
 



  

NI ina D044), 270109 | - pb 

   
    

    

   

  

   

   

i „Cartea, aceasta, scrisă. fără nici 
= 0 pretenţie în anul' 1915, trebuia ; 

să apară atunci. şi să, servească: “ ia popularizarea, celei: mai dure- „ roase şi mai înălțătoare tragedii. | “dir istoria „Transilvaniei româ- meg, E -- Din metive independente de". 
voința mea, volumaşul : se tipă- îmi: uceşte deabia azi, după izbândirea ERĂ unirii: cu Ardealul, Sita _- Nădăjduese că acuma „Răs- .. 

  
coala Moților“ Va cuceri şi mai 
repede inimile tuturor românilor, , -. - i 
1919 €. LR a 

    

Pr 

     



  

A 

. - ă . Povestirea e istorică. Poate chiâr prea isto- 
rieă, prea seacă, prea simplă... Inadins am 
dorii-o astfel. Tragedia care se sbate în pagi- 
nile următoare este “cea mai grozavă din toată 
viața neamului nostru. - 
Am crezut deci că nu mai are nevoe de fraze 

pentruca să emoționeze. Faptele, în foată goli- 
ciunea lor, vor înduioşa sufletele cele mai tari. 

„Izvoare am avut multe. Dar cea mat folosi- 
toare ne-a. fost „Revoluţia lui Horia“ de Ni- 

“colae Densuşianu. - a.” 
Am întrebuințat-o cu dragoste şi cu prisosiriță, 

iar pe-alocuri am râprodus:chiar pasagii întregi 
dintr însa. E 

1915 | LR.
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Revoluția -Iui Horia este unul din cete mai 

” însemnate evenimente din istoria românilor tran- 
silvăneni, Revoluţia aceasta, cu toate cruzimile 
ei, cu toate urmările ei, cu. tot entuziasmul ei 
este începutul unei epoci noui în viața români-" 
lor subjugâţi și poate chiar în viaţa neamului 
românesc întreg. Idei noui răsar dintrinsa şi 
pe urma ei în orientarea politică, principii noui 
şi tendinți noui în privinţa viitorului neamului 
“sunt rezultatele jertielor grele şi înfricoşătoare 
suferite de „miile de țărani, în frunte cu ței trei 
căpitani, Horia, Cloșca şi Crișan. 
“Naşterea răzvrătirei „se face: din pricina asu- 

prirei crunte a -poporului de către nobilimea 
ungurească și, ca atare, urinăreă strivitea şi 
chiar nimicirea nobililor şi mai ales a privile- 
giilor boereşti. Totuș adevăratul scop al revo- 
luției eră altul, mai mare, imai frumos, Lupta | 
se dădi pentru scuturarea -jugului străin, pen- 
tru libertatea - naţională, pentru recunoașterea
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neatului românesc ca națiune alcătuitoare de. 
| stat. Țăranii răsculați cereau ca să aibă: și 

dânşii drept la o viață mai bună, căci sarcini 
și nevoi aveau prea multe. Țăranii și-au dat 
seama că, deși greutățile țării le poariă ei sin- 
guri, totuş dânșii n'au nici un drept în ţara lor, 
pe pământul lor udat și frământat atâtea. vea- 
curi pe rând de sâpgele şi sudoarea strămoși- 
lor lor. . 

Neamul românesc din. Transilvania s'a ridicat 
în. memorabilul an 1784 împotriva robiei feo- 
dale nu numai pentru a obține o simplă ușu-, 
rare a sarcinilor iobăgeşti, dar fiindcă. simţiă 
că e menit- să aibă o soartă mai bună. Răz- 
vrătiţii doreau pământul ocupat pe nedrept de 
nobilii străini, -fiindcă aveau conștiința că pă- 
mântul acela a fost al lor odată şi le-a fost 
furat. Poporul român doreă stăpânirea Transil- 
vaniei fiindca se credeă, cu drept cuvânt, sih- 
gurul moştenitor legitim al acestei țări.. Și în 
sfârșit vroia să Suprime pe străinii care se fă- 
cuseră stăpâni pe pământul lui, fiindcă n'a în- 

_cetat o clipă să se considere - Singura națiune 
legală în Transilvania, adusă acolo de mii de 
ani, crestută, îmbătrânită, sângerată acolo în 
toate furtunile pe cari le-a revărsat istoria a- 
supră fiilor ei năpăstuiţi. 

Conştiinţa naţională, conştiinţa libertăţii şi a 
drepturilor de neam se deșteptase mai de mult 
în sufletul poporului românesc de peste munți.
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Mâlţi, foarte mulţi români buni își vărsaseră sân- 
gele pentru ideea aceasta nobilă în cursul vea- 
curilor. Dar niciodată silințele româniler n'au 
îQst atât de energice şi. de intensive, sentimen- 
tele lor atât de .aprinse, mişcarea națională atât 

„de vie, victimele atât de pwineroase ca în .se- - 
colul acestei revoluţii, 
„Două veacuri grele, dureroase au trebuit ca 

„să liberege neamul românesc din Transilvania .: 
de jugul limbei slâvone în biserică Secolele 
„XVI şi XVII... Veacul următor era parcă menit 
să-i libereze din robia boerească și din robia 
politică. o » 

"Revoluţia lui Horia nu e cea dintâi revolu- 
ție românească în "Transilvania. S'au răsculat 
iobagii la 1437 şi la 1514. Dar pe cândatunci 
ținta eră recâștigarea“ libertăților ce le avuse- 

„“seră în primele secole ate regalităţei unguteşti 
—când țăranul român tusese militar şi cetățean 
al patriei cu toate drepturile cuvenite — acum, 

“la 1784, românii lupta pentru libertate şi na- 
ționalitate... Ideile conducătoare, poate incon= - 

„știente dar instinctive, erau acum mai înalte. 
Cu revoluția aceasta se închee parcă un trecut 
dureros și începe o epocă nouă, tot de lupte, 
epoca luptelor de naționalitate. 

„ Pentru străini însă revoluția aceasta pare 
ceva neexplicabil şi mai ales păreă pe atunci. 
Nobilimea ungurească, în complicitate cu legis- 

“laţia ungurească au izbutit s să ascundă cu de- 

h
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“din Transilvania. Scoşi - din viața politică, ro- : 
mânii ajufiseseră întrun zând ca vechii ' sclavi 
pe care nimeni nu-i socotea decât ca nişte affi- 
“male bune de-a munci pentru bunurile aşupri- 
'torilor... N , | 
„” Revoluţia lui Horia a arătat deodată lumii—. 

"în lumina flăcărilor cale răzbunau împilări se- 
culare—că poporul românegc e vredni€ de viață, 
că cere dieptul îa viața întreagă Şi, dacă duş- 
manii lui nu i-l dau, e gata să şi-l iea singur, 
cu puterile sale fireşti. A
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“Robitea românilor, în Transilvania, « s'a făcut 
încetul cu încetul, în cursul mai multor veacuri 
cu o stăruință uimitoare din partea veneticilor 
care usmăreau sdrobirea, şi nimicirea lor de- 
săvârşită. 

„Regii Ungariei încep a dărui la particulări 
și biserici pământurile românești, făcând astțel 
să dispară vechile instituţii al& românilor. Voi- 
vodatele române dispar și ele pe la sfârşițul 
secolului al XIV- lea, iar nobilimea română, clasa 
puternică a neamului, se transformă încetul cu 

„încetul în nobilime „ungurească, silită pe urmă 
“a trece. la catolicism pentru a-şi puteă păstră 
privilegiile şi proprietățile. La sfârşitul veacului 

„al XV-lea procesul de disalvare a- nobilimei 
române e terminat. In Transilvania nu mai sânt - 
decât iobagi români. Poporul românesc a rămas 

„ca o turmă fără păstor... 
Tot astiel se schimbă Şi Situația țăranilor 

româri, care fuseseră riioșneni, proprietari. Pa-. 

N
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„ mânturile lor sunt dăruite nobililor unguri sau 
“bisericilor catolice, iar dânșii ajung, din pre- 

. 
- 

prietari „militari și oameni liberi, iobagi fără 
pământ și fără drepturi. E 

Țărănimea însă şi-a păstrat: cu îndărătnicie 
naționalitatea şi credinţa, și a rezistat cu O,tă- 
rie adniirabilă tuturor încercărilor de desnaţio- 
naționalizare prin limbă Sau religie. - 

Curând însă legislaţiunea ungurească aviigrije 
s” suprime pe români cu totul din rândul po- . 
poarelor țării, să le răpească toată iînsemnăta- 
tea politică și sa-i arunce în ceaimai grea robie, 

Poporul român, deşi e băştinaş, e declarat 
străin” în țara, lui, tolerat. numai peniru nevoile 
Statului, adică bun pentru. a munci, ca “robii și 

„ animalele, pentru folosul 'econmic al domnilor, 
al naţiilor ungurești, săsești şi- săcueşti. 
„Moșia ţăranului, deacuma, e considerată ca ! proprietatea stăpânului său, fără a aveă drep- tul să se mute dela un domn Ia, altul. Țăranul 

„e “osândit la o muncă perpetuă în: folosul boe- 
“ului străin, câte. 4—6 zile pe săptămână, și to- 
tuşi mai e silit să-i deă a noua sau a zecea 
parte din recolta lui, precum și un anume nu- 
măr din toate produsele sale. Țăranul plăteşte 
toate impozitele și. sarcinile publice, cheltuelile 
pentru susținerea armatei, pentru administraţia 
comitatelor, întreţinerea drumurilor şi a poduri- 
lor, diurnele deputaților. Tăranul e supus la 
stoarcerea' și abuzurile funcționarilor publici, 

N
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tare trăiau numai din amenzile şi taxele nele-" 
gale ce le scoteau din 'sudoarea iobagilor. Ța- | 
ranul € supus la arbitrarul și justiția” implacabilă 

a domnilor, e iprins în jug ca dobitoacele, -e 
„pedepsit, bătut, scos de pe moșii, aruncat în 
lanțuri, trimis şi uitat prin închisori, mutilat. Şi 
ucis chiar de stăpânul lui care aveă şi dreptul 
de viață și moarte ăSupra iobagului. ' 

Dar înafară de greutățile acestea, comune tu- - 
turor clăcaşilor, românii mai.aveau de suterit. 
și din pricina credinței și a naționalităței lor. 
Episcopii români. sunt priviţi ca eretici, arun- 
cați în închisori ; preoţii sunt puși întrun rând 
cu iobagii ; biserciile românești sunt profanate . 

„Sau răpite: și transformate în biserici catolite 
sau reforinate ; Sărbătorile româneşti fu sunt: 
respectate, iar țăranul român e şilit să cheme 
la patul morţii pe preotul catolic sau protestant, 
Apoi mizeriile provenite din antagonismul na- 
țional care a existat totdeauna în ransilvania: 

. poporul român e considerat ca un element pe- 
"riculos în țară, batjocorit, tratat în faţa legi 
mai rău ca alții... Insfârșit opresiune şi ca rob, 

"Şi ca biserică, și ca “națiune... Numeie de T0- 
mân ajunsese aproape sinonim cu clăcaș, rob, 
vierme.. 

, 

In asemenea împrejurări nu e de mirare că. 
răseoalele, mai. mam sau mai mici, S'au (inut 
lanţ, că sărmanii năpăstuiți căutau din când în 
când să scuture jugul asupririi, fie chiar și cu 
prețul morţii sau a sângelui lor. 

j
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Revoluția din 1784 începe în munții Abru- dului, | 

* Românii de-aici se „bucurau, din vechime, de unele drepturi ȘI «libertăţi speciale—aveau chiar un vdtvod al lor până la 1547. Făceau servi- Ciu militar şie mai dadeau regilor un anume nu- măr de piei de vulpe, jder, veverițe, etc. Mai târziu, pentru impozitele în natură, se introduse o taxă de răscumpărare în bani. Totuși, dela 1715 încoace, abrudenii încep să fie conside- „Taţi ca iobagi ai statului, taxa în bani e Bri- . vită ca o Tăscumpărare a sarcinilor iobăgeşti, iar pământurile, munții lor ca f4când parte din _, domeniile statului. * Taxa : de răscumpărare se urcă mereu. La 1775 toată nu eră decât 5859 “lorini; la 1783 însă ajunge la cifra de 21.555 florini. Ba în afară de t4ka aceasta enoimă îi se mai impuseră și alte sarcini: zile de fu- „Cru, dijme.... Insfârşit situația „băeşilor“ - devine „ 
„mai rea decât a iobagilor... 

N
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“- Din pricina aceasta se iviră o. mulțime de- 
conflicte între români şi funcționarii domeniului... 
Dar agitația cea mai rkare o produse conflictul: 

din 1778. 
in anul acesta patru comune - românești din. 

munții Abrudului, şi. anume Pâul-mare, Vidra,. 
Câmpeni și Bistra, hotărâră să se plângă la 
guvernul transilvan împotriva „diferitelor abu-- 
zuri ale funcţionarilor domeniului. O deputaţiune: 

* numeroasă îi trimisă la Sibiu, unde eră reşe- . 
'dinița guvernului. Plângerea țăranilor însă n'a. - 
fost ascultată. Din contra membrii deputaţiunei. 
fură "daţi în judecată și pedepsiţi cu 12—95; 
bețe fiingică au molestât, fără motive suficiente. 
înaltele autorităţi din Sibiu, fiindcă şi-au uitat 
respectul și. supunerea datorite către înncționarii: “domeniului, fiindcă au plecat cu dujumul şi cu 
gălăgie la Sibiu ademenind și pe locuitorii al- - 
tor comune să. petiţioneze,.” AR 

Românii văzând că guvernul transilvan nule: 
face dreptate, ba dimpotrivă se face compli-- 
cele asupritorilor lor, hotărâră să, se plângă: 
direct 19 curtea imperială din Viena. Trimiseră 

„deci mai multe deputațiunj la împărătehsa Ma 
ria Terezia şi !a succesorul acesteia, împăza-. 
îul losit 1], | . su In iruntea “acestor, deputaţiuni figurează: dă obiceiu Nicolae Ursu seu Horia, de tel din. Alboc, ca reprezentant ai - unei Râul-Mare, | şi lon Cloșca, de fel din Cazpeniş, în numele românilor din Cărpeniș, Abrusg şi Bucium. 

“ 
e 

>



i NL a Da 

în anii 1779—82, deputaţii muntenilor î înain- 
tară mai multe: plângeri, parte de-a dreptul la. 

_curiea imperială, parte la cancelaria aul că — 
„cea mai înaltă autoritate a Transilvaniei Cu se- 

diul în Viena, 
Cuprinsul plângerilor eră, că pelânga o taxă 

- domenială care, în anii din urmă, s'a urcat în 
mod excesiv, li s'a înterzis dreptul de păşunit, 
de-a tăiă lemne de consirucție şi li s'au impus. 
o mulțime de lucrări nelegale,.. 

Toate petițiile acestea împăratul le trimise 
". guvernului din P ransilvania cu ordinul de-a se 

face. o anchetă la faţa locului, iar după: termi- 
_narea anchetei, guvernul să înainteze toate ac- 

tele la cancelaria aulică arătând -ce anume mă- 
suri vor trebui luate pentru despăgubirea țăra-“ 
nilor. şi pentru: “încetarea nedreptăţilor, şi ce 
pedeapsă să se deâ persoanelor găsite vinc- 
vate. . 

Rezoluţia împăratului eră buna. Ce folosi însă » 
dăcă. guvernul transilvan o punea pur și sim- 
piu ta dosar, tărăgânind ordonarea anchetei şi, 
în schimb, Continuă maltraiarea şi persecutarea . 
delegaților ? Românii nu putură obţine nici o 
uşurare, până ce. apoi, la 1784, izbucni re- 
voiăția.... 

“n



  

„La 24 Mai 1782 eră bâiciu în comuna Câm- 
„peni din Munţii Abrudului. Locuitorii din îm 
prejurimi considerau, din bătrâni, bâlciurile dia 
Câmpeni ca un. privilegiu al lor, când  nuimai 
dânșii aveau dreptul să vândă vin, ba luau și 
0 vamă neînsemnată dela oamenii, străini. care 
aduceali vin de "vânzare ia, bâlciurile acestea. | 

„Nişte arendaşi armeni, cutoate că cunoşteau 
obiceiul acesta, încercară să-i pună capăt. A+ 
şezară dânșii pretutirideni băuturi în târg Și: 
trimiseră servitori, înarmați cu lănti, puşti şi 
pistoale, ca să împedice pe. munteni de-a-și : 

"exercită, dreptul lor de cârciumărit, /Un - servi- 
tor al aiendașilâr, anume Isac Cojoceanu, a- 

: lergând. în goana mare cu-caiul său prin bâlciu, 
începu să fovească pe ceice nu i se fereau din 
drum, trânti pe o temee din Hălmagiu care ve- 

„nise cu nuci de vânzare, avoi călcăsn picioare 
pe un țăran din Zarand câre-şi aşeză, întun . 
sac, lâna ce-o cumpărase. aranul, înfuriat, sări 

+ „+ a Pa
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"și, punând mâna pe-o secure, se repezi lă un 
butoi, al arendașilor, îi sparse fundul și vărsă - 

” băutura... Un alt servitor începu “să înjure pe 
„un țăran din Râul-Mare, anume lacob Zăhuţa, 

care adusese miel spre "vânzare, și vrii să-l 
ducă la logofătul arendașilor. Iacob Zăhuţa se 

* întorceă dela logofăt tocmai când' românul din 
Zarand spărgeă. butoiul cu vin al arendaşilor. 
Țăranii se însoțesc şi cu alții.și împreună sparg 
toate butoaele arendaşilor” şi le varsă toată bă- 
utuza. Mulțimea, “înfuriată din, ce în ce' mai 
mult, vrii:să plece la pivnițele arendaşilor din 
Câmpeni. câ sa verse și vinurile de-acolo. Pri- 

„marul. din Râul-Mare, Dumitru Todea, însă'iz- 
buti să-i oprească. | a 

Autoritățile începură repede o anchetă pen- 
tru a descoperi pe autorii “acestui tumult Şi 
pentru. a: constată pagubele ' suferite de 'aren: 
daşii care, speţiați, părăsiră arenda cârciumă-. 
ritului. Ancheta se facii foarte sumar. Urmarea 
anchetei este că 23 primari şi sfetnici din munții 
Abrudului sânt prinși, dați în judecată? și osân- 
diţi, în primăvara anului 1783, șianume: George: 
Buzgaru Bunu, Petre Toma Capră, lon Dinişu, |. 
Avram Napu, Ilie Garcea Medârdu, _Simoacă 
Cotoşelu, Petre Leba, Petre Coroiu, Gavrilă 

"Heleru, Lupu Coroiu, lacob Zăhuţu, Avram 
Șchiopu, Dumitru Marcu Popa la câte 25—100: 
bețe și 3 luni până la 2 ani inchisoare, iar 
Dumitru Todea SBută și Petre Manciu <!- Râul 

- 
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Mare, Simion Bostanu şi - Andrieş Pascu din 
“Câmpeni, şi Ursu Gomboşu din Vidră, ca au- 
tori. principali ai tumultului Şi pentrucă a a a 
gitat poporul Şi cu alte prilejuri, pentrucă au ținut 
conferinţe secrete şi au trimis deputațiuni la Viena, 

* sânt condamnați la moarte, «spre înfricoșarea 
altora şi fiindcă numai astfel pacea şi liniștea 
publică se mai poate restabili în munți» —după 
cum zice sentința. Totodată Dumitru Todea, ca 
autor al mai multor tumulturi, -este osândit Şi 
la tortură înainte de executare, ca astfel să des- 
copere şi pe alți, complici, iar după executare. 
să i se taie tapul, corpul să i se despice în 
patru și bucăţile să i se «pună în țeapă. 

Inafară de aceasta, toți locuitorii din comu:. 
- nele Râul- Mare, Vidra, Câmpeni și Bistra, fie 

că au fost, fie că m'au fost la bâlciul cu pri- 
cina, fură osândiţi să plătească arendaşilor ar- 

„meni o despăgubire de 8708 florini 49 creiţari, 
deși băutura: vărsaiă nu iusese evaluată decât 

la 343 florini 41 creiţari.: 

Intre cei urmăriți pentru tumultul din “Câm- 
peni se află şi țăranul din Albac, Nicolae Ur- 
su sau Horia, care însă ma putut fi prins... 

Locuitorii din comunele Râul-Mare, Vidra, 
Câmpeni, Bistra, Musca, Ofenbaia, Bucium, 

Abrud şi Carpeniș, în faţa acestei terori neniai 
pomenite, trimiseră o nouă deputație la guver- 
nul din Viena, cerând, curmarea 2buzurilor. şi 

Ş rugând să se iea dispoziţii urgente pentru a- 
ba Rebreanu, "Răscoala Moţiie ar ” | 2: 

Pa 
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scăpa viața celor cinci osândiţi la moarte... La 
7 funie 1783 împăratul aduce decizia prin care 

"guvernul din Transilvania e invitat să nu mo= 
jesteze pe ţăranii abrudeni peniru “plângerile 
lor și să nu execute seritințele de moarte asu- 
pra lor. 

Dar nici rezoluția aceasta n'avu alt rezultat 
„decât că cei condamnaţi la moarte scăpară cu 

închisoare dela 1—2 ani și cu câte 
bețe. 

za EL uZe' apese
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În anul 17i3 împăratul losii ÎI, unui din cei 
mai distinși monarhi din casa Habsburgilor, us 
«adevărat oblăduitor al- țăranilor, întreprinse o 
călătorie prin Transilvania. Deşi principatul 
"Transilvaniei era încă din 1691 subt stăpânirea - 
casei austriace, nici un domnitor din familia 
Ha >sburgilor nu vizitase țara aceasta frumoasă 
şi mânoasă, Iosif II îu întâmpinat pretutindeni 
de mii de țărani români, iar el ascultă cu bu- 
năvoință rugăciunile şi jalbele lor, vorbea cu 
dânşii în limba: românească, îi mângâiă... Cu 
acest prilej împăratul primi 19.000 de petiţii, 
din care cea mai mare parte erau ale” iobagilor 
români năpăstuiţi... 

In 1783 împăratul Iosif . întreprinse a doua 
călătorie prin țară, primind din nou nenumărate 

"plângeri, văzând! el însuși nevoile poporului și 
căutână să-i îmbunătățească soarta... 

In amândouă călatoriile împăratul se con- 
vinse pe deplin de decăderea- morală a nobi- 

*
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_"limei, de soarta mizerabilă a ţăranului şi de: 
extrema anarhie care domnea în toate ramurile 

„vieţei publice. 
Amândouă călătoriile lăsară o adâncă impre- 

sie în inima țăranilor români. Afabilitatea îm- 
păratului. cu iobagii, interesul ce-l arătă pentru 
îndulcirea soartei lor, puţina consideraţie ce-o. 

„dădea nobilimei ungurești, toate acestea con- 
vinseră pe tărani că împăratul dorește din: 
inimă ușurarea situației lor,că urăşte nobilimea. 
şi că dacă, cu toate astea, soarta lor nu se: 

- îmbunătăţeşte, pricina nu este împăratul, ci. 
numai nobilimea şi auțorităţile din Transilva- 

- nia care anihileaza toate ' ordinile și toate in=. 
: tențiile împăratului. 

| Românii, din contactul cu impăratul, câşti- 
gară mai multă încredere în viitorul lor, -mai: 
multă energie pentru susținerea luptei lor îm-- 
potriva asupritorilor seculari... | 

4
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In Noemvre 1783, Horia, “deputatul țăranilor 
din Albac, pleacă din nou. Ta Viena. 
„Aceasta eră a patra călătorie a lui Horia la 

Viena, N 
Intâia oară fusese la 1779 împreună « cu Cloşca, 

Dutnitru odea și Gavrilă din Râul-Mare. A 
doua oară, la 1780, a îost cu Cloșca, Nicolae 
Cristea .și Gavrilă Onu, iar a treia oară la: 1782 
împreună cu. Cloşca, Simion vărul lui Dumitru 
Todea din Râul- Mare şi Popa Dumitru din Cârtej. 

Bani de călătorie. li” se dădeau totdeauna de 
cate. comunele pe care le reprezentau și anume 
cam câte 20 îlorini de persoană. Călătoria până 

- la Viena au tăcut-o totdeauna pe jos şi fiecare 
„călătorie ţintă câte patru săptămâni dusul și 
„alte patru săptămâni întorsnl. In afară de a- 
ceasta mai trebuiau să aștepte'şi la,Viena câte 

„patru sau mai multe săptămâni până să: “poată | 
pătrunde la împăratul: Petiţiunile către împă- 

. ratul a -a “facut în: două rânduri nobilul Samuel | 
N 
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Marţi din: Abrud, care “mai târziu a fost şi et 
căpitan al revoluţiei, iar „a treia oară agentul: 
Ştefasi Francisc Enyedi din Viena la care i-a 
trimis însuși împăratul. 

Când ajunse Horia a patra oară la Viena, 
împreună cu alți câțiva țărani, în 'Decemvre- 
1783, împăratul eră plecat în Italia, la Roma, 
de unde nu :se întoarse decât la 20 Martie 
1784. Aceasta fu pricina pentru;care Horia tre- 
bui să aștepte la Viena mai mult ca de obicei. 
“La 1 Aprilie 1784 însă Horia este primit în. 

“ audiență la împăratul losit căruia îi prezinta o 
nouă petiție, în numele comunelor Râul- Mare, 
Vidra, Câmpeni, Bistra, Muşca, Oienbaia, Bu- 
cium, Abrud și Carpeniș, în care se plâng că 
cu toate rugăciunile lor înaintate în diferite 
rânduri, nu li s'a făcut nici o ușurare, ba dim- 
potrivă, pe zi ce merge, sunt mai maltrataţi, 

. aruncați în închisori, bătuţi, schingiuiţi. La 13 
Aprilie urmă ordinul cancelariei aulice către 
guvernul din Transilvania că, până va urmă 
decizia. împăratului asupra anchetei ordonate 
încă din anul 1780, locuitorii comunelot supli- 

„cante şi deputaţii lor să fie apăraţi de orice ne- 
dreptăţi... | 
_ Audienţa aceasta a lui Horia avi urmări 
mari. Îndată după întoarcerea lui acasă, Horia 
începă să agite pe țăranii din Transilvania, 
întâi în taina, , Apoi pe față, că împăratul a tii- 
mis mai multe/ordine în Transilvania ca țăranii
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să nu mai fie Supuși atâtor munci grele, dar 
nobilimea și autoritățile nu vor să respecte 
poruncile “împăratului ;' că din cauza 'aceasta. - 

„împăratul a dat ordin să se militarizeze toată 
țara, iar iobagii să capete. și ei arme; că el 

| are. hârtii dela impăratul ca ţăranii să, nu mai - 
slujească boerilor ci numai împăratului; că, de 
oarece nobilimea nu vreă să comunice țăranilor - 
ordinele date pentru ușurarea lor, împăratul : 
ia autorizat să răscoale pe sromânii din 'Fran- 
Silvania” şi cu dânșii „să stârpească pe toţi no- 
bilii şi pe ceilahţi unguri, să prădeze Și să pre- 
jacă în cenuşe toate curțile şi averile lor, ca să. 

„nu mai rămână piatră pe piatră, fiindcă aceasta 
„este voința şi porunca împăratului. 

Spre a fincredinţă poporul. că toate acestea: 
“sunt adevăraie, "Horia arătă o cruce - mică au-, 
rită pe care se află şi chipul împăratului şi. 
care ziceă că i-a dat-o. însuşi împăratul pen- 
truca românii să aibă depliită încredere într'însul. - 
In acelaș timp dânsul asigură pe țățani că 
soldații armatei imperiale nu vor trage într” înşii 
îndată ce vor vedeă semnul acesta, . 

„Guivintele, lui Horia fură. primite cu evlavie 
de românii din “Transilvania. Chiar nobilimea - 
eră încredințată că agitaţiile lui Horia sunt f&- 
cute cu consimțământul împăratului, care se de- 

" elarase de-atâiea ori pe față impotriva , piive- 

legiilor boereşti. - 

Fară îndoială că izbucnirea revoluției „se da-! 
.. 

pi



    

toreşte în mare “parte cuvâritărilor înflăcărate 
ale lui Horia. Trebue însă Amintit că revoluţia 

- devenise: de neîniăturat încă înainte de ultima 
- călătorie a lui Horia la Viena. Sentimentul pu- 
blic 'al muntenilor se revoltase de când de- 
putații lor, care se plânseseră guvernului, fură “ 
pedepsiţi. Fierberea, creştea zi cu zi. Lipşeă 
scânteia care să aprindă patimile... 

Totuși, după întoarcerea lui Horia dela Viena, 
țăranii mai făcură o încercare la guvernul tran- 

„silvan. Cloșca, împreună cu mai mulți oameni, 
au luat rezoluția adusă de Horia şi s'au dus: 
a Sibiu. Sau dus -odată, de două ori, de zece 

| . Guvernul i-a amânat mereu, până ce a- 
“ol i-a trimis . la prefectul Galda, ca dânsul să, 

le rezolve plângerile. S'au dus şi la Galda c- 
“dată, de două ori, de zece ori.lar, în cele din 
urmă, Galda i-a trimis frumos acasă, să-și vază 
de treburi, fiindcă. ancheta s'a terminat și a- 
tacerea lor rămâne baltă,., _ 

lată deci rezultatul tuturor plângerilor lor. 
Patru ani au alergat dela Ana la Caiafa. In- 
sfârşit ancheta s'a isprâvit, dar în defavoarea 
lor. Dreptate pentru țăranii români nu se. mai 

„. găseă nicăiri: Trebuiă să și-o facă singuri... 
4 
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Cea mai mare agitaţie printre ță țăranii români 
din Transilvania o provocă recrutarea din 1784. 
“Încă din anul 1762 Se înființară în” Traasil- 
bania trei regimente de grăniceri români, me- 
nite: să apere. îrontierele în- permanență. Comu- 
nele româneşti, ailătoare în raza regimentelor 
acestora, scăpară de toate sarcinile îeodale îi 
schimbul serviciului militar. Vestea soartei bune 
a acelor frați . „pătrunse repede în toate colțu- 
rile româneşti și toți iobagii români doriau din 
inimă să se facă ostaşi și să scape de robia 

„nobililor. In 1784 împăratul. în vederea refor- 
inelor pe care le proiectă, ordonă guvernului 

” transilvan să înscrie între grăniceri. şi alte ce- 
mune aşezate lângă. frontierele “Ardealuiui. _ 

. Sistemul grănicerilor însă nu conveneă de- 
loc nobilimei, care fusese expropiată simțitor” 
cu Ocazia. înființărei regimentelor. Astiel ordiiiul 
împăratului nici nu se. publică până după iz- 
bucpirea revoluției, româneşti. lobăgimea ro- 

+
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mână totuş afla despre porunca împărătească . 
din vorbele lui Horia, întors atunci dela Viena. 
Vestea; gă împărătul vreă să -militariseze țara, 

„se lăți ca fulgerul în comunele iobăgești și o 
mulțime de țărani din comitatul Albei și. al 
Hunedioarei aleargă îndată, la ofiţerii din Atba-.- 
luliai și din Hâţeg cerând să fie înscriși ca mi- 
litari şi să li se deă arme. Ș | 

Inceputul îl făcură țăranii români din Hapria 
(comnitatil Albei de.jos) care, în luna lulie 1784, 

- „ trimiseră 10 deputați la comisarul de. război 
„ Ortmayer din: Alba-lulia și cerură ca locuitorii 
„români să fie înscriși “da militari. Ortmayer îi 
"primi favorabil și-i invită să se prezinte din 
nou pentru -a află răspunsul comandantului ge- 
neral din Sibiu. Peste: câteva zile sosi ordinul 
baronului Preiss din Sibiu care spuneă ca io- 
cuitorii comunei Hăpria, împreună cu toată fa- 

“miliile şi toate pământurile lor, să fie înscrişi ca 
militari, iar dacă se vor prezentă și alţi locuitori 
din alte comune să se procedeze la fel. 

Știrea aceasta se răspândi repede în cemu- | 
rele vecine Henig, Straja, Dumitra și Vingard. 
Alergară şi oamenii de-aici, şi dânșii fură în- 
scrişi, Entuziasmul pentru militarizare al ro- 
mânilor creșteă mereu. Perspectiva unui trai 
mai. bun îi ademerieă... Pe lângă iobagii din 
comitatul Albei, începura să alerge la Alba- . 
lulia și țăranii din coimitateie Cetatea- de-Baltă, 

“ Turda, Hunedoara şi Zarand. * Nimeni 'nu mai 

Y *
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voia să fie rob. Vechea iubire pentru viaţa de 
arme se redeșteptă în sufletul tuturor; româ- 

“nilor. 
Agitaţia pentru | militarizare: se împrăștie în 

ară cu atâta iuţeata încât, în vreme; de patru 
săptămâni, se înscriseră la  Alba-lulia st 
comune, 

Aceeaşi mișcare se începi şi în țara Haţe- 
“gului, Aici începutul îl făcăi comuna Gonţaga 

ai cărei locuitori se prezentară la colonelut -: 
Carp din Haţeg cerându-i să-i înscrie ca mili- 

„litari. Urmară alţe câteva zeci de comune... Și 
colonelui Carp nu întârzie a-i înscrie pe toţi. 

Dar înscrierile - acestea corplicară mulț si-- 
tuația generală în ţară. Cothunele iobăgești, în- 
dată după înscriere, începură să refuze nobililor 
oiice servicii şi orice plăți feodale. Țăranii în- 
scriși se considerau pretutindeni scăpaţi de io- 
băgie. “In bucuria lor că au scăpat .de robie, 
țăranii începură să spună că pământurile iobă- 
geşti au să fie ale lor, că vor împărți şi mo- 
șiile beerilor, că nu. boerii vor fi stăpâni peste 
dânșii, ci dânșii peste boeri, că vor tăiă şi 
stârpi toată nobilimea ungurească numai săli 
se deă armele, o. 

Mişcarea eră întradevăr revoluionașa, No- 
bilimea - ungurească însă, în loc-să caute a îm-- 
blânzi prin bunătate pe bieții răzvrătiți, înfri- 
coșată ca răul să nu ia proporții şi mai mari, 
începu persecuțiile cele mai strașnice împotriva, 

-
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țăranilor. In. unele. locuri” iritaţia dinte țărani 
şi nobili âjunse până la acte de violență. Ast- 
el nişte. țărani, din Clopotiva prinseră în munți 
pe nobilul Nandra și-l uciseră, iar subprefectul 
Herța, călătorind în ţinutul Jiului, a fost îm- 
pușcat noaptea pe când dormeă. DR 

Văzând proporţiile pe care le iea mişcarea, - 
guvernatorul Transilvaniei, baronul Bruckenthal 

„_deciară nule toate înscrierile” făcute şi porunci 
țăranilor să-și continue îndatoririle îață de stă- 
pânii lor. Publicaţiunile cari se făcură în scopul 
acesta-iritară şi mai mult spiritele țăranilor. lo- ; 
bagii, înşelați prea de multe ori, pierduseră 

„orice încredere în nobilime . şi în autorităţile . 
Transilvaniei, orice nădejde se stinsese întrinşii 
că vor găsi: dreptate la comitat sau la guvern. 
Pe de altă parte spiritul de libertate îi însufie- 
țise prea mult, aşa că țăranii, aproape pretu- 
tindeni unde |i se: făcuse publicaţiunea, răspun- 
seră că ei nu pot crede -că înscrierea s'ar fi 
făcut fără voia împăratului, că ei afara de îm- 
păratul nu vor ascultă pe nimeni, ci mai cu- 

„fând vor plecă în Țara Românească. Unii ame- 
nințară chiar că vor face revoluţie şi vor stârpi 
pe toți nobilii şi pe toți ungurii, | 

. Tendinţele revoluţionare se  maniiestau în 
toate părțile. In unele locuri țăranii începură să 
strige în gura îmare că «țara asta e țara româ- 
nilor şi nu-i a ungurilor, că dacă vor: căpăta 

- ei.arme apoi vor alungă de pe pământurile lor 
„Pe umeri şi pe 'boeri». |
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„Țara asta-i țara noastră“ —răsună pretutin- | 
deni în gura românilor. Atâta lei mai rămăşese- 
țăranilor români din tot trecutul lor' politic, a- 
mintirea că „ţara asta-i ţara noastră“, Oricât: 

  

„de apăsați și umiiiţi,: în inima lor a trăit toț- | N 
deauna conștiința că Ardealul e. țara Tomâ-, 

“nilor..” 
Turburările începură când ici când colo, în. 

diferite sate din diferite comitate. Țăranii din: 
Zarand amenințau. Asemenea cei din Slivaşul- 
de-jos şi cei din: Ostrov... Cei din Măceu alun-- 
gară din sat pe subprefect, pe soldații și slu-- - 
jitorii boereşti. Invălmășeala eră mare pe valea | 
Streiului și pe valea Mureșului. lobagii înce-. 
pură să aibă constătuiri. secrete... 

În curând. amenințările încetară. În locul lor 
se iviră conspirațiile tainice, Țăranii se ocupau. 

" serios cu 'planui unei revoluții generale... Li-: 
niştea aparentă izbuti să înşele ochii autorităţi... 
lor... Nobilimea şi guvernul erau încredințaţi că 
țăranii s'au liniștit... Da, s'au liniştit pentruca. 

„peste douăsprezece zile catastrofa sa poată în-- 
cepe cu toată vehementa..
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Am ajuns în ajunul revoluției. Să aratam deci 
--pe căpitanii, pe conducătorii ei așa cum ni i-au 
“păstrat diferiteie documente şi legende. | 
Primul căpitan eră țăranul Nicolae Ursu sau 

„Horia din Albac, iobagiu al statului. In vremea 
revoluției aveă vârsta de 54 ani. Era din fa- 
milia Nicola sau a Niculeştilor - din. Albac și 

_ numele său adevărat eră Vasile Nicola, după 
“cum 0 spune singur în testamentul pe care Pa 
făcut în închisoare. Ursu eră o poreclă ce o 
primise în familie în locul numelui de botez 
-Vasile—un obicei - particular, care există şi as- 
“tăzi la țăranii din munții Abrudului, Numele 
Horia eră o simplă poreclă pe care i-a dădu- 
seră muntenii pentru patina ce-a avea cânsul 

„de-a hof,“a cântă, + 
Până ia 1779 se știe doar atât despre el că 

a petrecut mei multă vreme în comuna Ciucea 
“din comitat Ciujului, ia un unchiu al nevestei 
„Sala, Bătrânii care au cunoscut spuneau că a, 

* L]
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fost mereu un fel de apărător al țăranilor pe : 
a judecătoriile comunale din munții Abrudului, 

Aveă statura „mijlocie, talia mai mult subțire 
decat groasă, părul scurt, castaniu deschis, 
imustăți aproape roșiatice, fața ovală, nasul as- 
cuțit. Umblă şi stă totdeauna drept. Purtă su. 

„man negru, pe margini cu cusături vinete, cizme, 
“ încheiate pe jumătate, iar în vreme: de . iarnă 
un cojoc de piele şi în cap căciulă neagră. 

inzestrat dela natură cu multe calități minu- 
nate, cu o inteligență frumoasă, cu darul vor- 
birei, cu o înfăţişare simpatică, statornic și ho- 
tărât cu duşmanii țăranilor, având totodată mai 
multe cunoştinți practice, câștigate în Viaţa-i 
agitată*şi "n călătoriile sale la Viena, Horia 
stăpânea pe iobagii din Râul- Mare, Vidra, Câm- 
-peni şi Bistra astiel că popularitatea lui păruse 
primejdioasă funcționarilor. domeniului încă de 
pe la 782. Din câte ştim se mai pare că 
Horia ştiă scrie și citi ceeace e :mare lucra 
pentru vremile acelea. - 

Situaţia materială a lui Horia însa eră foarte 
slabă. Afară de o căsuță, -care seamănă mai. 
mult cu o colibă, Horia ma avut altă avere. 
Casa lui Horia există şi astăzi în .crângul Fe- 

__regetului, ' fiind proprietatea ţăranului Toader 
* Bumbu, 

Horia a fost căsătorit. . Soţia iui se chemă 
Mina. Avea doi copii: unul ton, în vârstă de 
19 ani, care a fost şi ei vice-căpitan în revo- 
iuție, şi aitul juca. în vârstă de 16 ani. 

- 
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n A doilea căpitan al revoluției Şi cel mai in- 
iim prieten al iui Horia a fost Ion Cloşca, io- 
bagiu ai statului din comiina Carpeniş, în munții 
Abruduiui,. în vârstă de 37 ani. „ Adevăratul saw 

_mume eră lon - Oargă, Cloşca fiind o poreclă 
dată de popor mai mult în glumă decât î în bat- 
jocură, n» 

Eră mic şi îndesat, bine făcut, cu faţa plină, 
oacheșă şi rotundă, cu părul castaniu închis, 
mustațile brune roşietice.. Umblă. drept ca un 
steag. Și vorbea peltic. Se îmbracă aproape 
întocmai 'ca Horia și ca ceilalți țărani, doarcă 

“ uneori purtă un cojoc scurt cu lâna înafară, 
„. Deşi tânăr, izbutise Să câștige iubirea. țăra- 
rilor din comunele Cârpeniș, Abrud şi Bucium 
care Pau trimis în trei rânduri, 'ca deputat, la ) 
Viena. Eră curajos, inteligent şi serios., Ma=" 
terialiceşte stăteă mai bine ca Horia. Avea o 

„casă, frumușică lângă Grumul ce duce dela A- 
brud la Câmpeni : şi care. se vede şi astăzi, 

” fiind „proprietatea: ţăranului Iosif Galdau, (Pe 
“grinda principală se mai citeşte şi acuma anui 
1752, gravat cu litere -cirile.) Locul unde se 
ailă acuma casa: lui Cloșca se numește «coa- 
sta Cloșteștilor“... Inafară de casă, Cloşca ; avea, 
mai multe pământuri de arătură și fânete. So-. 
ţia lui se numea Marina ; fratele lui se numea | 

. Toader Oarcă, iar soră-sa Achimia. 
iusfârşit ai treilea căpitan a fost George Cri- 

ȘGR, jobagiu al statului dîn comuna Cărpeniş, în
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vârstă de 52 ani, un țăran înfocat, hotărât, as- 

pru şi mândru, cu o înfățișare îrumoasă şi im- 
punătoare. Numele lui adevărat eră George 

Marcu, de origină din comuna Vaca, în comi- 
tatul Zarandului, de pe Criş, de unde muntenii 

l şi porecliră Cfişan, In tinerețe Crişan a fost 
soldat în regimentul contelui Francisc Gyulai, 
care în secolulacela eră compus aproape numai 

din români, Crişan a fost şi dânsul căsătorit şi | 
a avut un băiat cu numele Ion. Casa lui Cri-. 

-. san, elădită din bârne, astăzi foarte mult reno- -. 

vată, se găsește în partea stângă a drumului 

ce*duce dela Abrud spre Câmpeni, în locul 

numit Bezeacăn sau 'Coasta Dăroaei şi este. . 

proprietatea strănepoatej sale lina, măritată 

„ George Câmpenaru. Pe grinda dela “intrare se 

mai vede încă gravat anul 1784, cu litere cirile. 
“lată-i deci pe cei trei martiri care s'au pus 

în fruntea poporului zugrumat ca să-i redea [i- 

bertatea şi drepturile uzurpate de străinii ve-. 

netici.., 

L. Rebreanu. Răscoala Moiilor - Ba



IX 
Planul țăranilor fusese să înceapă revoluția numai în anul următor, adică în 1785, şi atunci - înir'o zi sau 0 noapte hotărâtă, să se răscoale deodată toate satele româneşti din Transilvania „și fiecare sat să-și ucidă nobilii săi ; până atunci însă aveau să-și dea toate silințele pentru a câpătă arme din Alba-Iulia. Dar ziua pentru - începerea măcelului general încă nu se fixase, Țăranii din Zarand voiau să înceapă revoluția în ziua de Sf. lon sau la Bobotează, cei din Alba în luna Mai 1785. | | Dar teama că până 'n primăvara viitoare conspirația să nu fie trădată ; pe de altă parte neliniștea în Care se află Horia, capul conspi- rației, urmărit cu ordin de ârestare încă din 1782, îi siliră să înceapă răscoala îndată. Căpitanii țăranjlor. voiau să întindă revoluţia „în toată Transilvania, să stârpească pe toți: nobilii şi pe toți ungurii, Sau să-i silească a se face români primind religia română, Astie! vreau _. 

-
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dânșii să pună capăt domniei ungureşti în Tran- 
silvania, iar țara să ajungă subt puterea POpO- 
rului românesc, firește subt regimul cașei aus- . 
triace. Apoi revoluționarii mai urmăreau ca. 
poporul român să fie scăpat de iobăgie; ca 

- nobilime să nu mai fie, iar nobilii să plătească” 
dări ca şi ceilalți oameni; ca românii să capete 

„arme şi să fie militari; ca  pământurite “nobililor 
să se împartă între țărani. 

Și pentruca răsculații să nu fie ademeniţi la 
trădare și să ducă lupta până la sfârşit, Horia, 
Cloșca şi Crișan au silit trupele pe-care le-au 

“comandat cum. şi pe mai mulți țăranii 'să le 
_: presteze jurământul de credință. Trupa lui - 
„Cloşca (1400 oameni) a jutat în valea numită 
„la părâul Turcului“. Deasemenea Crişan puse 
să jure pe toți ţăranii adunaţi la biserica din 

” Mesteacân.., 

E Căpitanii, cu toată însutieţirea ce o arătau 
tovarășii lor de suferințe, parcă aveau. -preşim- 
țiri triste... Li-e era teamă că se vor găsi ne- 

„ norociți trădători... Și, din nefericire, teama lor 
s'a văzut că aveă mult temei... a
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Cu două zile înainte de începerea revoluţiei 
“țăranii avură o întrunire secretă în biserica, din 

„ Mestâacăn, 
"Joi, 28 Octombrie 1784, eră zi în care 'se 

făcea bâlciul săptămânal la. Brad, comitatul Za- 
randulul. Crişan, trimis din partea lui Horia, 
veni şi el la bâlciu şi, ca să nu fie văzut de 
agenții. boerilor, se ascunsese subt podul de 
peste Criş. Aici chemă pe mai mulți țărani 
din diferite sate şi-i poiti să vie Dumineca vi- 

„toare, câte trei-patru inşi din fiecare sat, la 
„biserica din Mesteacăn ca să aile poruncile 

„ împărăteşti pe care le-a adus .Horiadela Viena 
şi să se înțeleagă ce au de făcut. 

Duminecă, 2i Octomvre se găseau adunaţi 
în biserica din Mesteacăn „vre-o 5-600 țărani 
din ținutul Zarandului, al Hunedioarei și din 
munții Abrudului. Pela amiazi sosi şi Crişan, 

sînt haine Zdrenţuite, cu o cruce mică de leu 
"în mână, Crişan arătă oamenilor o cruce de



ci
nt
a = 

37 

2ur şi o scrisoare și: le spuse că Horia, fiind- 
"Bolnav, n'a putut veni, dar l-a însărcinat pe 
dânsul să le spună ordinile împăratului. Şi Cri- 
şan le spuse că împăratul vrea să destiințeze 
iobăgia, să-i facă militari şi oameni liberi... şi 
însfârșit să plece toți la Alba-lulia unde li se 

+ va comunică o altă poruncă împărătească şi, li 
se vor da arme... Preotul din Mesteacân com- 

narea hotări să 'plece îndată la Alba-lulia, dar 
nu prin Brad — unde i-ar putea impiedecă tn- 
gurii — ci prin comunele Vaca și Sdrapți până 
la Curechi, aici să rămână peste noapte, iar 
apoi să-și urmeze calea peste "munți până la 
Zlatna și dela Zlatna pe şoseaua cea mare 
până la Alba-lulie... Apoi jurară cu toții, iar 
preotul făcii rugăciuni pentru izbânda călătoriei, oi. 

Crişan apoi porunci, “să-şi iea toți merinde 
pentru 3—A4 zile, ia: Luni, a doua zi, să fie la 
“Curechi și să se aștepte, Şi plecară spre co- 
muna Vaca. unde rămaseră în noaptea aceea, 

jirmă toate cele spuse de Crişan... Astfel adu- 

Pe
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- "Țăranii, care plecaseră Duminecă dela Mes- 
teacăn, au ajuns Luni. seara (1 Neemvrie) în . 
comuna Curechiu, așezată în partea de răsărit 
a Zarandului. In aceeaşi zi mai sosiră mai 
mulţi deputați şi preoți şi din alte comune. Cri- 
șan le porunci să vină cu toţii în dimineaţa ur- , 
mătoare ca să asculte nouile “ordine. Muiţimea 
însă eră așa de mare, încât nu putură fi găz- 

 duiți toţi în - sat; o parte din ei tăbărâră pe 
*- câmp afară. Ie 

Pe când însă țăranii se adunaseră la Mes- 
teacăn, vice-comitele Zarandului fu informat de 

„ce se petrece, deşi cam târziu, şi trimise trei, 
subprefecţi ca să liniștească poporul şi să prindă 
pe agitatori.. 

„ Doi subprefecţi sosiră deci la Curechiu, noap- 
tea, şi fură conduși de gornicul - Petre Cara 
tocmai la casa unde dormeă Crişan. Aici însă 
o femee înştiință pe Crișan de venirea sbirilor. 
Crişan fugi înspre tabara țăranilor. In clipa a-., 

=
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ceea oamenii din jurul lui Crișan dădură chiote 
de alarmă în sat, traseră clopotele şi mulțimea 

„Poporului se adună în curând. Subprefecții vă 
zându-se în primejdie, porunciră celor câțiva 
soldaţi ai lor să tragă în mulţime. Puştile însă 
nu luară foc. "Țăranii îi înconjurară și apoi-nă- . 
văliră cu bâtele asupra subprefecţilor Şi=i uci-. 
seră. Petre Cara îu prins și executat pe loc. . 

- Soldaţii tură dezarmaţi și ei, dar _scăpară cu o 
“leacă de batae. 

In dimineața următoaje (2 Noemvre), Crişan 
chemă pe țărani la adunăre, le 'arătă din nou 
scrisorile șii pofti să-şi: urmeze drumul la 
Alba-lulia, să li se deă arme. . 

„.. Dar situaţia se agravase. Țăranii, îngrijiţi de 
soarta farhiliilor rămase” “acasă —în urma 60R- 
flictului cu subprefecții—nu mai' voiră să cen- 

 tinue drumul. Crișan deci conduse mulțimea la 
biserica din şat unde le spuse că, deoarece. 

„nobilimea se împotrivește ca ei să capete arme, | 
țăranii să-l urmeze pe el, să stingă pe toţi nobilii 
şi! „pe toți ungurii, fără nici o teâmă, fiindcă el 
"are: poruncă dela. împăratul să stârpeasca tot 

ce este unguresc în Ardeal, . 
lată acum revoluția proclamată ! | 
Crişan, cu trupa țăranilor, se întoarce asupra 

nobililor din Zarand ca un puhoi răzbunător al 
„asupririlor neomenoase cărora a fost supus atâ- 
"tea veacuri neamul românesc din Transilvania... 

4 ;
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Aşupfa nobilimei din Criştioru. se întâmplă 
la 1784 cel dintâi „atac al țăranilor răsculați. 
Familia Kristsori tocmai eră una din familile 
nobile ; românești ungurizate. 

Marţi dimineața, pela orele zece, țărani con- 
„duși de căpitanul Crișan, ajunseră la Criştior. - 
"Cu o furie nebună răsculații se aruncară asu- 
„„pra curților boerești și uciseră 17 persoane din 
nobilimea de-aici, între care se aflau 12-mem- 
bri: ai vechei familii Kristsori. Numai puţini no- 
bili scăpară cu fuga, prin păduri; ceilalţi băr- 

"baţi, femei și „copii, fură făcuţi prizonieri şi 
apoi cu toții botezați în. religia română, lobagii 
din Criştior împărțiră între dânșii toată averea 
„mobilă a domnilor lor, iar pe fiica subprefec- 
tului Pakot, cu numele Apolonia, „0: boiezară : 
întâi în religia română și apoi.o cunimară!cu tâ- 
nărul iobagiu lon Sârbu, | 

Din Criştior trupa țăranilor se rupse în două. 
"0 parte apucă spre Mihăileni, iar, Crişan cu
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zealaltă parte atacă în aceeași zi, după amiiazi, 
nobilimea din orașul Brad. 

| La ştirea că vin românii, mare parte din no- 

„ bili se refugiă în turnul bisericii reformate. Ţă- 

sanii însă îi traseră jos, uciseră pe unii din- 
trînșii, iar pe ceilalți îi iertară cu condiția să 
treacă la religia română, ceeace se şi întâmplă 

a treia zi. 

In“ Brad furia mulți mei căzii şi “asupra nor 
“negustori evrei veniţi cu măriuri de vânzare. 
Ţăranii le luară mărturile, îi raseră şi-i botezară 
pe loc. - a 
Acum țăranii începurăsă serăscoale în toate 
părțile Zarandului. In fiecare /sat soseau 2-3 
trimişi ai lui Crișan, adunau pe săteni, le co- 

mufiicau porunca împăratului - de-a stârpl nea- 
mul «unguresc... Zilnic . şi. chiar în fiecare oră 
se adăogau noui cete. de: țărani la trupa lui 

“Crişan... | 
” Dn Brad mulțimea: revoltată se îrânse iar în 

mai. multe părți, apucând fiecare câte o direc- 

ție deosebită prin toate - colțurile Zarandului, 
Capitanul Crișan, cu o ceaţă însemnată, a- 

tacă Miercuri (3 Noemvre) dimineața;curțile no- 

-bilimei din Ribiţa. Mare parte din nobilii aceş- 

. sia Sau: opus cu armele în mână contra: îuriei 

răzvrătiților. O luptă înverşunată se încinse, 
care ținit până după amiazi. Șapte oameni de 

'_ai lui Crişan căzură. Insfârşit ţăranii dădură 
foc caselor. O parte din nobili căzu. în luptă,
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„alţii pe când “voiau sa fugă, iar ceilalţi fură - prinşi și condamnaţi, în mod Suimar, la moarte. "În ziua următoare apoi toți cei osândiți fură | - duși cu mare alaiu la capul satului și dați pe mâna țiganilor săzi 'execute şi să-i. îngroape... Două fete ale lui Emerich „Nemeș—Rafaela, de 24 ani şi Agneta de '20 ani—au fost grațiate cu, condiţia .să treacă la religia română... + La Ribiţa țăranii au ucis și executat în to- tal 42 persoane. i | Si A doua trupă țărănească, plecată Marţi «la - “amiazi din Criştior, ajunse în aceiași zi la: Mi- “hăileni.  Nobilul Ladislaus] ;Csiszar încercă să iugă,: dar fu prins, adus înapoi Şi executat îm- Preună cu doi fii şi un frate al sau, Soția lasi „Caterina a scăpat numai „potezându-se în cie- dința ortodoxă, ” | 
Joi, 4 Noemvre, altă. trupă de țărani atacă - Pe ungurii din orașul Baia-de-Criș, Țăranii fu- rioși pătrunseră în: mânăstirea franciscană, o devastară ; potezară' în religia română pe vă- duva. subprefectului Mihail Gal, ucis la Curechiu, şi O măritară cu un iobagiu român, uciseră pe avocatul Szent-Kiralyi şi pe alți doi nobili... | In aceiaşi zi țăranii atacară și distruseră frumosul palat, al contelui Francisc- Gyulai din Lunca, uciseră pe logofătul domeniului, bote-. zară 'două fetițe nobile... Ai Apoi cetele de țărani distrug şi dau foc curţi- 'or boereşti din Luncoiu!-de-sus, Luncăiul-de-jos, 

— 
.
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- Ociu, Hălmagiu, Halmagel, Pleşcuţa, Țărmure, 
Tomești, Săliște și Azuva, împrăştie arhiva comi- 
tatului, atacă și despoae bisericile reformate şi ca= 
tojice din prejurimi. Așa că în urma lor nu ră 
mâne o clădire sau un monument neatins, care 
aveă amintiri legate de domnia despotică a no- 
bilimei zarandene. 

Vicecomitete Zarandului scăpa prin fugă, alti 
nobili se ascunseră pe la iobagii mai credin- 
cioși, iar alții îşi căutară scăparea la Oradea-/ | 
„Mare. 

Astiel în pateu zile, dela 2—5 Noemvre, în 
treg comitetul Zarandului: ajunge în mâinile ţă- 
ranilor. răsculați ; 117 prizonieri nobili şi par- 
ticulari trebuiră să se. lepede de limba şi legea 
ungurească. Pe unde treceau trupele țăranilor i 

„nu mai rămâneau, din casele nobilor, decâţ 
„cenușă și ruine. . 

Catastrofa eră întradevăr mare. Țăranul ro- 
* mân asuprit, torturat, despuiat veacuri. întregi, 
văzând distrusă individualitatea lui politică, ni- 
micită libertatea lui, luată proprietatea lui, cre- 
dința lui decretată drept idolatrie, numele de 
român egal cu acel de rob, neavând. nici un: 
“tribunal căruia să i se poată plânge, își făcea. 
acuma singur dreptate. | ” Na 

O răzbunare groaznică a trecutului eră re- 
volta aceasta. Violenţa, cruzimea cu care se face: 
revoluția sânt şi ele. o dovadă despre nedrepta-. 
tea; despre. batjocura ce se făcuse poporului 

„român veacuri de-a . rândul, 

7
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Dupa Zarand urmează comitatul Hunedioarei. * La 3 Noemvre se răspândi vestea în valea Mureșului că revoluția se apropie de comitatul „ Hunedioarei, Țăranii te pe . Mureș, la ştirile despre Succesul răscoalei în Zarand, . se înar- îmară repede și ei; momentul „li se părea bine „menit pentru a se răful cu boerii. « 
O frică groaznică cuprinse îndată pe nobilii | din valea Mureșului. O parte fugi la Sibiu, “alta la Deva.. 

Joi, 4 Noemvre, două trupe de țărani, cobo- rând. valea Caianului, trec din Zarand în Hu- nedioara. Una -o iea pe Mureş la vale şi în "aceeași zi preface. în cenușă castelui bâronului | > Tosica din Brănişca ;. în cele două zile urmă-: toare apoi sânt distruse curțile domneşti din „ „Sulighet, Capre, Bretea, Ilia, Bacea, Sârbi, Gura- Sadă, Câmpeni, Tătărești, Lasău, Leşnic, Dobra, Roșcani şi. Zam, până la frontiera Ungariei, ar- seră toate casele boereşti dintre Deva şi Dobra, 

4
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uciseră' pe nobilii ce le eșeau în. cale... Cea 
Jalta trupă din Zarand navali Joi seara: asupra 
nobilimei din Șoimuș, iar Vineri, cu făclii şi 
lumânări în mână, plecă asupra nobililor. din 
Hârău şi Bârsău, apoi Cu o iuțeală caleulatăo | 
apucă pe Mureș în sus. In noaptea aceea chiar 
dădură foc castelelor din Chemindia, Banpătaca,. 
Cărpeniș, Uroiu, Rapolt, Bobâlna, Folt, Geoa=- 
giul-de-jos; iar a doua zi dimincața prădară 
Băcăința şi Homorodul. Sâmbătă aptinseră ca- 
stelul baronului Orban din Binținţi, apoi curțile 

„conților Gyulai şi Kun din Tischinți. 
Țăranii 5 care trecuseră din Zarand puseră: 

„Numai decât în mişcare și pe iobagii de pe 
"Valea Streiului şi din Țara Hațegului. E porun- 
„ca împăratului ca țăranii să se ridice împotriva 
nobililor: şi a ungurilor — ziceau dânşii. No- 
bilii alergară” care încotro, unii la Deva, alții |. 
în castelul fortificat al Hanedioarei, alţii la Ha- 
ţeg... Sat după sat se 'sculă în contra domnilor, 
astiel că, în zilele de 6, 7, 8 și 9. Noemvre, 
țăranii prădară, ruinară şi arseră clădirile bo- 
erești din Pescăria, Simeria, Bârcia-Mare, Ni- | 
ghighiș, Pestișul- -deajos, Pestişul. de-sus, Alma- 
şul Gâigociului, Băcia, Tomășești, Batizu, Bui- 

turi, SE, Maria-de-piatra, Sângeorgiu, Titids, 
Streiu, Ruși, Bățălariu, Bretee ungurească, Bre 
tea românească, Siivașurile, Si, Măria Haţeguluiy- 
Năiaţi, Vadu, Râia, Păclișa,' Cârnești,  Unziuce” 
Breazo:a, Grădişte, Clono tiva,. Râu-de-mori»- .,



„46. 
O a rea area ae 

Ciopeia, Rușoru, Râul-alb, Galaţi, Puiu, Ponoru, Râu-bărbatu, Salașul-de-sus, Măceşti, -Şerelu, „Zăicani, până lângă frontiera Țărei-Româneşti. Românii din Cinciș, neștiind în acea Situaţie tuiburată ce atitudine sa iea, trimeseră o -de- putaţie la Haţeg să întrebe pe unul din căpi- tani: ce să facă? Li se dădii răspunsul să stâr- poascălpe unguri. Şi Cincişenii se aruncară îndată asupra familiei Csolnakosy, ' prădară şi arseră casele... | - 
În tirap numai de -o săptămână dela procia- marea revoluției ja Curechi, comitatul - Zaran- , dutui şi ai Hunedioarei prezintă un vast spec- „„tacol de ruis şi dezolare, Numai în 61 comune din comitatul Hunedivarei au fost arse își de- Vastate 232 curți domnești, iar numărul nobili- or şi altor unguri căzuți sub furia răsculaților, în aceste. două comitete, trece de 133 persoane. - „ Execuțiăile fură mai puține în Hunedioara, de- - oarece țărânii nu niai găseau în calea lor decât case părăsite... Nobilii dispăruseră din vreme dinaintea răzbunării robilor... o 

me ere e e. 
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Ca să ajunga stăpâni pe comitatul Hunedi- E 
garei, țăranii trebuiau să. ocupe orașul Deva, 
reşedinţa comitatului, unde se refugiase cea mai 
mare parte a. nobililor de pe Mureş, 

Asupra Devei eră concentrată toată ura bie- 
ţilor țărani şi îndată ce revoluția ajunse în 
valea Mureșului, iobagii se gândiră cum să 
prefacă în cenuşe orașul acesta, cuib al asu- 
pritorilor,” De 

Vineri, 5 Noemvre; ajunsese revoluția pe 
teritoriul Devei, iar Sâmbată se făcura publi- " <aţiile pentru atazarea orașului. Se . spunea /ca 

Horia vine şi el dela Alba-lulia să se întrunea- 
scă cu toții la Deva și împreună. să stârpească 
toată nobilimea strânsă în fortăreaţa de-acoio. 
e mai spuse că soldații grăniceri, chemaţi de . nobili pentru apăraica cetăţii, se vor uni cu 

: “ati, | a | aceaşi zi e mare mulţinie de țerani, du    păce au prădat și ass curţii buereşti din Mn 
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„ia, plecară cu pocnete și strigăte înfiorătoare 
asupră Devei, venită până la marginea oraşului, 
dădură foc unei vile, apoi împărțiți în cete mai 
„mici se repeziră asupra mahalalei bulgare vrând 
să atace casele ungurilor de-acolo... Grănicerii 

"români, apărătorii Devei, traseră cu armele în 
aer peste capetele țăranilor. Țăranii însă vă- 
zând că armata împărătească li se opune, se 
retraseră imediat. - 

„ Dela Deva trupele ţărăneşti se întoarseră iar 
la Mintia, ținură sfat și Hotărâră să dea un 
nou atac Duminecă. 

Deci Duminecă, 7 Noemvre, atacul. reîncepti. 
O trupă de 3—400 oameni plecă din.nou asupra 
orașului. Pela 'orele 11 trupa ajunse la ma'gi- 
nea de jos a orașului Şi se oprl în apropierea 
fortăreței. Locoteneotul Pieiier, cu: '70 grăniceri 

şi 74 husari români, le eşi înainte şi-i risipi. 
Țăranii erau surprinși -și zăpăciţi. Ei erau con- 
viași că sânt “aliaţii trupelor împărăteşti. lar 
acuma se pomenesc atacați... Se împrăștiară în 
mare dezordine€ Armata și 22 nobili călări îi 
urmăriră în gravă; 72 farani fură tăiați, mare 

partie aruncați în Mureș, iar 44 căzură prizo- 
nieri. Dintre soldaţi și nobili numai puţini fură 
răniţi. 

Horia însă cu ai săi nui veni şi nici nu putea 
“veni. EI, chiar în ziua aceea, ocunase comuna 

Roşia din munții Abrudului. Ştirea că v'::2 Horia 

se dăduse numai spre a se inspiră 1: ai multă 
încredere oamenilor, 

N
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în amândouă atacurile dela Deva, țăranii nu | avuseră nici. un Comandant. în credința „că ar-: mata nu li se va opune, ei ' făcuseră atacul în „massă, fără nici un plan, fără -nici-o ordine de batae... Fireşte că ei, înarmați cu băltage, furci de fier, lănci şi doar prea Puțini cu arme de „foc, nu se puteau măsura cu o armaţă - discia. pliată, | E Se mai întâmplară mici ciocniri între. grăni- “ceri şi țărani la Binţinţi şi în Țara Hațegului, Colonelul Carp atacă “pe țărani chiar în mo- mentul când aceştia “devastau. castelul baronu- lui Orban. Vre-o 20 fărani fură . răniți, iar 41 făcuţi prizonieri şi predați autorităților din Deva. : Tot, colonelul Carp atacă la 9 Noemvre mai multe cete de țarani în “Țara Hațegului. Aici 50 de țărani au fost uciși, iar alţii, Strâmtoraţi “lângă apa Sireiului, îşi aflară mare parte moartea -. „. în Valurile râului, | Se 

L. Rebreanu.» Răscata Moților e 4



  

XV. 

> Țăranii 'plătiră scump atacul lor asupra Devei. 
“Totuș, nobilimea comitatului nu se mulțumi cu 
atâta. Luni, 8 Noemvre dimineața, funcționarii 
şi nobilii aflători în Deva se întruniră în șe- 
dință să facă judecata asupra prizonierilor, Apoi, 
fără să cerceteze care dintrînşii era' vinovat şi. 
întru cât, îi condamnă la moarte pe toţi, în moa 

„Sumar. ȘI, pentruca sentința să poată îi exe- 
- cutată imediat, luară de pretext un ordin 0a- 
recare. al împăratului “cu privire la un agent 
ademenitor. la emigrare, deși răscoala nu avea . 
a face nimic cu acel agent și emisarii săi. 

Chiar în aceeași zi nobilimea începi exe- 
cutarea. Douăzeci de prizonieri jură duși "în 
dosul fortăreței, lângă drumul spre Dobra. Se 
jăcă un șanț lung... Nenorociţii țărani trebuiră 
să îngehunchieze unul câte unul la marginea 
șanțului astfei încât capul lovit de sabie să 
cadă deia sine în groapă, iar trupul îiind îm- 
pins de către călău în urma capului... 

In acest chip au fost decapitaţ! toţi cei douăzeci 
de înşi... Si -
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“În ziua următoare execuția continuă, Alţi 
patrusprezece prizonieri sânt” duși în dosul for- - 
tăreței și ucişi... 

După aceştia urmară prizonierii dela Binţinţi 
care, fără să mai fie cercetaţi, - fură trimiși în 
partea de sus a orașului şi executaţi. fără milă... 
Erau: douăzeci și doi de țărani “aceştia... | 

Scenele petrecute cu execuțiile acestea — po- 
vestește un martor ocular de pe vremuri — 
erau atât de înfiorătoare, incât condamnaţii se .. 
îmbulzeau singuri înainte, ca să îie decapitați 
cât mai curând... In furia sa, nobilimea n'a 
vrut sa acorde acestor victime nenorocite nici 
măcar. ultima mângâere creştinească. Și ceeace 
a fost mai dureros este că, printre cei ucişi, 
erau mulți țărani care nici nu iaseră. parte la 
revoluţie... 

- Nobilimea nebună vroiă sa-şi coatinue opera 
de sânge și asupra celorlalti țărani căzuţi. în 
mâinile ei. Din fericire interveni foarte energic 
baronul “Preiss, comandantul . general al: “Tran- 
silvaniei, protestând împotriva acestui fel de 
răzbunare laşă care este şi o flagrantă călcare . 
a. legilor și care, în siiuația. critică de atunci, 
nu putea decât să ațâțe Și mai mult spiritele 
şi așa îndeajuns de aprinse... intervenţia acea- 
sta avi efectul dorit, Nobilimea «in Dava sus- 
penda execiițiiie, iar prizonierii din Hunedioara 
—. care deasernenea crau să fie decapitaţi de 
nobili — fură puşi în libertate, e + 

£ 
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XVI, 
In urma atacului neizbutit dela Deva, la 11 Noemvre Horia adresă un uitimat către nobili-- mea din comitatul Hunedioărei, Uliimatul a fost Scris de. un funcționar al satinelor din Șoimuș. „ Intr'însul Horia. pune nobilimei anume condiții (desfințarea ieudalităței, împărțirea moșiilor bo- ereşti la iobagi; nobilii să. plătească impozite ;. „ete în schimbul cărora țăranii vor face pace,  aliiel vor distruge Deva şi toate bunurile, bo- erești. Răspunsul trebuiă să se aducă până la 14 Noemvre seara la Popa Danila 'din Criştior, Drept. răspuns, însă comitatul Hunedioarei ceră armatei 12 tunuri şi mai mulți soldaţi pentru apărarea oraşului:,. . E 

In vremea zceasta însa Horia lucră în Mun- „ţii Abruduiui. Indată ce vazuse mersul repede. şi favorabil al 1eVOluţiei în Zarand, Horia con- _voacă pe țăranii dimprejur la Câmpeni, să le “comunice poruncile împărăteşti. In acelaș” timp “Crişan, după. ce distruse nobilimea din Criștior, 

N
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Brad şi Ribiţa, se întoarse cu cetele din Za-. „rand spre munţii Abrudului ca să. se unească 
aici cu trupele lui Horia și Cloșca, şi împreună .» 
să continue revoluția - în părţile - Transilvaniei. 
Apoi Joi, 4 Noemvre, toți trei căpitanii, Horia, 
Cloşca. şi Crișan, se întruniră cu trupele lor ia 

„Păltiniş, pe teritoriul comunei Blăjeni, și aici taranii adunaţi făcură toţi. jurământul că, “din porunca împarătească, nu vor lăsă să rămână . "picior de ungur în Ardeal, atară de ceice se 
„botează în românește. 

Din: Păltiniş mulțimea țăranilor se împărți în 
două. O parte apucă drumul spre Abrud și o- 
cupă. poziţii. la Gura Cerniţei.. Cealaltă parte se 
cobori pe Arieş la vale şi la 5 Noemvre intră 
în oraşul Câmpeni, împreună cu căpitanii Horia, 

„Cloşca, Crişan. In truntea trupei mergea călare. 
Crișan ducând, ca steag, o cruce galbenă şi - strigând în gura mate că porunca lui Dumne- zeu şi a împăratului este sa stârpim tot nea- .. 

mul unguresc... Ceata de țărani se aruncă apoi 
asupra caselor funcționarilor din Cămpeni şi le tăcură praf, năvăliră în biserica catolică şi stri- cara îot, puseră mâna pe aurul din casieria 
statului, etc, a 

In aceeaşi zi Horia. trimese pe. Cloșca să . ocupe Abrudul, iar dânsul se întoase la Vidra | şi. Albac. să aresteze pe primarii domnești de- 
acolo care erau, nişte mici tirani ai ținutului, . Cloșca și Crișan, cu o. trupă de țărani nu-



, îE . - ga 

RM 
meroasă, plecară Vineri, 5 Noemvre, după a- miazi asupra A brudului. În ziua aceea țăranii ajunseră la niarginea orașului și tăbărâră în livezile împrejmuitoare, peste noapte. Sâmbată dimineața întreaga trupa aceasta, alcătuită din 29 sate ale Zarandului și 16 sate din domeniul Zlatnei, porni cu mare, gălăgie spre oraș, Ma- gistratul orașului înce arcă o învoială cu răscu- Jații. Zadarnic. Aceştia dau năvală Abrudului. şi-vreme de --o zi şi o noapte distrug tot ce. șe poate distruge, afară de casieria Statului pe 

care o consideră ca proprietatea împăratului ; „ucid mulți nobili și alți unguri, botează pe alții 
în religia română... „Fizionomia Abrudului este . atât de tristă — povestește un martor al vre- 
mei — încât orașul acesta nici peste 100 de 
ani sau poate niciodată nu va mai ajunge în" starea în care a fost înainte», | 

Abrudul fiind nimicit, o parte din răsculați, 
“subt comanda căpitanului Cloșca, treci Dumi- 
nică în Roşia, unde îndată sosi şi Horia. Un- 

„gurii de-aici, înfricoşaţi. se refugiară în minele „din apropiere, de undă nu puteau fi scoși decât 
„Prin fum sau foame. Casele şi averile ungurilo 

fură devastate. Intretimp însă Horia se duse 
Luni, 8 Noemvre, la Bucium ca să cheme pe țărani să 'dea ajutor la Roșia pentru scoaterea 
ungurilor din subterane, Căpitanul era însoţit de 12 bărbaţi înarmaţi... Aici . însă se petreci un incident grav, care era cât p'aci să pună.
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capăt mişcării şi să piarză pe Horia. Anume 
mai mulţi țărani din Bucium, instigaţi de pri- 
marui domnesc, făcură planul să prindă pe Ho- 

- ria şi să-l dea pe. mâna autorităţilor din Zlatna 
Și întradevăr izbutiră să închidă pe Horia, îm- . 
preună eu însoțitorii săi în casa iobagiului Ma- 
cavei Băişanu, trimițând în acelaş timp după 
ajutor militar la Zlatna. — Din situaţia aceasta 
critică Horia fu scăpat de Ionuţ Dandea; căpi- 
tanul din Bucium, care, văzând primejdia, răs- 
culă pe țăranii satelor dimprejur și Marţi di- 
„mineața liberară pe comandantul şi sufietul re- 
voluţiei. Țăranii trădători fură prinși, bătuți, iar 
casele lor prădate... Când. sosi ajutorul. militar 
din Zlatna găsiră o ceată de peste 800 țărani 
în contra cărora nu puteau face nimic.. 

"Trupa țăranilor care ocupase Abrudul şi Ro- 
șia se împărți în două luni, 8 Noemvre. O 
parte, condusă de Cloşca, plecă pe valea Ari- 
eșului ; altă parte, subt comanda lui lon Horia, 
fiul primului căpitan, se îndreptă spre valea 
Ompoiului; | 
Misiunea amândurora era să răscoale, . 

drum, toate satele românești și apoi să se unească 
iar la Cricău și să atace castelul din Galda şi 
să libereze pe țăranii închişi acolo, între care 
se afla şi Dumitru "Todea, primarul din Râul- 
Mare, 

Trupa lui Cloșca ajunse la 8. Noemvre în 
Comuna Musca, iar de-acolo trecă în orașui



56__ 

“Lupşa, de unde Marţi merse la. Ofenbaia, re- - “petând. pretutindeni scenele dela Abrud. Dela . Ofenbaia Cloşca se: duse Mercuri în comuna Mogoş, unde veni. și căpitanul Crișan cu trupa din Zarand. Apoi, cu toții - plecară: spre Cricău unde intrâră joi, 11 Noemvră, aruncându-se, împreună cu țăranii de-aici, asupra curților dom- Aeşti şi -prădându-le. . Pa E “Trupa lui Ion Horia trecu - munții pela Ne- „igrileasa, Iăsând la oparte Zlatna unde erau “trupe imperiale, iar Marţi atacă îndată curțile nobilimei din Ompojţa, ighiu, Ighiel, . Țelna şi "Bucerdea-Vinoasa. Joi ajunseră la Cricău și se „uniră cu trupa lui Cloşca, hotărâți să atace „peste noapte castelul din Gaida. In aceeași zi însă sosi la Galda colonelul Schultz, trimis de „ “comandantul general să trateze pace cu țăranii. _- $a urma intervenţiei lui, țăranii fenunțară - la - „ “atacul proiectat și începura tratativele de pace.., _În ziua când Cloşca şi “Crişan ocupară A- brudul, o altă ceată de țăiani, venind pe Mu- reş în Sus, trecă în: comitatul . Albei şi atacă ' îndată Populația ungurească din. Vulperu, Uci- seră pe:căpitanul orașului și alte patru persoane, prădară 38 'case de-ale nobililor... In ziua ur- mătoare aceeași trupă atacă nobilimea din Vin- ” ţul-de-jos. in Vințu furia revoluției țin patru „zile, iar în vremea aceasta țăranii uciseră: vre- o opt unguri, diștruseră vre-o 37 case. ungu- 
rești.,, |



    

E 
Din Oienbaia o trupă. de țărani trecă la Q 

Noemvre în comuna Săiciva, din comitatul Clu- - .. 
jului, şi curţile conților Toroczkay căzură îndată 
pradă furiei lor. Aceeaşi trupă atacă Miercuri, ziua 
următoare, curţile boereşti din Sângeorgiu Trăs-. 

„ Căului... După acestea. revoluția se întinse şi | 
aici, repede, în alte 17 comune. . 

După căderea Abrudului, a Roșiei și Vinţu- | 
lui o mare groază cuprinse toată nobilimea din | | 
Transilvania... Pretutindeni se imploră ajutorul 
„armatei şi totuș nicăiri nu se simțeau în sigu- 
ranță, Răscoala 'robilor se răspândeă ca un foc: 

„„ mate prin toate colțurile țării. ameainţână. cu 
= Sfârşitul. obştesc tot neamul maghiar... 

Pa 
sp
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Mişcattea țăranilor din Zarand se întinse cu- rând și în comitatul Sibiiului, Comunele Visie- rea, Cioara și Tărtăria fură vizitate de 0 tru. pă de răsculați, lobagii de-aici se uniră îndată cu dânşii şi devastară curţile domnești, împăr- țind între ei averea nobililor... 
„Ba ce-e mat mult, revoluția străbăiă repede. și peste îirontierele Transilvaniei, în o partea „“cOmitatului Aradului din Ungaria... Un iobagiu 
român” din Zam, numit lon Lucaciu, tânăr şi îndrăzneţ, se declară un al . doilea Horia, luă “Cu dânsul o trupă de 32 țărani și la 6 ,Noem- ; vre trecă în Ungaria și chiar în acea zi ata- ; cară castelul boeresc din Petriş, devastându-l, 
Duminică, 7 Noemvre, ardeleni uniți cu țăranii -: din comitatul Aradului distrug şi ard toate . Clădirile domnăşti din Săliște, Ilteu, Toc şi apoi castelul din Soborşin. a 
“Țăranii, „ori pe unde mergeau, dădeau de 

;
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ştire porunca împărătească de-a 'se stârpi ioți 
nobilii şi în general toți ungurii... 

In trei zile, dela 6—9 Noemvre, răsculații 
arseră şi prădară toate casele nobililor din co- 
mufiele Totvărdia, Ghiuliţa, . Vineşti,. Berzava, 
Conop, Căpruţa, Otvoş, Valea Milova, Halaliş,, . 
Culieș, Piciova şi până la Șoimuș.



Lucrul de căpeteni 
_grijească Primul căpi 

XIX 

e de care avea să se în- 
tan al revoluției era or- „ganizarea militară a mișcării. Din cetele de 

. . 

iobagi trebuia format d 0 armată, Supusă unei 

"+ Organizarea începe prin numirea Căpitanilor de comune, 
Horia, îndată după incidentul din Bucium, “însoțit de 30 călăreţi, garda lui armată, trecu Marţi, 9 Noemvre, 

adnnă pe țăranii de. 
în' Satul Musca. Mercuri 
acolo și le “porunci să-și aleagă un căpitan, Se alese Toma Petruța. Horia „ÎI confirmă şi mai numi. pe lângă dânsul trei - Căprari, vestind Poporului, subt amenințări. de „ „moarte, să asculte în totul poruncile căpitanu- „lui-şi ale căprarilor. d 

De-aici Horia treci la Lupșa, apoi la Bistra, “Câmpeni, Vidra şi Albac, punând pretutindeni
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căpitani. Luni 15 Noemvre, veni în Mărişel, 
unde deasemenea Organiză pe ţăranii răsculați... .. Astfel, în 12 zile dela proclamarea revoluţiei Horia avea numai în Munţii Abrudului vre-o 
50 de căpitani subalterni. Căpitanii aceştia erau. 
de două clase, Unii numiți și jurați de cei trei: capi ai revoluţiei, Horia, Cloşca și Crişan, — 

„aceştia erau. căpitani de mâria întâi, iar alţii. 
aleşi şi recunoscuți. de popor — aceștia erau. căpitani de mâna a' doua. 

" Fiecare câpitan avea ca ajutoare 2—3 că: 
prari. Și aceştia, ca şi: căpitanii, erau parte” 
numiți și juraţi de Horia şi Cloșca, parte aieși 
şi recunoscuţi de popor. | N 

Ca semn, de distincție căpitanii purtau pene la pălărie, umblau de obicei încinși cu o sabie,. 
iar ţăranii le spuneau <căpitane> sau «domnule 
căpitan». Sânt cunoscute până acuma numele: „a'80 de căpitani. ai revoluţiei, —- 

7 

Drepturile şi datoriile acestor căpitani erau: “să înarmeze poporul, să execute” poruncile. lui Horia, să extermineze toată populația ungurească: „din Ardeal de orice rang și de orice stare. Toţi: căpitanii aveai un singur superior, pe Horia, 
și peste: porunca lui Horia altă poruncă mai „mare nu era nici dela împăratul şi nici. dela | 
îuncționari,. 

Revoluţia aceasta avea deci un mare căpitan . (Horia), trei căpitani (Cloșca, “ Crișan și Ion Horia) şi vre-o 80 alți: capiiani subaiterii, 

Pa



Tot pentru serviciul revoluției avea . Horia 
mai mulți Ducinători. cu tulnici şi “ornuri, care 
dădeau din munte în munte semnalul de adu- 
nare sau de alarmă, așa că de pildă comnica- 

„rile din munţii “Mogoșului până la Horia în 
Albac se făceau în câte-va minute, - 

Țăranilor. însă e lipseau armele, Horia a 
făcut ce-a putut şi în privința aceasta. In Za- 
rand căpitanul Crişan -a format, în cele dintâi 
zile, o cavalerie de 200 oameni, înarmați cu 
lănci, puşti şi alte arme... . | | 

Dar pe iângă organizația” militară, era nevoe 
în unele comune şi de administraţia civilă, Ho- 
|„ria puse în mai multe localităţi "primari noui. 

- Aceasta cel puţin pentru început... | | 
Continuarea însă nu s'a putut fate niciodată...
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In fruntea guvernului ardelean, pe. vremea 

aceea, se afla baronul Bruckenthal, un om în- 
zestrat cu mulie calităţi, iubitor de știință şi de 
arte, dar fără vederi largi politice, fără idei de 
organizare și fără energie. . Să 

„„ Atitudinea lui faţă de nemulțumirile din ce În ce“ mai mari ale asupriților e plină de echi- . 
vocuri, Pe deoparte arvrea să curme abuzurile, 
pe “de alta parte nu vrea să se pună rău cu 
nobilii şi nu îndrăzneşte să iea nici o “măsură 
serioasă pentru vindecațea relelor. 
„Cea dintâi ştire despre revolta țăranilor din Zarand -soşi la guvern la 4 Noemvre. Guver- 
natorul coinunică îndată ştirea comandantului 
general al “i ransilvaniei, baronul Preiss; cerându-i.” 
să trimită forțe armate suficiente pentru supri- 
irârea tuiburărilor. şi restabilirea liniştei pubtice, 

„„ Baronul Preiss însă se află în mare încur- cătură !:%a cu reviiluiia românilor. Dela Viena 
vea irusse ca, în afară de cazuri urgente, să



nu permită nici ointervenţie militară fără ştirea 
consiliului de război. din Viena. Revoluţia acea- 

„sta nu-i inspiră grije nici din punctul de vedere 
"+. dinastie, nici punetul de vedere al statului. Ța- 

ranii. se răsculaseră împotriva nobilimei pe care 
nici împăratul, nici armata n'o - vedea cu ochi 
buni. «In orice caz eu sânt perdut> — zise 
baronul Preiss când. primi știrea revoluţiei. 
«Dacă procedez cu asprime în contra” răzvră- 
tiților, împăratul mă va învinui că i-am împuş= 

““ cat supușii; dacă n'o fac, se întâmplă poate 
rău și mai mare, care cade tot în spinarea mea». 
Baronul Preiss. hotâri ca, până îi vor sos 

„ordine dela Viena, să amâne orice intervenţie: 
” "a armatei. lar guvernatorului“ îi răspunse că, 

înainte de-a face apel la armată, autoritățile” sa 
încerce aite mijloace de-a linişti pe țărani, 

In, ziua următoare (5 Noemvre), baronul Bru- 
ckenthal cere din. nou și stăruitor ajutor milj- 
tar. Insfârșit comandantul “general al armatei | 
cedă ; trimise trupe, dar cu ordine expuse să 
se abțină dela. orice acţiune împotriva țăranilor - 

Astfel se făcii că. armata, pretutindeni, avea 
O Wlitudine de, expectativă față de răsculați, 

ceeace îucurajă şi mai mult pe țărani să con. 
îinue stârpirea ungurilor și a nobililor, 

Desperaţi, nobilii şi guvernul. se gândira să 
proclame stare de asediu, să se ridice toată 
nobilimea şi comunităţile libere împotriva țăra- 
nilor, mai ales că, zi cu zi, catastrofa devene- 
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Y 
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mai- mare, mai amenințătoare, mai primejdioasă: 

_ Cum însă aceasta ar fi provocat tulburări şi 
mai mari, se renunță deocamdată la planul a- 
cesta. In schimb guvernul făcă apel la episcopii 
românii din Sibiiu şi Blaj ca dânşii, prin 'clerul 

- supus lor, să îmblânzească inirnile tulburate ale” 
țăranilor. In. acelaş timp guvernul numi un 

comisar, pe consiierul Mihail Bruckenthal, în- 
sărcinându-l să- meargă în ţinuturile revoltate 

1 

și să se silească a linişti poporul răsvrătit. In- 
„strucțiile comisarului erau complicate: întâi și 
„întâi trebuiă să liniştească: revoluția, apoi să- 

şi procure informații amănunțite despre numă- 
rul trupelor şi căpitanii țăranilor, despre cau- 

„zele revoluţiei. și scopurile răsculaților, însfârşit ' 
să pună premii de 20—50 gaibeni-pentru ceice 
vor prinde pe conducățorii revoluției, 
“Deodată cu comisarul guvernului fu invitat. 

se plece şi episcopul Ghedeon Nichitici pentru 
a linişti violențele poporului rătăcit. Tar-la 11 

-Noemvre guvernui adresă țăranilor o <patentă», 
în limba rogiânească, în care spunea că nu este 

Ş adevărat tă â împăratul le- ar Aporuncit să ucidă | 

pe unguri, etc. - 

„ Totuş mijlocul“ cel mai sigur, spre a: potoli. 

răscoala, se -părea guvernului că este prinderea. 

căpitanilor. Deaceea la 18 Noemre lansă o: 

__mouă patentă în care făgăduia 30 de lorini ce- 

- lui ce va prinde vre-un agitator. 

i p . , 

L. Rebreatiu.— Răscoala Motilor ze 5.



      

„Cum 'se vede, măsurile. guvernului erau din cele. mai nenorotite. In-loc. să făgăduiasca ra-. SI tăciților îmbunătățirea Soartei“lor, guvernul da 
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7 perunei, aleargă la armată, amâninţă, spionează... - Ps Ă a ia : a ia - - 
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La il Noemvre căpitanii Cloşca şi Ion ,Ho- 
via ocupase Cricăul, iar. la .12 Noemvre ei în- 
cheiară la Tibrusun armistițiu fatal cu armata 
imperială, armistițiu care puse, capăt operaţi- 
unilor țăranilor răsculați, 

Baronul Preiss, în situaţia sa dificila, hotă- 
„ zâse ca, până la sosirea unor noui ordine dela 
Viena, să împedice cel puţin lăţirea revoluției 
prin o politică împăciuitoare aratând țăranilor 
primejdiile răzvrătirei. şi. oferindu-le. speranţe 

mai bune pentru. viitor. Cu misiunea aceasta 
„dânsul însărcină pe: colonelul “Schultz din re- 
gimentul secuiesc de luzari, — RE 

Colonelul Schultz trimese îndată pe - locote- 
nentul Probst întru întâmpinarea cetelor de.ță- 

„ rani, care veneau asupra Galdei, ca “să-i pre- . 
-.. gătească o, întrevedere cu căpitanul lor. La 10. - 

” -Noemvre Probst-se întâlni cu Cloșca în, valea , 
* Paărâul “Turcului, parlamentă cu el și. trupele” i 

sale, iar a două zi se intoarse, la Cricău, Ce- uz
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rerile lui Cloşca erau: să fie scăpați de ioba- gie, să fie militarizați şi să -se dea drumul 
eamenilor închiși la. Galda. . ..: e 
La 12 Noemvre Schultz” avi o - întrevedere. 
cu Cloșca * și: alți căpitani ai:. răsculaților pe - 
dealul comunei Tibru, Schultz, ascultând - ru-. gămintele țăranilor, izbuti să-i convingă să în- chee un fel de armistițiu de opt zile în- care vreme dânsul va, interveni să li, se satisfaca, „cererile drepte, iar până atunci țăranii să se „ întoarcă pela cașele lor şi să. nu mai continue 
prădăciunele, ceeace ei primiră subt jurământ. Tratativele dela Tibru însănu erau sincere din partea armgtei, care ţintea numai să puna 
stavilă provizoriu revoluției. Țăranii fură înşelați. 

Negocierile cu răsculații începură acum pre- 
„ Autindeni și pretutindeni -armata împărăteasca 
izbuti să linişteasca spiritele ațâțate. .- 

Pe la "16 Noembrie un trimis al comisarului 
guvernului, oculistul român lori Molnar se-duse la Brad și se “întâlni cu căpitanul Crișan. Şi. 

lui Molnar țăranii îi făcură aproape aceleași măr- „.. turisiri ca lui Schultz : că s'au săturat din pricina: 
neomeniei domnilor, că s'au săturat de iobăgie, 
că vreau să fie - ostași... Molnar încheiă cu 
dânșii un armistițiu de 15 zile obligându-se să 
le aducă, în. acest timp, răspunsul. guvernului: 

„la cererile lor... . i 
În urma armistiţiului Crișan disolvă îndată, : 

trupa țăranilor din Zarand, trimițându-i. pe toți: pe la vetrele lor. | 

*
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Dar înafară de aceştia au mai intervenit pen- 
tru potolirea răsculaților şi episcopii “români, 
ale căror. servicii au avut într adevăr cele mai 

"Dune rezultate. 
Episcopul Ghedeon Nichitici, plecat dela Sibiu 

împreună cu comisarul guvernului, prin sfaturi. 
date direct şi indirect îndemnă pe țăranii răz- 
vrătiți să se mulcomească, Acelaş “lucru îl fă- 

„cură şi episcopul Petre” Popovici din Arad, 
Popovici din Verşeţ şi Ion Bob din Blaj... E. 
piscopii aceştia făcură totul pentru a fipe pla- - 
cul -guvernului, dar nu se. folosiră deloc de pri-. 
lej pentru -a ușură și. soarta nenorociţilor ță- 
rani. Intre păsteri şi turmă nu eră par'că .des- 
tulă dragoste. Sau cel puţin. « din partea. păste- 
rilor. nu eră,



; 

Xa 
_La 19 Noemvre expiră armistițiul dela Tibru 

„Pentru data aceasta baronul Preiss trimise din 
„n0u pe Schultz la răsculați, dar acuma cu er- 
dinul de-a încercă sa prindă cuinvă pe căpi- 

„ tan sub pretextul tratativelor. 
„La 21 Noemvre Schultz avă întrădevăr o îa- 

âlnire cu căpitanii Horia -și Cloşca la Câm- | 
„ peni. Schultz le ceri căpitanilor să meargă la 
"Sibiu pentru -a “expune. guvernului plângerile 
care, îi asigură, vor fi ascultate. lar până vor 

„ face această, armistițiul să continue... 
Tratativele acestea iată :ce rezuţiate nenore- 

cite avură. Printre țăranii răsculați intră grija 
şi groaza. Mulţi îşi luată: gândul dela continua- 
rea “mişcării. Represaliile ce li se puseseră în 
vedere de-atâtea ori, dacă nu vor încetă, își 
facuseră efectul... Deși . răscoala nu s'a stins. 

„ndată, totuș un lucru se poate spune: armisti- 
țiul a dat timp dușmanilor să-şi pregătească 
ynpotrivirea; acţiunea viitoare a țăranilor intra - 
într'o nouă fază : din ofensivă trece în defen- | 
sivă, Si
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In vremea armistiţiului în multe comitate din 
Ardeal se proclamă insurecțiunea nobilimei. In 
Alba, Cluj, Hunedioara, Cetatea. de-Baltă, Târgul- 
„Murăşului nobilii se ridicară şi se organizară 
în contra răsculaților, înarmaţi chiar de către 
guvern. Cetele nobliilor însă, neputând începe 

„0 expediţie regulată asupra țăranilor din munți, 
începu să facă războiu cu țăranii singurateci de 

„pe drumuri, care nici nu se! aflau în mișcarea. E 
răsculaților. şi-care nu opuneân nici o rezistenţa. 

- Cetele de nobili. tăbărâră, mult mai . sălbatec . 
de cât bieții țărani înfuriaţi de chinurile robiei, 
asupra. satelor liniștite prădând, ucizând, terori- 
zând pe. locuitorii paşnici; subt pretext de des- 

- păgubire furau bănișorii ţăranilor strânși. din 
“sudori „amare, le. luau vitele, îi despuiau de tot; 
ce .aveâu şi îi duceau apoi cu grămada în în- 
chisorile comitatelor. 

In „acelaşi timp. autoritățile din: “Zlatna, fără 
nici o autorizare legală, puseră premii mari pe 

capul lui Horia' precum și pe acel al lui lon - . , 
„Horia... “ Deocafndata înșă . zadarnic... Incă nu. 

“se găsiră trădători.. | Dă | a 

/
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Împăratul Iosif află de abia Ia 12. Noemvrie despre izbucnirea: răscoalei -românilor în Tran- Silvania şi rămase foarte afectat. Cunoştea su- „ ferințele bieţilor -țărani, avuse atâta solicitudine. pentru nevoile Jor și . dorea - din suflet să le uşureze soarta... Dar calea pe care.o apucașeră - nenorociţii obi jduiți priinejduiă Siguranța statului „Și deci mișcarea trebujă oprită cât mai repede, “Astiel dădă îndata ordine ca autoritățile sa caute a linişti cu binele poporul răzvrătit ; unde nu S'ar obţine pacea. prin blândeţe, să intervină armata, dar să evite pe cât posibil vărsările de sânge. Totodată publică amnistia_ generală pen- "tru țăranii care -au luat parte la mişcare, ex- ceptând doar pe corifeii principali. Excepţia aceasta fusese dorința mare a cancelarului - Eszterhazy... Apoi s6 puse Şi un premiu de 300 gaibeni 'pe capul primului căpitan... | “Dar principala dorință a împăratului eră sa „Cunsască amănunțit și. exact adevărarele cauze
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ale acestei revoluții, Și să pună capat tegimu- 
„lui de abuzări şi de violențe. Dela nobilimea 
şi autorităţile transilvane nu "putea să aștepte 
nimic. Trebuiă să însărcineze un om cinstit, 
neinteresat şi cu mai mulță compătimire pen- 
tru țărani. ȘI însărcină pe contele Anton lan- 
kovich din Banat, numindu-l comisar regâi de- 
legat cu facerea unei anchete largi şi cu lua-- 
rea măsurilor trebuincioase „pentru restabilirea 

„diniştei.., 
In vreme ce. însă. împăratul căută să îm- 

biânzească pe țăranii rătăciți, Brin măsuri o- 
menoase, nobilii se apucară de răzbunare. Sta- 
rea de asediu în prociamată în toată Transil- 
vania şi subt scutul acestei situaţii excepţio- 
nale, nobilți îşi dădură drumul. La 25 —.27 - 
Noemvrie, la Alba Iulia fură executaţi fără nici 
o cercetare Îl țărani. Un ziar unguresc de- 

“ atunci spune, următoarele asupra execuțiilor a- 
cestea : 

„La 25 Noembrie au executat în 'Alba lulia | 
„pe Ursu Uibaru, pe care Pau tras viu în ţeapă, 
iar lui Toma Singheteanu, Vasile Munteanu şi 
Savu Munteanu 'le- tăiară capul, capetele lor. 
fură puse în țeapă şi trupurile pe roată, pe 
Iacob Munteanu și Irimie Martin îi goniră cu 
roata din lume, adică îi frânseră, iar. „pe . unul 
cu numele Mihoc îl despicară de viu în patru 
bucăți şi bucăţile le spânzurară în patru - părți 
„anumite. Afară de aceştia cine ar mai puteă
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spune câți au fost prăpădiji cu puşca, iar prins aşijderea se află o mulțime mare.* 
Da, da... Cine-ar putea spune câte victime au cerut nobilii aceia fara milă şi fără îndw-. „rare? Cine? .. .- | 
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| Contele lankovich, comisarul regal, primise: -. 
“ ordinul să plece la Arad și de-acolo în Tran- 
silvania. Misiunea lui eră delicată. Eră un cm. . 

„cinstit -şi drept şi-şi dădeă seama de greutatea “ 
„ sarcinei ce-i se încredințase şi fe obstacolele 

„ce le va întâmpină. 
se: pusese - armată la dispoziţie câtă.. va 

grede; de trebuință, numai să 0 întrebuințeze- 
cu tact, - 

| Pretutindeni nobilii ÎL intâmpinară cu petiții 
- şi. memorii voluminoase. Nobilimea cereă des-- 
păgubire pentru cele suferite: din „partea ţăra- 
nilor şi mai cu seamă pedepse înspăimântătoare N 

pentru țăranii revoltați. lankovich avi nenumă- 
rate dificultăți ca să-şi poată îndeplini misiunea - 
cu imparțialitatea ; cerută, tocmai din pricina- . 
veşnicelor stăruiaţi ale nobililor doritori de 
sânge.  . 

Chiar când ajunse la Arad, avii să împedice 
'e adevărata monstruozitate. Nobilimea și. fune- 
ționarii comitatului Arad adunaseră din fiecare 
sat răsculat cate 2-3 „oameni, în: total vre-o:
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“42, şi-i condamnară repede la moarte... Țeapă, roată, tăiarea mâinilor, tăiarea capului, ardere şi furci — erau destinate celor 42, iar toată populația /comunelor, barbaţi, : femei şi copii, - „aveau să fie bătuţi cu vergile, fără. deosebire „dacă au luat sau nau luat parie. la mişcare. Contele Iankovich trebul să ințervină, în nu- mele regelui, pentru ca sentință această să nu „Se execute și să fie Supusă -aprobărei.. împă- râtului , (care de altfel 0. casă pe" deantregul). „În petiţiile nobilimei, acuzările cele mai mâr- .Şave împotriva întregului Popor român sânt regulate. Nemeșii barbari, “mai barbari decât iobagii lor nendrociți, cer ţepe, spânzurători, 
furci, roate... Revolta. năpăștuiţilor le-a vârât „ “Spaima în oase. Ar vrea Chiar să-i pună pe toţi în lanțuri, să nu poată de cât să mun- cească, să muncească. mereu pentru folosul - dor. i 

Contele lankovich singur caracterizează pe «nobilii aceștia după petiţiile şi. memoriile îna- intate, zicând:, „Mă silesc mereu să-i aduc la „Piincipii mai sânătoase şi să-i fac să cugete mai uman...“ lar împăratuj: „Toate petiţiile, 
“Scrisorile: Şi cererile. comitatelor, ale adunărilor 
de. nobili şi, actele lor dovedesc că dânşii şi-au - pierdut cu totul cumpătul, şi cred Că-şi vor 2ilă siguranța numai trăgând în țeapă şi omo- 
rând cu roata fără a |e păsă pe cine și pe câți“, 

| 

 



Si XXV 
„In vremea aceasta însă: armistițiul dela Tibru: expirase. şi -românii, văzând. că- nădejdile şi buna lor credință au fost înșelate, se puseră din nou în mișcare. Horia trimise “poruncă în toate - „„ Satele, dela Alba până la granița Ungariei, să . se adune oamenii. | ta - La 29 Noemvre. o: trupă de țărani de vre-o. 400 de oameni ocupă llia şi se pregăti să a- - tace din „nou Deva. e În „acelaş timp se ridicară și țăranii din Mun- | ţii Abrudului şi “se împărțiră în patru- grupuri :- „unul la Mogoş, subt Ion Horia; altul la: Ofen- „baia, subt poruncile lui Cloşca; : al treilea ia . “Albac, sub comanda lui Horia; și al patrulea în Zarand, sub Crişan. Acum : planul căpitanilor | eră-să plece din nou asupra oraşelor ungurești, . Și ostilitățile începură îndata; Patrulele de sol- dați, trimise să facă recunoașteri, fură prinse -- şi bătute. Pretutindenj Se găsită soldaţi ucişi: „de către țăranii. amăgiţi,. Pia | 
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Chiar în zilele acelea începuse să s se publice 

“ amnistia acelor răsculați. care. se. vor. întoarce 
ia casele or, Românii însă respinseră amnistia, 
declarând că nu se. Vor linişti până ce nu li .. „2 “-se va uşură Soarta, -- 

„Dar pecând românii făceau pregătiri pentru 
reinceperea ofensivei, 'se puse şi armata în 

- “mişcare din' toate părţile, spre munții . Abrudu-" 
lui. Planul armatei eră! să înconjoare grupul 

„principal al țăranilor și să-l împrăștie sau să-l 
e doboare. Şi planul fu execuțat... “| | 

| Situaţia românilor eră critică. Văzându-se î în- 
„„conjurați, se puseră îndată în stare de apărare. 
"“Tăiară' păduri, -baricadară comunele mărginaşe, - 

„__ Operaţiile armatei începură. Luptele dintâi. 
însă fură defavorabile -armatei la Zarand, ' Mo- 

-goș, Ofenbaia. La Remeţi se dadu chiar '0 
Sa luptă înverșunată între țăranii şi armată, din | 

„care românii eșiră biruitori—15 soldaţi și. 17. 
țărani fură uciși şi răniți... Tot astiel o păți 
„armata. și ia. Zarand. Crişan băti pe maiorul 

 Stoianich, cu 320 soldați, lângă Brad şi-l a- 
„-:“runcă “spre țara ungurească. Crişan urmări ar- 

“mata “până la Hălmagi. “Stoianich scăpă numai 
„printr'o- înșelătorie, încheind o convențiune cu | 
Crişan, pe care firește ma respectat-o. Cam în 
„acelaş timp_se dă o luptă ta Lupșa, între ma- 
-iorul Dolcinengo și răsculați, în care armata - 
e alungată. cu pierderi serioase. 
a urma acestor: înirângeriy nobilimea fi și .
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mai consternată şi se adresă. generalului .Kop- E 
penzoller din Ungaria să intre cu două regimente 
în Ardeal, . 

Dar răsculații totuşi sunt bătuți, prin vicla- > Șug, la Mihăileni (la 27 Decemvre), dupăce, prin stăruințele . episcopului Nichitici, cea mai - mare parte dintrînşii se retraseră pela vetrele - lor. In lupta ăceastă căzură 85 de. țărani, în: E atară de răniți şi de 15 prizonieri. 
„în urma acestei lupte, toată: mişcarea încetă- în Zarand, O cc Da a 
“Dar efectele. înfrângerei. se repercutară și în 

Munţii Abrudului. Țăranii de-aici trimiseră de” putați la - comisarul guvernului. cu declaraţii | „de supunere, - .. i a 
dn mâinile țăranilor -nu mai rămăsese de cât Ofenbaia, Câmpeni şi Albac. Asupra acestora plecă colonelul “Schultz cu 750 de soldaţi. Ță- 
ranii izbutiră înțâi să împresoare pe Schultz “în Câmpeni. Dar îndată sosiră înțăriri puter- - nice. cu tunuri şi românii fură respinşi. 
Revoluţia se isprăvise. Nu mai avea putere, nu mai aveă viață. Lui. Horia, nu-i mai rămase . decât să disolve trupa: scăpată dela Câmpeni, . „ Pentru anu mai continuă 0 luptă zadarnică şi fara nici o şansă. de izbândă," în fața unui duş: i - man mult superior din. toate punctele . de ve-. “dere.: Horla nu fnai cere. tovarășilor săi decât „_Bă-l petreacă până la. Albac și peste munți, ca 

7
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să-şi poata. urmă drumul spre Crişul-negru și 
"maj departe la Viena... | 

Pela mijlocul lui Decemvre deci revoluția: in- 
- cetase. Se făcuse iar tăcere. Doar. gemaătele 
nenorociţilor, schingiuiților, batuților, ucişilor 
se strecorau fioroase spre cer... | 

Urmă răzbunarea cea mare.. 
O licărire de nădejde răsărise- în sufletul ro- 

__ mânimei apăsate. O clipă. Și nădejdea s'a în- 
necat repede în sângele atâtor victime...
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| Pentru prinderea: căpitanilor « se făcură multe: 
încercări zadarnice. și în timpul revoluției. - 

Pe la mijlociu lui Dece:mvre, 'când revoluţia E 
"se stinse, Horia și Cloşca. se retraseră în mun- 
ţii Albacului, într'o pădure uriașă, numită Sco- | 

__“răcetu; nu departe de râul Someş. Aici îşi fă- 
cură 0. colibă acoperită cu “crengi și pământ, 
așteptând să le vină. bâni dela comune ca: să 
poată merge la Viena. :-. | 

Pretuiindeni însă. se ! dădură ordine severe: 
“pentru: prinderea lor. "Toate trecătorile „Spre: 
Ungaria erâu păzite, iar la Viena se seta 
măsuri ca. să fie prinși îndată ce. ar intra 
Graş,. i 

Colonelul Kray află că Horia şi Cloşca sânt 
încă -tot prin munţi. In urma . sfaturilor unui 
pădurar, chemă -şapte țărani. din Pâul-Mare Și 
punându-le în vedere premiul de 300 galbeni 
pentru fiecare căpitan, îi trimise să-i caute: şi. 
să-i prindă. Două zile. căiitară. aceştia prin. 

„munţi zadarnic. A treia zi, Luni 27 Decemvre, | „dădură de urme proaspete în zăpada şi îndata. | 
-L Rebreanu.— „Răscoala Moților + pi 6



N e 
+ putură prinde pe un paznic “al lui Horia, pe 
„are apoi îl siliră să le descopere locul unde 

„se află căpitanii... Se apropiară: de coliba că- 
„pitanilor. Horia: îi primii prietenește. şi-i poti 
la foc să se încălzească. Doi, din țăranii tră- 

„„ dători se aşezară lângă Horia, iar alţi doi lângă 
“Cloşca. Se apropiară de foc și ceilalţi trei 
trădători. Apoi deodata se 'aruncară asupra 

- <ăpitanilor, îi trântira iă pămâni şii legară. In- 
“tre acestea Horia avă vremea să Scoaţă din sân. 
un teanc de hârţii, cât ţii într'o mâna, şi să le. 
asvârle în foc. Pe urmă trădători anunțară pe - soldați cărora le predară. pe cei doi căpitani; „+ La 31 Decemvre, trei zile. după prinderea „1or,-Horia şi Cloşca sosesc la Abrod. O mul-  ţime mare de popor, români şi ungurii aşteptau: 
în piața orașului trecerea căpitanilor. La 1 [a- nuarie apoi. fură trimiși la Alba-lulia, escortați de 70 grăniceri secui. Pe drum soldații aceştia „_ Puseră lui Horia pe cap, în batae “de joc, o . „ “coroană de nuiele în forma unei roate, zicând:. „Așa se cuvine regelui!« PI i | La 2 Ianuarie ajunseră la Alba-Iulia. Cloșca fu închis într'o odăiță mică, în partea de sud a fortăreței, iar Horia subt poarta cea nouă, „în partea de nord. Amândoi erau Păziţi înlăun- “trul celulelor de câte doi Soldați, iar la uşăde un al treilea, : NE 

O lună mai târziu, la 30 Ianuarie, îă prins „Și Crişan. EI, ca să nu fie recunoscut, se -îm-



  

tg 

“brăcase în haine de cerşetor. şi rătăceă. prin 
munţi: dintr'un sat întraltul... Prinderea lui e 
tot operă de trădare. Nouă țărani se însărci- 
nară și făcură jurământ să prindă: pe Crişan. 
Aceștia, -subt -conducerea popei din Cărpeniş, îl 
urmăriră pe drumul spre Ponor şi, prin sur- | 

„prindere, puseră mâna. pe dânsul. a 
La 1 Februarie soseşte şi -Crişan la: Alba- 

iulia şi e închis tot în fortăreață, în temniţăle. 
ce se aflau subt clădirea veche. a gărzii... . | 
„Toţi trei căpitanii se întâlnită în aceiaşi în- 

„. “chisoare, în aceleaşi lanțuri grele... Şi toți trei. 
„se văzură prinși prin trădarea ticăloasă a -câ- 

torva dintre cei pentru care. dânșii lucraseră și 
„8e jertiiseră,. a E 

_——



  

“ Siunei, 

XXVII, 
Interogatoriul celor trei căpitani îl luă co-' „misiunea aulică, adică Contele lankovich, deşi de drept dânșii ar fi trebuit judecaţi de tribu- 

aalul comitatului Albei. Aceasta în urma. ordi- - “melor împăratului, a 
„+ Procesul celor trei căpitani. să făcă în ma- 
re: taină. N 

5 Interogatoriul formal începu deabia pela. -- sfârşitul lui lanuarie, fiindcă în timpul acesta 
se îmbolnăviră aproape toți membrii comi- 

„La 26 Ianuarie începe interogatorul, 
Horia fă ascultat de 6 ori. Cloşca tot de 6 

eri. Crişan numai de 2 ori. Lui Horia. i s'au 
"Bus 118 întrebări, lui Cloșca 134, iar lui Cri- 
şan 47. Toţi trei căpitanii fura coniruntaţi cu 
mai fhulți martori. a 

Horia tăgăduește dela început până la sfâr- 
şit şi nu dă nici-o lămurire asupra cauzelor- 
mișcării, - nici asupra scopului ej, şi nici nu 
acuză, pe nimeni. Da 

Tot asemenea face şi Cloşca în cusut in- 
„ terogatorului, +



35, 
Dr 

  

“Deşi interogatoriile _au fost a secrete, nu în» - Ma 
Cape îndoială că ei mau vrut să. declare ni- - 
mic. Care să îi fost motivele âcestei rezerve. 
încăpățânate? Nu. cumva. oamenii aceștia au 
lucrat într'adevăr îndemnați de împăratul Iosif, 
exagerând poate intențiile lui, dar. în vederile 

“şi ideile sale? 
Mister, e 
Crişan e mai deschis, Povesteşte- evenimen- 

tele aşa cum se cunosc, Spune că a fost prins 
într'o casă din satul. Mogoş de doi. oameni şi 
de. un popă din Lupșa, care e -orb de un 
ocfiiu. 

Dar încă inainte de-a i se termină interogăe 
iul, Crişan e găsit mort în închisoare, în ziua 
de 13 Februarie. S'a sinucis, ca să. Scape de 

cele ce-i așteptau din graţia şi bunăvoința no-= . 
bililor, spânzurându-se sau sugrumându-se cu 
cureâua dela opinci, 

La 24 Fevruarie “Contele lankovich încheiă | 
interogatoriul « cu Horia şi. Clogea, 

  

 



XXVII 
Cu toate că Crişan se sinucise, nu seăpă-nici mort de justiția ungureasca. “Contele iancovich, „la 14 Februarie, pronunță. o“ sentinţă în regulă, asupra cadavrului: lui Crișan. lată părțile finale „dintrînsa:- | E 
“Prin faptele. acestea George Crişan, ca u- nul care a tulburat liniștea publică cu intenție Şi în. mod maliţios, ca. agitator şi amăgitor al poporului de jos, ca incehdiator - scelerat şi - ucigaș crâncen, s'a făcut vinovat de crimele cele mai grave și nieiertate, atât în ce priveşte pro- „Pria sa. persoană, cât şi pentru crimele. ce le-a săvârşit poporul revoltat de dânsul ; şi în sfârșit, ca să poată scăpă de severitatea meritată a dreptaţei, s'a făcut ucigașul său. propriu. | „Cu toate câ asupra lui, dacă nu se Sustra- geă dela pedeapsa prin sinucidere, sar fi a- Plicat o penalitate mult mai severă şi mai evi- dentă, totuș pentru a dă o icoană şi o pildă, 

de oroarea acestei pedepse, corpul mort al acestui crimina! principal, să fie târât la locul de supliciu 
şi acolo gâdele să-i taie capul și să-i despice



agp aa ia 

corpul în patru bucăţi, capul să-i se pună îni țeapă . 
la locul domiciliului său în Cărpeniș,. iar cele- 
lalte patru bucăţi să se pună pe roată, anume, 
o parte de sis: a corpului la, Abrud, o parte- 
de jos ia Bucium, a doua Î.parte de sus! la 

Brad, şi a doua parte de jos. la Mihăileni... 
Peste: două zile, la -16 -Fevruarie, această 

„ciudată şi neomenoasă sentință se şi execută 

pe cadavrul lui Crișan. i 
La-26 Fevruarie. apoi Contele lankovich pro- 

“nunţă sentința de moarte și asupra lui Horia 
"şi Cloşca. Publicarea li se făcu înaintea editi- 

ciului gărzei şi a corpului de armată care se. 
- află în. Alba-lulia, lată şi” din  monstruozitatea | 

aceasta. sfârşitul : 
„_ „Peste tot aşadar Horia şi Cloşca au meritat 
e) pedeapsă criminală, ca unii care au tulburat 

cu răutate. şi cu intenţie liniştea publică, ca a- 
_gitatori şi amăgitori, ca unii ce au' fost căpi= - 
-tani la omorurile” şi incendiile - cele mai scele- 
rate şi Care auw săvârşit chiar dânşii iâlhării 
și prădări violente, au. meritat să fie pedep- 

“siţi -atât pentru. fărădelegile şi: crimele ce le-au” 

săvârşit dânșii, cât și pentru, acelea „Pe care 
le-a savârșit poporul. 

„Prin urmare Horia, numit altel şi Ursu Ni- 
cola, şi lon Cloşca, constataţi fiind. ca nişte 
scelerați,. care au săvârşit omoruri. şi prădări, 

„ca tulburători îndrăzneți ai liniştei şi sigura 
„ei publice... au să fie duși i pentru crimele a-



_ estea la locâl de supliciu și acolo să li. se + frângă cu roatele toate membrele corpului, în- cepând' de jos în sus, anume mai întâi lui “Ion Cloșca, apoi lui, Horia numit altfel și Ursu Ni- “cola, şi în modul acesta să fie frecuţi din vi- aţă la moarte, iar corpurile lor să se despoaie * > Şi taie în patru bucăţi, capul și. părţile corpu- - Aui să se pună pe. roate pe lângă diferite dru- muri şi anume în comunele „unde. au săvârșit “ “cruzimile cele mai scelerate, .iar inimile și in iestinele lor să se. îngroape aici la locul su- - pliciuluie, | e Ziua. pentru „executarea acestei groaznice | sentinţe se fixă pentru. 28 “Fevruarie dimineaţa. Totodată Contele lankovich, ca să imprime o- orile acestui. supliciu. Şi în inimile celorlalți țărani, ordonă să se trimită din fiecare comună, “din comitatele Hunedioara, Alba, Cluj şi Sibiu, „câte 6 oameni, 3 mai tineri ȘI 3 mai în vâr- stă, care să sosească la Alba-Iulia în noaptea de 27 Fevruarie, a îi Apoi Luni, 28 Fevruarie dimineaţa, căpitanii „-“ Horia şi Cloşca, după ce. fură împărtăşiţi- cu Sfintele taine. de către preotul Nicolae Raţiu din „ Maerii Albei-lulie, fură dusi la locul de su- -pliciu, pe colina 'care se înalță deasupra viilor, în partea de sud a fortăreței, . 
-. Românii, care-l iubeau atâia pe Horia şi pe "Cloșca, au. fost siliți *să asiste la torturarea căpitanilor dragi. Peste 2600 ţărani din 419 

-



pi , _ ă i sa 

comune erau „de. faţa, la acest dureros spec- 
“4acol, 

cepând dela picioare spre cap.. 1. se dădură 
.mai mult de 20 de lovituri până-şi dadi su- - 
fletul. lar Horia trebui să. privească oribila 
moarte a prietenului rămas. credincios pâna la 
sfârşit. . 

Horia se duse fără şovaire la locul destinat: . 
pentru. supliciu. Dar cu- dânsul isprăviră mai 

  

“Mai. întâi frânseră cu roata pe Cloşca, în- | E | 

epede, După o lovitură care-i frânse fluerul |. . | 
„drept, îi dădură îndată o. lovitură, de grație 

| asupra pieptului. A 
„Şi căpitanii s'au sfârșit... 

 



Se . 

a 
“Dar: seria condamnărilor nu'se sfârși cu Ho-. 

ria și Cioșca. Toţi ceilalți prizonieri fură pre- 
dați comitatelor sa-i judece Ecu-ordinul însa, ca 
„înainte de “publicare, sentințele să se supună 
Ampăratului, 

Comitatul Albei avi 120 prizonieri, dintre 
Care fură condamnaţi numai decât 36. de inşi. | „Comitatul Clujului condamna la moaxte pe un 
preot și 18 țărani. Şi tot astfel și celelalte co- 
mitate. Au fost ucişi mișelește, sub masca legei, mulţi, foarte mulți țărani români... Şi mulţi, 

foarte mulți preoți... Sângele românesc curgeă - puhoi. Urgia cea mai grozavă se deslănțui 
multă vreme asupra sărmanilor frați subjugaţi... Numărul martirilor a atins ţifre enorme... — 
Ce-au fost cruzimile românilor - desperaţi de 

greutatea mizeriei și a apăsărilor față de cru- 
zimile bestiale de răzbunare ale ungurilor, cru- 
zimi săvârşite sub scutul dreptăţii lor speciale! 

„Revoluția lui Horia, Cloşca Și Crişan, a fost 
înăbușită în sânge, dar totuș a dat roade pen- 
tru viitorul neamului românesc. La 22 August



; “91. 

  

1785 împăratul losit acordă iobagilor “ români 
dreptul de a. se mută... O verigă din lanțul ro- 

„biei a“fost ruptă. Prin jerfe imense, fară îndo- - 
ială, dar s'a rupt... - o 

Dar. Horia? | 

_ Căzut, în planurile sale de desiobire a neamtt-- 
lui său ofopsit, părăsit de împăratul în care 

aveă atâta nădejde, stima pentru el. n'a înce- 

  

tat, ba a crescut mereu în inimile - românilor. 

“In lanţuri, în nenorocire, românii Pau iubit” ca: 
pe un părinte scump, - iar amintirea lui a ră-. 
mas sfântă. 

Sângele martiriior Horia, Cloșca: şi Crişan, 
vărsat fără milă de. asupritorii unguri, a redeş 

„ teptat conştiințele aproape” adormite ale “romă- | 
_nilor. Şi astfel din sângele lor. Sau plămadit 
- zorile libertăţei... | ID;
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Libertatea popoărelor a cerut şi“ cere. tot-. | „deauna grele jertte de sânge. Cei mai buni fii ! ai neamului, reprezintând conștiința și aspira- iile sal6, nu şovăe a pune în cumpănă viaţa „dor. spre a dobândi înălțarea urmașilor. Numai „. „popoarele 'care sânt în stare să producă  ase- „+ menea fii au. dreptul Ia stima lumii Şi recunoş- „fiinţa istorică, numai acelea” vor contribui. la “ civilizarea şi îmbunătăţirea omenirei. LI = = Neamul românesc, așezat de soartă în colțui „cel mai. bătut de primejdii al “lumii, a avut norocul să 'nască: veșnic: bărbaţi care să-l con- “ducă. spre tărâmurile „libertăţii. Istoria ne-a” cerut sacrificii imense. Nu e petec de. pământ “tomânesc: care șă nu fie- frământat de sânge. română. a | „ “Sacrificiile. acestea însă, nu vor fi fost zadar- „„“Bice, Sângele martirilor şi eroilor a fost sa- „mânța cea mai .vie a românismului, Pământul „ îmbibat de sângele românesc a căpătat sufleț „ Xomânesc, Jertiele ne-au sporit drepturile și le-au „Apropiat, zi cu zi, :de. îndeplinire. 
Y



Rascoala Moţitor a fost o afirmare cumplită a 
dreptului de viaţă al unui popor, robit. “A fost: 

o încercare de a scutura lanțurile, Na izbutit. 
In sânge -a fost înăbușită. Dar încercarea a. - 
dat- poporului dovezi de. puterea sa, a servit:... 

-armaşilor drepi imbold de-a a „continua opera 
de desrobire... | 
„Catastrofa mondială de. azi a gasit p6porul: 

românesc: din Transilvania--gata de luptă. A- 

E supritorii lor se află la- răspântie. Dreptul for-: 

ței -e pe. sfârşite. Ca mâine va incepe răfuiala 

eea mare din care trebue să izvorâscă. drep-- i 
tatea românilor... ! 

Jar când neamul: românesc întreg va fi stă-. 

pân pe soarta sa, când românii vor dobândi 

“dreptatea ce li se cuvine și pe care o aştep- 

tăm de atâtea vremuri, când România se a 
întinde «dela: Nistru. până la Tisa»: atunci a=- 
mintirea:. căpitanilor: Horia, Cloşca ŞI Crişan, 
va putea fi mai bine. prețuită și 'venerată;. A 

tunci, în locurile unde an. suferit supliciul în. 
faţa miilor de români robi, se vor înălța, desi- - 
gur mândrele lor statui ia care românii liberi de. 
pretutindeni vor veni să se “închine , 

'ştință şi cucernicie,. | e 
| Şi poate că. vremea aceasta 1 nui: 

„parte. 
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