinski, comandantul general în 

1) Despre luptele de la Sibiă vezi: Baileydier pag. 192—194; Ba- 
riț Il 606-609; Iranyi et Chassin IL 

2) lranyi et Chassin II 547, 
3), Bariț II 611. 
%, Andr. Nureşianu în poezia „Glasul unui romîn.&
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aceste momente, voi să, oprească pe Austriaci de a trece 
Tisa, dar fură învinși la Szureg. 1). 
Acum comandantul Ungurilor avea să aleagă: sai să se 

retragă spre Arad, unde se afla guvernul, saă către Timi- 
şoara. Cetatea aceasta, blocată de mult timp de trupele 
insurgente, se afla, într'o situaţiune foarte nenorocită, căci 
era în pericol a nu putea să mai teziste multă, vreme. 
Cu nădejdea că are să pue mina pe cetate şi că se va 
uni cu corpul lui Kmâty, care se afla în partea de jos a- 
“Tisei, Dembinski porni către Timișoara 2) 

La 9 August ajunge în faţa Timişoarei şi armata insur- 
genților ia o poziţiune minunată înaintea, oraşului 3). Baro- 
nul Haynau hotărî din parte-i să dea o lovitură decisivă 
ca să scape cetatea. De aceea, porni aco'o cu armată. 

O zi întreagă ţinu lupta. Bem-—care primise în fine co- 
manda generală a armatei, pe care mai de mult i-o oferise 
Kossuth — conducea, însuși operaţiunile. Şi de o parte şi de 
alta era mare înverșunare, pentiu că de la rezultatul aces- 

„tei zile atîrna, soarta .răsboiului. Bătălia, tu cîștigată de 
Austriaci-*) . 

Răshboiul se putea, socoti ca, sfirşit şi Kossuth căuta mij- 
locul cel mai bun de a-i pune capăt. Acum republicanul 
înflăcărat se gîndi că de vreme ce ati rupt cu Austria nu 
se mai pot întoarce la, dînsa, și crezu că ar fi bine dacă, 
tronul Ungariei celei independente l-ar ocupa un prinţ sai 
duce rus ?) şi trimise pe miniștri Szemere și Batthyani în 
tabăra, lui Gârgey ca să se sfătuiască cum ar putea, oferi 
tronul Ungariei ducelui de Leuchtemberg. Se înțelege că o 
asemenea socoteală din partea „marelui patriot“ era, şi ne. 
demnă și inoportună Era nedemnă pentru că — dacă era, 
vorba să; renunţe lu, credinţa, republicană — putea, să, se a- 

1], Balleydier 199 20]1.- Iranyi ct Chassin II 536—557, =]. Balleydier op cit, 204 . , | 3), Balleydier 202. , Pa *). Iranyl e; Chassin 11 562 și urm. Balleydier op. cit, 205—2006. Bariț. II 612. Ziarul Bucovina din Cernăuţi pe 1819 No. 23, > Balleydier pag. 202—903. Vezi şi Dranyi et Chassin opul citat.
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dreseze la un prinţ din ori care altă familie domnitoare 
din Europa, dar nu la aceia, cari dădeaă mîna Austriei „ca, 
să-i sdrobească,“ cum ziceai ei. Renunţarea, la, o idee ce 

„nu poate fi realizată într'un moment dat — se poate socoti 
că e o politică; dar procedarea lui Kossuth de a căuta 
prinţ rus—era, o linguşire. Inoportună era, pentru că nu 
puteau Ruşii în nici un chip să primească, de vreme ce 
pe de o parte erai amici cu Austria și aceasta. ar fi fost 
o lovitură pentru ea, pe de altă parte Europa hu admisese * 
intervenţiunea, armată a, Rusiei în Ungaria de cît cu scop 
de a potoli revolta şi de a, ajuta monarchiei habsburgice, - 
prin urmare nu ar fi suferit ca Rusia, să'şi —stabilească aci 
domnia sa. - 

Ce era dar de făcut? | 
Supunerea, era, singura, deslegare a situaţiei. Kossuth însă, 

doritor să-și păstreze gloria, căpătată de „părinte al pa- 
triei “ își făcu următoarea, judecată : —Bine, să cază patria ; 
dar de ce să caz și eă? « - o 

De aceea dete un manifest; prin care făcu cunoscut po- 
porului că abdică şi toată - autoritatea civilă și militară 
trece în mîna lui Artur Gorgey, căruia, îi dete trista mi- 
siune de a îndeplini actul supunerii. *) Şi Gorgey a primit 
să facă această jertfă, şi-a legat; numele de aşa, cunoscuta, 
„capitulare de la Villagoş.“ 3). Totuşi Ungurii în toate scrie- 
rile lor nu încetează de a arunca blesteme acestui om,. de 
a-l acuza, că a fost trădător, vinzător Ș. a... pe cînd Kos- 
snth e pînă astăzi glorificat şi numit „mare patriot. 

Se înţelege că pentru noi prezintă, puţină importanţă a- 
semenea, lucruri; am voit însă să precizăm acest fapt spre 
a arăta, cît de mult se încîntă, Ungurii de vorbe goale şi 
cît de puţin ştii să preţuiască un sacrificiu real. | 

Aşa dar Gorgey deveni dictator la 11 August. La 12 el 

1) Balleydler op. cit. 212—213, Iranyi et Chassin II 570 şi urm. Vezi 
Anmiteur universel No. 220 Qin 1849. 

2) II dati numirea aceasta pentru că aşa se află în toate cărţile srise 
de streini. Numele rominese e Siria.
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„adresâ generalului rus Riidiger o. scrisoare în care îi spune intre altele: | 
„«. Politiea Europei a, cerut ca M. S. Impăratul Nicolae să se alieze cu Austria, sa să ne învingă şi în acest chip 

nu mai e cu putinţă urmarea, luptei noastre ca să ne: apă- răm constituţiunea... Guvernul provizorii nu, mai există: istoria va, spune că în minutul primejdiei s'a arătat cît se poate de slab... Guvernul provizoriă a abdicat de bună voie, lăsînd în mîna mea, puterile sale... Mă folosesc de a- ceastă împrejurare pentru ca; depe convingerile mele, să, evit. vărsarea de sînge... Cred că, împăratul Rusiei nu va da poporul Ungariei, sdrobit de nenorociri, în prada răs- bunării vrăşmașului lui. Va ajunge ca că să fii singura victimă care să plătese pentru toți...“ Apoi declară că nu voeşte să se supună de cît armatei ruse „singura armată înaintea căreia trupele mele sînt dispuse să depună armele de bună voie. D 
“La 13 August 1849 în oraşul Șiria, (Villagos) Gorgey de- puse armele dinaintea, generalului Riidiger, 'care reprezenta pe comandantul suprem Paskievici, 2, 
Fortăreţa, Comorn a, căzut mai târziu în mîna învingăto- rilor 3), Bem n'a voit să consimţă, la actul lui. Gorgey şi a; continuat lupta, în - Transilvania 3). Dar, ori ce sar mat fi făcut, insurecţiunea, Ungurilor căzuse. 
Bem a fost nevoit să fugă în Turcia - unde a, trecut la islamism ; — iar trupele sale din Transilvania, depuseră, ar- mele ?). , ! N 
După aceasta ambii împărați. adresară armatelor cîte un 

1). Balleydier 217-919, . ” 2]. Balleydler 219—220. Ohassin et Iranyl 11... Baviţ IL 612. Mo- miteur universel din 1819 No 495, - ” 
3), Iranyi et Chassin IL 590. Balleydier 27, 
+]. Balleydier op. cit. 214—2916 
5). Bariț II 617,
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ordin de zi, în care le anunţa că răsboiul sa sfirșit și le 
mulțumea pentru vitejia ce aă arătat, , 

Aşa sau terminat evenimentele răsboinice din Ungaria 
şi Transilvania, în anul 1849... 

  

CAPITOLUL XX 
CAUZELE REVOLUȚIUNII 

Rominii acuzați de instiumente. ale Austriei. — Examinarea acestel acuzaţiuni.— De c6 s'a ridicat Romîni? — Ce fel era aristocrația un- 
gurească ?—Ce zice Jakab ?—Situaţia nu se mal putea tolera.--De co 
att fost Romini! alături de Austria ? 

După ce am văzut în întregul lor toate evenimentele aşa, 
cum sati desfășurat, după ce am espus întrun mod cît se 
poate de rece și prea arid poate, întîmplările, — să căutăm 
a le examina de aproape. - | 

Cari ai fost cauzele ce ai provocat; mișcarea Rominilor? 
Inainte de a. răspunde la această întrebare cată să amin- 

tim aci acuzaţiunea, pe. care unii ati răspîndit-o în toate 
părțile, că Rominii în 48 aiă fost instrumente ale Austriei, 

lată ce zice Iranyi în această, privință: * 
„ Valachiă ca şi Sirbii şi Croaţii tură tristele victime ale 

politicei austriace, In Transilvania ca şi în Ungaria sluji 
de pretezt chestiunea, naţionalităţi ... 

„In adevăr semnalul mişedrii porni din Iermanstadt (Sibiu) 
reşedinţa, oficială a comandantului militar și a episcopului 
Grecilor neuniţi 2), sediul 'Tesaurariatului principatului - şi 
fără îndoială (?) acest semnal sa dat dupe ordinul trimis de 
curtea Vienei.“ 3), 

Cred că după ce am văzut modul cum s'a întimplat ri- 
dicarea Romînilor, desăvirşita neatirnare de „curtea Vie- 

1), Vezi-le in Balleydier la pag, 925 și 927, 
2). Rominii ortodocşi neuniţi 
3), Iranyi et Chassin op. cit. [ 293,
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nei,“ ba, chiar piedica pe care o punea „curtea Vienei“ a- 
cestei ridicări— este foarte lesne să respingem acuzațiunea. 

Să, rezumăm dar faptele. | 
Indată, după proclamarea, celor 19 puncte din 15 Martie. 

dintre cari făcea parte şi „unirea, 'Trarisilvaniei“— s'a înce- 
put în presa romînă discuţiunea, asupra acestei chestiuhi 
şi unii admitea unirea, ca fiind o mai bună garanție pentru 
„naţionalitate, alţii o respingeaii ce nefiind garanție, — pînă 
cînd răspindirea, proclamaţiunii lui Bărnuţ a stabilit un 
curent unic contra unirii. Apoi în adunarea, de la, Blaj s'a 
luat hotărire în numele poporului că unirea nu se primeşte, 
De sigur că şi istoricii unguri trebuie să recunoască că, 
Austria nu avea nici un interes în această împrejurare şi 
deci n'avea la, ce să se amestece, mai ales că ea, aprobase 
constituțiunea ungurească. 
"Ungurii aveaă ca deviză a, lor „unirea sati moartea.* 
Romînii nu primeaă unirea. Motivul de luptă era găsit şi 
cu această, ocaziune isbucni dorul de răsbunare pe care Ro- 
mînii il purtaă în pept de secole şi pentru că 'ranele so- 

„ciale erai adînc săpate, de aceea, şi ura, a fost atit depu- 
ternică, furia atât de grozavă, | 

„ Ațitare din partea Viene! 2... Dar Romînii avea trebuinţă 
să, fie potoliţi, nu aţiţați. Cînd la răspintiile drumurilor + rată 
spînzurători, cînd satele se ardeai, cînd se întîmplaă scene 
de teroare pe toată ziua, din partea Ungurilor, — mai tre- 
buia să primească ordine Romiînii de la Viena ? | 

Se vede lămurit, că acuzaţiunea, de mai sus e cu desă- 
virșire nefundată. a 

Dacă, pe lingă acestea, vom adăuga şi faptul că Austria” 
—nepricepînd interesul săă proprii —a pus piedici ridicării 
şi înarmării Romiînilor, atunci şi cea mai mică, umbră de 
îndoială trebuie: să dispară. E destul să pomenim numele 
lui Puchner pentru ca, cititorii noştri să-și amintească de 
toate acţele comise de el în contra Rominilor, Dar să ei- 

"tăm ce zice un scriitor strein—pentru ca să nu fie bănuit 
de parţialitate — în privinţa purtării Austriei față de Romiîni: 

7
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„Guvernul austriac se credea atit de sigur de victorie în 
această, parte (in Transilvania) în cît refuzase să înara 
meze pe Romiîni, nctoind—fără, o urgentă necesitate—să le dea încredere în forța lor Romînii sat sculat cu nădejdea de a păstra o Transilvanie independentă de Maghiari; dar “îndată ce sa socotit la Viena că, insurecțiunea maghiară e învinsă, s'a căutat mijlocul de a, face pe Romini să renunțe la ori ce gînd de răsboiă: Austria, se temea să nu devie periculoși pentru dînsa, dacă le ar.da armele pe tari ei le cereaii ca s'o apere,“ 1), | | 

| | | x. a . 
Așa dar, de la, ei, împinși de propriele lor necesităţi, s'aă ridicat Romiînii. 
Legile neumane cari declarată. maioritatea, ţării de. tole- rată, pînă la bunul plac al minorităţii; lipsa totală de școale 

şi de ori ce mijloc de cultură; neputinţa, -Romînilor de a ocupa funcțiuni publice; situațiunea economică nenorocită 
şi asupririle acelor domni feudali cari nu voiaă să recu- 
noască emanciparea, iobagilor; persecuţiunile clerului şi te- 
rorismul exercitat după proclamarea, unirii ; şi maă .pe sus de toate imposibilitatea, de a îndeplini în acâle zile de li- 
bertate idealul lor naţional: iată ce a, ridicat pe Romiîni . la 48. i | N 

„Nici. o aristocrație pe pămînt, zice Papiu Ilarian, n'a . asuprit pe ţărani într'o btita măsură, nici şi-a, susținut şi 
mărit vre una, drepturile asupra țăranilor cu atita cerbi- . cie tenace pînă în timpul -cel mai „Xecent, ca aristocrația, ungurească, 2). e 

Ne putem raporta, pentru aceasta, chiar la un Ungur. 
Jakab Elek 3). "spune că nenorocirile -întîmplaţe . la 48 se datorese: purtării vespingătoave -a societăţii maghiare către cel 

"de alte naţionalităţi, trufiiă nemărginite a maghiarilor, egoismului 

'1). Desprez. Les peuples de LAutriche,.. pag. 181 xol. Il 
2). Papiu Ist. Rom. din Dacia Sup. 1. 147—8, 

„3). Citat la Bariț II 65, -
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„ legislațiuniă trausilrane, în fn legei uvbariale din 47. EL recu- noaşte că statul austriac nu a, trăit de cît ca staf aristocra- tic şi adaugă: „Fiind că Rominul. că, Romîn, mai vîrtos în 
„Comitate în urmarea, caracterului aristocratic al institu- țiunilor, nu putea, cîştiga avuţii mai mari și aşa nici nu era să ajungă la un grad mai înalt de cultură — societatea maghiară îi împuta lui acea scădere ca păcat, se uita la el cu 
dispreţ, în relaţiunile sale cu Romiînii era aspră și îngîm.- fată, îi ţinea în distanță mare de la sine.“ - * 

O asemenea, situaţiune nu putea, să fie suferită şi cu atit 
mai bine vom înțelege, cînd vom adăuga, la, acest tabel— 
făcut, de un ungur — că, spînzurătorile și tepele „simbolul puterii aristocratice,“ cum le numeşte prea bine d. Bariț 1), 
erai în permanență în: toate comunele, că gizii eraă con- 
sideraţi ca, funcţionari publici şi numiţi ezecutores justitiae 
că Rominii eraă numiţi cenetic), adunături din alte ţăr), hoţi, 
ucigași şi alte epitete.. 

„ Iată de ce s'aă sculat, Rominii. Sai sculat „pentru scă- 
parea și apărarea libertăţii naționale. * 2), De: 

. p - * % - a 
In momentul în care lupta, „Rominilor contra Ungurilor 

trebuia, să se încuapă, Ungurii se ridică împotriva Austriei, Care era, dar situaţiunea, Rominilor >: 
Ungurii nu voia să lase nimic din planurile de desna,- 

ționalizare și declaraă că nu recunosc în Ungaria de cît 
Unguri. Austria promitea, respectarea, naţionalităţi. De sigur „Că nu puteai Rominii să meargă cu Ungurii, căci aceasta 
ar fi fost o sinucidere. Era, aproape de mintea omului că 
dacă Ungurii în momentele cele grele ale lor nu. voiaii să recunoască naţionalităţile, cu atît mai mult nu le ar fi re: Cunoscut în cazul cînd ar fi învins pe Austria. Ce puteai. prin urmare să aştepte Rominii. de la ei? i 

Au zis unii din ai noştri 5) că dacă: ajutaă Rominii pe 
1). Bariț op. cit. Il 67. . 
2. Papiu op. cit. IL 55, 
3), Amintiri din pribegie 116.
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Unguri nu se putea ca, aceştia să nu le recunoască dreptu: 
rile cînd ar fi fost învingători ' 

Ca, să răspundem la, aceasta, e destul să cităm un pasagit 
din circulara pe care o adresează. ministrul de externe 
Bathyani!) către agenţii diplomatici. In articolul 4 se spune 
că la ori ce împăcare ar fi vorba să se facă cu naţionalită- 

"tile trebuie să se ţie în seamă trei principii : 
1). Unitatea, statului ; | 
2) Integritatea teritoriului statului cum există de secole; 
3) Supremaţia elementului unguresc cum a fost stabilit 

de o mie de ani cu armele în mînă şi recunoaşterea, limbii 
ungurești ca limbă diplomatică. 2) 

Şi prin „limbă diplomatică“ se înţelege ca; ea să fie în- 
trebuințată, în corpurile legiuitoare, în administraţiynea internă, 
în tribunalele inferioare și supe) ioare, în școalele superioare. 
„Mai putea, fi vorba, de acţiune comună cu Ungurii, cînd 
spuneai așa, de lămurit Rominilor ca, Și Slavilor, ca și ce- 
lorlalţi, la ce aă să se aștepte? 

lată pentru ce s'aii ridicat Romînii, iată pentru ce ati 
fost alături cu Austria în 1848. 

N 

1). lia 10 Iuniu 1849. | 
2). Amintiri din pribegie 995 şi urm, Balleyaier op. cit. 193,
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CAPITOLUL XXI 
IDEILE ROMÎSILOR ȘI CONDUCATORII LOR ÎN 1543, 

Rominii de peste munți la 1818 au avut conducători, —: Bărnuţ, == lancu.— Şaguna — AN bărbaţi de frante. — Rominii maveaii bani. — Pentru ce luptau Rominil ? — Scrisoarea luy Buteanu  Judecat-au răt - Rominii ?—Ce zicod.D. Brătianu ?— Caracteristica revoluţiel din 1848. 
Vorbind despre revoltiţiunile de peste, munți dinainte de de 48, ziceam că toate sînt pur țărănoşti. Acest caracter nu-l mai vedem la Tevoluțiunea de care ne ocupăm Luptă- torii cei mulţi, cetele de oșteni, sînt tot țărani, dar acum "conducătorii sînt, din stratul cult al societăţii. Studenţii, 

profesorii, advocaţii se află în : fruntea, mișcării, De vom cerceta, însă, vom găsi că, toți aceștia, se trag din familii 
ţărăneşti sau din familii sărace de prin oraşe,—în tot cazul „cu aristocrați nu avem a. face. 

In descrierea evenimentelor am pomenit pe toţi din aceia cari au jucat un rol mai însemnat, E timpul să-i judecăm pe toţi împreună. i 
Au avut la 1848 Rominii de dincolo „oamen:* ? 
La această întrebare vom răspunde cu toată tăria în mod afirmativ. Acum s'a adeverit, zisa, multor scriitori că nece- sităţile momentului produc și oameni cari să le îndepli- 

nească. In ajunul întîmplărilor pe cari le descriserăm se părea că Romiînii nu vor avea fruntaşi, că nu vor putea, să urmărească o direcţiune politică. Din fericire, calomniile 
vrășmașilor și temerile celor slabi dintre ai noștri nu se 
realizară. O generaţiune de bărbaţi mari eşi ca prin mi- 
nune în momentele grele și mișcarea, din 48 se ilustră din 
vartea noastră, cu suflete patriotice și caractere rari ce pot servi de model în istoria omenirii | 

Fără îndoială, figurile cari rees în primul plan sînt: a!e 
„ui Iancu şi Bărnuţ ' 
„D, Bariț zice.) despre Iancu că a fost omul acţiunii. Noi 

putem aplica fără greş această judecată şi lui Bărnuţ. 

1). Transilvania No. 20 din 1872,
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„Cind Romiînii din Transilvania, surprinși de evenimente, nu ştia: ce direcţiune să ia, şi cînd d. Bariț 2) suspina, dupe bărbatul „care să arate drumul cel bun,“ atunci se auzi vocea, lui Bărnuţ chemiînd la; adunare pe Romiîni și res- pingiînd unirea cu Ungaria, — prin acea, Proclamaţiune din 25 Martie 2). In ajunul desbaterilor de la 3 Maiii Bărnuţ Tosti acel discurs celebru în piaţa cea mare a Blajului şi de atunci tot Rominul ştiu ce are să facă, şi din calea pe care Bărauţ O însemnase nu. se abătură pînă în. ultimele momente ale luptei. a Bărnuţ pune, bazele mişcării ; Iancu, devenit om de arme, ia steagul din mîna, prietenului săă şi chiamă pe Romiîni - la luptă. Şi in toate părţile” ei: alergară 'să devie ostași, mîndri de ași apăra patria, mîndri de a fi sub poruncile „ui Iancu şi mergeaii la atac intonînd: 

Astăzi cu bucurie Rominilor veniţi 
-Pe Iancu in cîmpie cu toți să-l însoţiţi! 3). 

cae devenise un fel de marsilieză, a, noastră în acele vre: muri, | 
„Ce a făcut Iancu cîtă vreme a, fost el „craiul munţilor“ am văzut în deajuns. ȘI, citind vitejeştile lui fapte, adora- ţiunea, soldaţilor pentru dînsul, ne pare răi că, împrejură. rile nu i-ai permis de la începutul luptei să devie capul Romiînilor din toate “părţile şi să dea mișcărilor lor o di- Du recțiune unitară. Poate că cu totul alta, ax fi fost atunci: | soarta, Rominilor de peste munţi po A treia, figură, mare de la 1848 este mitropolitul: Șaguba. Poporul, romîn de dincolo a, păstraţ credinţa că numai pieo- țimea poate să-i fie conducători și cei ce staă în fruntea, clerului trebuie să stea Şi în fruntea naţiunii, Azi lucru- „rile saă mai schimbat şi nimeni nu mai cere ca de pildă “Păr. Miron Romanul să, ia, conducerea, politică, şi toţi bunii : 

1). În „Foaia pentru minte, inimă şi literatură.“ „2. Vezi biografia lui Bărnuţ din Panteonul Romîn de Vulcan. 3) Transilvania No. 20 din 1872,
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Romîni de dincolo sar mulțumi dacă episcopii ar fi numaj vezervaţi şi de nar fi unii din ei și închinafi față cu Ma-. Shiarii. La 48 Rominii n'aveaii altă reprezentaţiune "legală de cît pe episcopi, numai ei puteai sta de vorbă cu au- torităţile țării. De aceea episcopii fură convocătorii 'şi apoi prezidenții adunărilor ce se. ținură şi cînd apoi se trimi- seră delegațiuni cari să agite chestiunea, romînă. în diplo- maţia Vienei, pe episcop îl vedem în frunte. Deosebirea, cea mate, pe care trebuie s'o facem în favorul lui Şaguna, este aceasta, că cl nu sa mulţumit a fi un om de pae pus de paradă cu titlul de prezident, ci a avut ambiţiunea de a fi sufletul delegaţiunii Şi pină în ultimele momente a, stat, fidel la post, - dindu-și toate silințele ca să ajungă la un sfîrşit bun. . o | „Acesta fu rolul marelui romîn în 48 și numai de aceste fapte ne am crezut datori a ne ocupa, lăsînd la, o parte și ce a făcut mai tirziă cît a păstorit el şi ce a, făcut mai nainte. Greşeli a avut Și dinsul ; le am semnalat la, locul lor și am căutat să le explicăm saă să le Scuzăm, căci toate au fost pornite din încredere prea mare în aceia, cari n'o - meritat, 
| 

Ceilalţi conducători ai Romînilor lucrară unii cu condeiul Şi cu -vorba, alţii cu arma, Laurian, Cipariu, Bariț, Mocioni . bătrînul, Papiu Ilarian Ş. a. fură oratori la intruniri și a- genţi diplomatici. Buteanu, Axente, Balint, Dobra, şi alții mulți, fără cunoştinţe speciale de arta, militară, dar împinşi "de iubirea, de patrie şi gata a muri pentru ea, ridicară ce- tele de; popor, deveniră, ofiţeri şi mulţi muriră ca martiri de mînă'“sălbaticilor duşmani. Buteanu, despre care proto-! popul Balint zicea că e unul din aceia cari ai chemare a- postolică, 1) fu prins împreună cu Dobra, și alţii, graţie tră- dării lui Dragoș, şi spînzurat, ŞI cîţi din cei mai puţin cu- noscuţi periră în lupte saă în timpul terorismului ! 

a 

1). Transilvania No. 8 An. VI 1873. : | o 
19
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Oameni avură Romînii, dar le a lipsit cu desăvirşire mij- loacele de luptă, Şi putinţa, unei organizări. 
Ca să susţii O mișcare e trebuință de bani şi Romînii de dincolo ai, fost şi sînt săraci. Şi mult le strică, această, „Sărăcie!- De ar fi avut barem cine să-i ajute, tot ar fi lost ceva; dar ai noştri de dincoace era în așa împrejurări că nu puteai face nimic. Şi cei bogaţi erai pribegi și averile lor secvestrate. Astfel, se plingeati unii către alţii, fără să se poată ajuta. 

| E caracteristică în această privință, o scrisoare ?) pe care unul din Golești o adresează lui Iancu. Acolo îi spune Go- lescu : „Iată, frate, că atita ne am amorat în tine, cât ţie descoperim. tot secretul în interesul principatelor, « Și care e acest, „secret.“ 2— ,... sîntem lipsiți de bană pentru a lucra în a- „tâta cît cel din Paris maă avut cu ce tipări memoarele pentru cabine. . tele Europei.“ Aci noi am putea adăuga că lipsa, lor mergea, pînă acolo de se împrumuta ori unde găsiau cu camete ori cît de mari, cerea fără, rușine -bani de drum diferitelor persoane politice și uneori n'aveaă nici ce să mănînce, 2). După destăinuire, Golescu zice: „Noi am scris lui Bărnuţ, »ugindu-l să ne dea ajutor. Așteptînd răspunsul săă, noi te rugăm şi pe tine ca 'saă prin'o co'ectă secretă 'să cerem mila Ardzlenilor.... saă prin împrumut pe ipolecă de moşie,“ Săracii cerea mila - altora mai săraci, cari n'aveai nici măcar. moşii de ipotecat. Să fi fost acum nobilimea, ro- mină cu averi şi romină, altă soartă, ar fi avut lucrurile în 48. De aceea,- cînd am vorbit la început despre rolul no- bilimei în istoria noastră, nu am găsit “destule cuvinte de a înfiera, trădarea ei. E 

%* 
* * 

Săraci eraă întradevăr, dar lupta pentru idei le da pu- tere să îndure tot Și să cerce soarta pînă în sfîrșit, 

1). Publicatii în Gazeta Transileanică No, 122 din 1891. | 2). Vezi în scrisorile lui Bălcescu din Amintiri, pag. 271,344,



291 

Pentru ce luptaii Rominii de dincolo la 1848? | 
Cel mai bun răspuns la, această întrebare este scrisoarea, 

adresată de Buteanu maiorului ungur Csutak și care for- 
mează toată explicarea întregei purtări a Romînilor în 48 1). 

Spuneţi—zice în esenţă Buteanu — că vă luptaţi pentru 
principiile egalităţii, libertăţii și fraternității. Şi noi luptăm 
pentru acestea, pentru ele trăim și murim. Voi însă ne a- 
cuzați că sîntem alături cu absolutismul. Dar n'am cercat 
noi, să ne unim cu voi, numai să ne recunoaşteţi naţionali- 
tatea, și să stabiliţi egalitatea, cea, adevărată ?... „Credeţi, a 
trecut timpul de a mai subjuga un popor“... Nu înţelegeţi că aveţi 
nâoie de prietenia noastră ? Stim în mijlocul Slavilor, cari vor 

- să ne înghiță; dar, „elementul român “e mult mai compact de la 
Dunăre la Tisa de cît al vostru și nu poate peri din firul popoare- 
lor “ Voi însă în loc de a, vă face prieteni, tovarăşi cu noi,. 
ardeți satele, împușcați femei şi copii, profanaţă biserici, 
comiteți fapte cari numai sub stăpînirea 'Turcilor şi 'Tăta- | 
rilor se petreceaii. Aceasta e libertatea şi fraternitatea ?... „No 
sîntem gata a peri pentru principiul nostru. Soarta va hotărî. Noi 
ne tom bate pînă la moarte ca să nu cază pe noi blestemul nepoților 
noștri. Libertatea voastră sint furcile, egalitatea drep= 
“turilor stă într'aceoa ca celelalte neamuri cari locuese 
cu volîntr'o ţară să le topiţi în elementul maghiar.* Țe- 

ziți-vă pină mai e vreme; cugetaţă că o povilicii rea poate trîuti 
la pămînt un neam, ă 

“Aşa, zice Buteanu şi!  faroile ai fost răsplata, pentru: sfa- 
turile lui înțelepte şi prietenești. Așa, întelegeaii Rominii 
de dincolo situaţiunea. 

Au înţeles'o răă?. 

Sa zis aceasta de către emigraţii din principate ; am vă- 
zut că ai cercat să impue o, altă direcţie politică celor de 
dincolo, dar încercările aă rămas fără succes, împăcare nu 
sa putut face între Romîni şi Maghiari din causa fanatis- 
mului acestora. D. D. Brătianu, unul din emigrații cari sus- 

1). Publicată în Transilvania din 1877 No. ? pag. 78 şi în Amintir; 
din pribegie pag. 325
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țineaii împăcarea, spune lămurit într'o scrisoare a sa, !): 
„Şi în prostul lor orgoliu (Ungurii) înaintară pînă a refuza 
ştergerea din codurile lor a termenilor injurioși pentru na- țiunea, şi clerul romîn, căci ziceai ei: am vesteji memoria, 
străbunilor noștri, recunoscînd nedreptăţile lor, « | 

Hotărit, împăcarea, cu Ungurii era peste putință. Nu sa, 
găsit la ei nu o partidă, dar nici măcar un singur om care 
să spue: -singura noastră scăpare e egalitatea naţiunilor - 
şi a indivizilor; am fost o mie de ani nedrepţi cu naţio- 
nalităţile, să dăm acuma, mina, să facem o confederaţiune 
care va garanta fericirea, viitorului nostru. 2, 

E adevărat că la 48 au proclamat Ungurii principiile de- 
mocratice, dar focul şi sabia, “violențele şi spoliaţiunile ai 

-fost realizarea, practică a acelor principii. 3). 
Foarte bine le spune d. D. Brătianu. Să presupunem că: sar întemeia, o republică în Austria şi vă va zice, vouă 

Ungurilor: Vechia Ungarie încetează de a exista. De acum 
"nainte sînteţi cetăţeni ai republicii austriace și vă veţi bu- 
cura, de toate drepturile, „parlamentul austriac va, fi şi al 
vostru, scoalele austriace vor fi și ale voastre, limba austriacă, 
va, fi şi a voastră, Ati primi voi această situaţiune ? De 
sigur că nu, ci Vaţi răscula Şi aţi lupta. „Ei bine, nu vi 
se cere alt, ceva.: Fiţi drepţi și suferiți să facă și alții ceea 
ce ați face toi în circumstanțe analoge.“ 4), | 

Dar din nenorocire de sute de ani Romînii nu zic Un- 
gurilor de cît aceasta: „Fiţi drepți !“ şi dreptatea, a pierit 
depe pămîntul asupriţilor noștri fraţi. 

In rezumat, ce ai făcut Ungurii şi ce ai făcut Rominii 
la 48? | 

Toţi cari ai studiat aceste. evenimente — atară de Un- 

1). Publicată în La Presse din Paris. Vozi broşura în care s'au pu: blicat rominește scrisorile d-lui Brătianu pag. 9. - 2). Papia. Ist. Rom. din Dacia sup ÎI LAXĂVIIL. 
3), Maniu. Cauzi romină etc, pag. 50-51. 
+). Vezi broşura pag. 18 -19,
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guri,—dar nu numai Romîni, ci şi alte naţiuni, ai recu- 
- noscut că reșcularea, Maghiarilor n'a: avut nicidecum ca. 
racter democratic, ci dimpotrivă s'a înfățișat cu cele mai 
asupritoare tendințe. 1). In luptele ce ată purtat— şi în cari 
aii fost favoriţi de toate împrejurările, căci at avut bani 
şi comandanţi esperimentaţi în ale răsboiului—aiă introdus 
cea mai grozavă ură între naţiuni și vorba de „cruțare“ 
nu sa auzit în mijlocul exceselor lor. 2), 

Rominii, aflaţi în împrejurări mai grele de cit toate cele- 
lalte naţiuni conlocuitoare, se mișcară „cu spontaneitate“ 
şi „în perfectă independență,“ Ei nu avură un Rajacici, un 
lelacici, care să se pue' în fruntea, poporului și să intere- 
seze direct tronul. 5). Se încercară să'și cucerească dreptu- 
rile, lipsiţi de mijloace, mai întiită pe cale pacinică. Dar 
paveaii cu cine să se înţeleagă. Cind fură nevoiți să ia 
armele, conducătorii lor predicaă poporului purtare cruţă- 
toare, căci omul e om chiar cînd sîntem cu el în luptă. 3), - 
Kossuth zicea: Să exterminăm! — Romiînii zicea: Să 

trăim! : _ 
In aceste cuvinte se cuprinde adevărata caracteristică a 

revoluţiii din 1848. 

), Papiu, Ist. Rom. din Dacia sup, II XXII. — Ballâydier op. cit. 9 - 4 

2) Balleydier zice: „Excesele insurgenților trecuse în unele ţi. . nuturi chiar pesto limitele barbariol. Mauriciu Perczel docretaso te. ' roarea nu numai în oraşe și în sate, dar. şi în Diserici,...“ Dar şi din partea popoarelor nemaghiare li se Tăspundea cu aceeași ură (op. cit. 186), 
: 

3). Papiu-op. cit. II 51. 55. 
*) Apelul la arme al comitetului romîn. Vezi şi scrisoarea lui Iancu către subalternii săi .(în Docum. din Gazeta Trans. No. 120 din 1891) în care zice: „Cu toate puterile să fiţi a răspîndi o idee de blindă tractare cu Ungurii.“ o a !
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CAPITOLUL XXII. 
- URMĂRILE REVOLUȚIUNII 

Tribunalele militare —'Transilvania separată de Ungaria — Bach, — 
Co răsplată Sa dat Rominilor ?— Invăţămîntul ce rezultă 

Tot-d'auna cînd o Tevoluţiune s'a, potolit prin arme, în- 
vingătorul a, fost aspru cu cel învins. Aşa sa întîmplat şi 
în imperiul austriac. Tribunale militare fură instituite ca, să 
judece pe cei cari luase parte la răsboiul contra împăra- 
tului. 1), | - 

Contele Battyaay, fostul preşedinte al consiliului, fu îm- 
pușcat la 6 Octombre la Pesta 2; apoi: fostul ministru 

„L. Csâny, generalii Nagy Sândor, Aulich, Damyanics, Kiss, 
$. a. umplură lista, celor omoriți—prin împușcare saiă. spîn- 
zurătoare — completată cu zeci de ofițeri, și alţii mai pu. . 
ţin însemnați. 2). 

De vreme ce tot ce se decretase de Unguri în timpul 
revoluţiunii fu abrogat, şi unirea Transilvaniei cu Ungaria, 
se desființâ, „Principatul Transilvaniei, zice Iranyi, unit cu 
regatul prin consimţimîntul regelui şi prin dorința dietelor, 
fu din noi izolat de sora patrie (2)“ î). Seînţelege că este 

- neexact ceea, ce spune acest autor, — lăsînd a se înţelege 
că toate popoarele din Transilvania ai aprobat actul ne- 
„drept al unirei, Dacă ne amintim însă cum s'a, votat de 
dieta, de la Cluj unirea, atunci înţelegem cât e de tenden- 
denţios autorul ungur. - 

__ Dar este exact faptul că Transilvania a devenit iar pro- 
“vincie despărțită de Ungaria. Împăratul numi guvernator 
pe baronul de Wohlgemuth şi peste puţin i se dete ca, 
ajutor, în calitate de comisar civil, Ed. Bach, fratele mi- 

„istrului Al. Bach, 3), | 

1), Bariț, op. cit, îl 637, 
2) Bariț, idem II 641 
3). Bariț, 1] pag 639—649, 
4. Iranyi ot Chassin op. cit 610. a - 5 Bariț, op. cit. II 623. Vezi şi ziarul Bucovina No, 28 din 1819. 

C
p
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Tendinţa guvernării lor a, fost ca, printr'un absolutism dus la, exces să realizeze o unitate de stat şi cu dreptate zice 
Papiu că Bach n'a făcut; altceva de Cit a tradus pe Kossuth 
în nemţeşte: 1). Kossuth voia, o Ungarie pe mormîntul tutu- 
ror celorlalte naţionalităţi; Bach voia o țară nemţească, Ungurilor li se plătea bine, de vreme ce li se măsura, cu măsura, ce întrebuințase ei cînd aveati apa la moară, 

Ă * 

Dar pentru Romiîni ce a rezultat ?— ni sa dat drept răs- plată ceea ce sa dat Ungurilor ca pedeapsă 1“ 2, | Aceasta a, fost convingerea popoarelor cari, pe lingă lupta pentru apărarea drepturilor lor, aă dat—pe cît a putut — ajutor şi: împăratului. In specie Bach s'a arătat foarte ne- recunoscător către Romîni şi a aplicat măsurile cele severe „în mod egal“ în Transilvania, | 
Petiţiunile date de Romîni, atît cele colective,—prezen. tate împăratului de către comitetul din Viena,—cit şi cele din partea, uneia, și alteia din provincii, rămaseră fără, re- zultat. | . | 

- Pe lingă acestea Rominii se văzură, calomniaţi de către unii publiciști Saşi şi de ziarele Săseşti de atunci, acuzaţi că sînt barbari, lipsiţi de cultură, răsvrătitori. Această cam- panie nenorocită, căreia, Romiînii, cu părere de răă, se vă-. zură nevoiţi să răspunză, luîndu-se la ceartă cu aceia cari trebuia, să le fie prieteni, era, făcută în scop ca, Saşii să tragă folos din împrejurări, să se arate împăratului că nu- mai ei sînt susţiitori ai tronului şi să dobîndească astfel -0 situaţiune preponderentă, în Ardeal. 3), 
Nevoi înainte de momentele cele grele din 48, nenoro- ciri- cît ţinură acestea, persecuţiuni după ce trecură: a. ceasta a fost soarta Romiînilor. 

| p*% az 

1), Independenţa constituțională a Transilvaniey 1861. 1, 36. 2). Iranyi ot ( hassin op. cit, Il 618. Papiu Independenţa constitu- țională.. 25-36, 
. 5). Bariț op.cit, II, 624 —c€%5,
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Triste învățăminte scoatem din evenimentele ce le exa- 
minarăm. ME A i 

Vrednici ati fost Romînii în acele timpuri; virtuți mari 
Sai dat la lumină ; îndemnătoare pilde se pot culege pen- 
tru tinerime. Dar virtutea, vrednicia, faptele mari, ce roade 
aii adus ? Ce s'a ales de o cauză dreaptă susținută cu atîta, 
putere ? Dreptate! Iţi vine 'a crede că e un cuvînt gol, care 
se rostește la ocazii și realitate nu are nici odată, 

Dacă, nam şti cîtă putere de rezistenţă este în națiunea, 
noastră, dacă nădejdea unui triumf apropiat nu ne ar întări 
inima şi braţul, dacă n'am vedea, o schimbare în opinia 
publică a Europei, o mişcare în țara, noastră, — atunci ar 
trebui să ne plecăm capul la securea, dușmanului şi, stă- 
pîniţi numai” de gîndul morţii, să-i zicem: loveşte! 

Dar avem încredere în viitorul națiunii noastre. şi dacă, triste ai fost “urmările revoluției, tristă starea Romînilor 
şi din ce în ce mai nenorocită a devenit; ele aă dat un 

„nare învățămînt, care sar putea exprima în următorul 
mod—cu care, terminăm lucrarea noastră: Ă 

Căutaţi Românilor să vă întăriți și să că știți cit mai mult uniţi 
între toi, căcă numai așa puteţi nădăjlui că se vor îndeplini dreptele 
voastre cereri, - 

1 
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GREŞELI DETIPAR i 
—î..— 

Pagina 2 rindul-12 în loc do tionum să se citească nationun, 
- 36 rindul 4 citaţiunea se închide după vorba muri, lipsesc 

semnele, . 
Pag. 42 notele ce poartă numerele 21 şi 22 să so citească 1 şi 2, 
Pag. 46 rind 9 în loc de Slavilor să se citească Slavilor ? 
Pag. 63 rind 7 după cuvintul române se tormină citațiunea, lipsă, 

semnele, ” 
Pag. 85 rind 3 în Joc de vin să se citească vii. - 

» 88 nota a rind penultim în loc de print să se citească point. 
- „87 rind 18 în loc da'între să se citească câtre, 

SS rind 5 în loc de enumeratate să so citească enumerate, : 
88 rind 8 in loc de citate să se citească citite. - 

>» $8 nota 4 rind 83 de la fino. în loc de Sităreari să se citească 
„şi Rovari, - - - 

Pag. 91 rind 22 în ioc de subscrisă să se cit. subseriserd. 
„ Tind 2) în loc de moșiei să so cit moșiilor, 
>. Tînd 20 în loc de pădurilor de să so cit. pădurilor, de. 
1128 nota 3 în loc de Ladislau, Madaris să se cit Ladislau 

„Aladarăs. : 
Pag. 134 rind 9 în loc de cari organizati s. s. cit. cari se organizati, 

n 147 rind 18 în loc de nostru să se cit, vostru, 
147 rind 18 în loc de minorilor să se cit, munterilor. 

„147 rind 283 Ja cuvintul nostru se tormină citațiunea,. 
„151 sumar r. 7 î. ]. d. băut Perczel să so cit bătut. Pererel 
„193 rind 2 în loc de vorbit; în să se cit. vorbit, în. 
+ 160 nota 5 în loc de Assallantz să se cit. assaillants. 
„160 idem în loc de troup să se cit. troupes, 

“> 160 idem în joc de mais să se cit. mains, 
» 1167 rind 1 de sus în loc de Dacă să se cit De ce. 
175 rind 3 în loc de 2006 să se cit. 2000, Ă 
„115 rind 8 în los de Hecedin să se cit. Huedin 
„ .183 nota 3 în loc de 400V să se cit 400 
„„ 159 rind 16 în loc de Ladenau să se cit Losenau, 
„189 rîndul de jos în loc de pomeneşte să se-cit, pornește, 
» -169 idem în loc de ani să se cit. aci. 
189 nota 8 în loc de 99 să se cit. 39. | 

190 rind 9 în loc de nenorocită a... s. s c. nenorocită care a. 
+ 190 rind 12 în loc de Hisari să sec. Xocari, 
> 192 rînd 5 în loc de Lasenau să se cit. Losenau. 
„192 rind 6 în loc de şi a să se cit. p'a 

219 rind 4 în loc de Csdânyi să se cit Csânyi. 
„232 la aliniatul 2 lipsesc semnele de citatiune. . i . + 282 rind 21 lipsesc: semnele, după cuvintul „siguri“ 'se _ter- 

mină citațiunea. " 
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Pag. 210 ind 8 de jos in loc de şase să se cit. sase, 
1242 rind 8 de jos inaintea cuvintului „De“ -lipsese semnele 

de citare. aci se încep vorbele lui Bălcescu. 
Pag. 216 rd 7 în loc de demnitatea să so cit delimitarea. 

.248 rind-6 în loe de priceperea să se cit. nepriceperea. 
248 rind ultim după cuvintul „stat?* lipsesc semnele de ci- 

» 

- 
tațiune. - 

„299 rind 18 după cutintul „Maghiarii“ lipsesc . semnele, se închide citaţia . 
260 rind 8 n loc de lui să se cit. ei. 
„i 201 vind 5în loc de iarmacie să se cit. farmacie. - 
>» 204 rind 19 în loc de merse să se cit, mersese, 

INSENNARE 

Hmprejurările în cari s'a tipărit această lucrare nea oprit de are- produce la urmă actele la cari ne reportâm în-unele note. Vom în-. semna numai rnele din ele, pe cari special le-am pomenit. , 

Anesa [, citată, la, pag. 2, se află în Magazinul istorie 
tom III pag. 150—151, 
„Anexa XXIV, citată la pag. 15, se află, în Magazinul 
istoric tom. III pag. 329. . e a 

Anexa II, citată la pag. 15, se află în Istoria Daciei 
superioare a, lui Papiu pag. 82 — 83 a tomului IL. | 

Anexa III, citată, la pag. 18, se găsește în Istoria lui 
Papiu.tom. Il 243. | | 

Anexa V, citată la pag. 25, se poate găsi în Istoria 
Trans. a d lui Bariț, pag. 650 -— 651 tom. 1. 

Anexa VI de la pag. 28, se găsește în Magazinul Isto-. 
vie tom. II pag. 272 și urm. 
„Anexa VIII de la pag. 28, priveşte un manifest împă- 

rătesc care garantează, foloase Romînilor cari trec între 
uniți şi se află în AMagazinul istorie tom III pag. 285— 
293. | o | 

Anexa XIII de la, pag. 87 este relativă la un articol ce 
se găsește în Gazeta Transilvaniei pe 1848, 

 


