
  

  

BIBLIOTECA CENTRALA 

UNIVERSITAŢII 
DIN 

BUCUREŞTI 

  
       

  
  

>
 

A) >»
 

Di 
ă 

PE
 

N 

D
D
 

 



REVOLUTIUNEA LUI HORIA.



  

     



Za dd 
„„REVOLUTIUNEA, 
_ “HORIA 

ÎN 

  

TRANSILVANIA SI UNGARIA 

1784—11785 

SCRISĂ PE BASA DOCUMENTELORU OFICIALE 

DE 

NIC. DENSUŞIANU. 

    

BUCURESCI 
TIPOGRAFIA „ROMANULU:«:, CAROL GOBL 

14, STRADA DOAMNEI, 14 

1884,



  

B.C.U. "CAROL |" BUCURESTI 

ÎNV 

cp



PREFAŢĂ. 

Amii deserisii aică originea și fasele revoluţiunii din 1784, 
uni singurii actă din luptele de libertate ale românilorii de 
peste Carpaţi. 

Deserierea acesta nu are de a face absolută nimică cu 
actualitatea. 

Ea, se raportă pură și simplu la faptele și ideile trecutu- 
lui, la, societatea şi organisarea, ei trecută, 

Istoria. avândii nobila misiune de a înfățișa binele și r&uli 
din vița poporeloriă, astii-felii singurulă principii, de care 
ami fostii conduşi în descrierea acestori evenimente, a fosti 
căutarea, şi expunerea adevărului, 

Totă ce amii relatatii este pe basa documentelor contim- 
porane, pe basa documentelorii oficiale din archivele 'Tran- 
silvaniei şi Ungariei. 

În revoluțiunea de la 1784 se resfrângă suferințele de 
maă multe seeule ale poporului români din Transilvania, 
şi Ungaria ; şi fiindii-că evenimentele dela 1784 nu potii fi 
Justi apreţiate fără de a cunisce faptele trecutului, astii- 
felii am trebuită să schițămii mai pe largi fasele, prin cazi 
a trecuti poporul românii de peste Carpaţi din suta a XIII-a 
şi până la 1784.
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- În privinţa acestei revoluțiună ai apărută până astădi nu- 
mervse publicaţiuni în Ungaria și în "Ţările austriace, doue 
chiar în ultimele decenii. 

“Dar cu durere trebue să constatămă, că mişcarea, dela 
1784 a fostă studiată întruni modă unilateralii, necompletii, 
şi ce e mai tristă, că, pe lângă interpretări contrarii veri- 
tăţii istorice, aflămi în publicaţiunile acestea şi epitete eu 
totulă nedemne adresate naţiunii române 2). 

Mișcarea, dela 1784 face parte din viâţa trecută a popo- 
rului română și astii-felă este o datorință salutară de a lu- 
mina pe cât se pote de multii acâstă epocă, care astă-di când 
se împlinesci o sută de ani, aparţine numai simplu dome- 
niului istorică. 

Bucuresti, în Octobre 1884, 

NIC. DENSUȘIANU. 

1) Toti din acâstă causă seria regretatuli Papiă Iariană pe la 1865 
următârele: „Istoria, acestei rescsle (a revoluțiunii din 1784) de acum S1 
de ani, nică până astădi nu e scrisă, Ungurii nu o scriea: ei ax fi do- 
rită ca, din toti ce privesce acâstă rescolă, să nu rămână de câtă o vagă 
aducere aminte de jafurile şi omorurile ce aă comisă Românii; apoi şi 
de altmintrea, e cunoscută cumcă Ungurii sunt cei mai parțiali, cei mai 
răi istorici. Ear Românii nu cuteza să o serie. De aci a urmată că, noi 
înșine, Românii din Pransilvania, pre când umblamii la scâlă, eramii a- 
prâpe de a crede, după câte audiamiă dela profesorii nostri unguri, că 
Horia, ca și Michaiii, nu ar ave altă loci în istoriă, decâtă locul ce se 
cuvine hoţilorii și tâlhariloră celorii faimoși. Şi dacă n'ar fi între Români 
cine să scrie istoria dela 1848 : după cele ce scriă Ungurii chiar şi as- 
tădi, sunt hoţii și tâlhării totii ce făcurămiă noi şi la acestă ană în Tran- 
silvania.“ Tesaurii de monumente istorice, III. 304.



  

INTRODUCȚIUNE. 

 



I. CARACTERULU REYOLUFIUNIĂ DIN 1784. 

" Revoluţiunea română de la 1784 represintă unul din cele 
mai memorabile evenimente în analele Transilvaniei din se- 
cululi trecută, ea, este începutulă unei epoce cu ndue idei, 
cu ndue principii şi ndue teadinţe politice. 

Revoluţiunea, se născuse, ce e dreptă, sub asprimea, regi- 
mului feudalii şi politică din "Transilvania, şi ea, țintea între 
altele la distrugerea privilegielorii nobilitari. Dar adevărata 
tendință a revoluțiunii nu era schimbarea ordinei sociale. 
Ideea dominantă nu era stergerea sareineloră feudale. 
Nu era lupta iobagiului în contra claseloriă libere, saă a pro-» 
letariului în contra omului avut, ci era lupta supusului în 
contra cuceritorului, lupta pentru recucerirea libertăţii naţio-- 
nale, lupta pentru revindicarea, patriei. 

Poporulă română se ridicase la 1784 în contra servituțiă 
feudale, nu pentru că ar fi voită să obţină numai » simplă 
ușurare a, sarcinelori iobăgesci, dar fiindii-că simţia în ini- 
ma sa, că e născutii pentru o sorte mai bună. Eli doria. 
păraântulti ocupată de nobili, fiindă-că avea consciință, că a 
fostii odată proprietatea sa, doria domnia Transilvaniei fiindă- 
că se creilea singurulii moscenitoriii legitimi ali acestei pa- 
trie, doria în fine expulsiunea elementului dominantă, fiindii-că 
numai singură se considera națiune legală în Transilvania. 

Pe lângă liberarea, din servitutea, feudală, revoluţiunea, dela 
1784 tindea în linia primă la liberarea poporului română
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din servitutea, politică, la liberarea 'Transilvaniei de dom- 
nia altei rase. În scurti, revoluţiunea dela 1784 voia să 
distrugă, sistemulii politicii ali celoră trei naţiuni privilegiate 
din Transilvania, şi pe ruinele sale să întemeieze unii sis- 
temi politică română. 

Consciinţa, naţională, consciința libertăţii şi a drepturiloră 
ca ginte, se desceptase ce e dreptii de multă în poporulă 
română de peste Carpaţi, şi mulți martiră 'şi vărsase sângele 
loră pentru acâstă nobilă idee în cursă de mai multe sute de ani. 
Dar nică odată silinţele româniloră n'aă fostă aşa, de intensive 
Şi energice, sentimentele aşa, de aprinse, o mişcare naţională 
așa de viă, nici odată atâtea victime ca, în secululiă trecuti, 

Începând dela Archiveuli Albei Iulie, care voia să libe- 
veze pe români prin unire cu biserica Romei, prin sehim- 
bare chiar a religiunii ; Ă 

Dela Clainti nemuritoriuli, care voia să restârne sistemulă' 
politică ali 'Transilvaniei eu prineipiele dreptului istoricii și cu filosofia, politică; | 

Dela, iluştriă călugări ai ordinului Basilită, cari voia să, re- câștige pământul perdutii prin vastele lori lucrări istorice, linguistice și bisericesci ; 
Și până la țăranul din Albac, care proclamă cu o pa- siune aşa, de viă expulsiunea elementului dominantii ; Dela mitropolită până la celi din unmă miseri iobagiă, tâtă națiunea în ferbere, silințe în tote direcțiunile, peste totii dmeni intrepidi, zeloși, cu o nespusă, forță de voință, plini de înerederi în viitoriă, inspirați de una, şi aceeași idee, urmărindă una, şi aceeași nobilă tendinţă, liberarea națională, liberarea patriei. 
Seculă plină de virtuți și plină de acţiune. , Doue secule trecute, secululă ali XVI-lea Şi secululă ală XVII-lea,  liberase poporulii românii de peste Carpaţi de domnia limbei slave în biserică, urmă acum secululă ală XVIII-lea, care voia, să-i libereze din Sirvitutea feudâlă, și din servitutea, politică.
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Astă-feli, că revoluțiunea dela 1784 ne întățişeză uni ca- 
racterii cu totulă particulară faţă, cu revoluţiunile - anteridre 
ale țăranilori din Transilvania și Ungaria. 

La 1437 şi la 1514 populaţiunea iobagilori din 'Transil- 
vania și Ungaria, tindea la recăştigarea, libertăţilorii, ce le 
avuse dânsa în primele secule ale regatului ungurescii, a- 
tunci când țăranulii era, militarii şi cetăţeanii alii patriei. 

La 1784 însă. ideile erati multii mai radicale şi mai progre- 
sate. Țăranulă români lupta de astă dată pentru doue luerwi: 
pentru libertate şi naționalitate; pentru libertate din Jugulă 
sclăviei feudale și pentru naționalitate în contra selaviei 
politice. 

Cu revoluţiunea dela 1784 se închiee trecutulă, lunga 
serie de revoluţiuni țărănesei în 'Transilvania ŞI Ungaria, şi 
se începe o nduă epocă, epoca luptelori de naţionalitate. 

Privită însă din punetuli de vedere generalii ală istoriei 
române, revoluțiunea dela 1784 ne mai presintă o importanță 
cu totul deosebită, 

Întogma cum fraţii Petru şi Asanii se resculase la 1185 
în contra dominaţiunii grecescă din Bisanţiă , întogma cum 
românii de la Dunăre se luptară seculi întregi pentru eman- 
ciparea, politică de sub Turci, totii asemenea şi revoluțiunea 
dela 1784 din Transilvania, era numai unii inelii din lunga, 
catenă, de lupte ale latiniloră orientali, lupte, cari tâte 
tindeaii la, revindicarea, independinţei naţionale. 

Deşi manifestaţiunile aceste întemplate în diferite lo- 
cură, la Balcani, la Oltă, la Prută ŞI în munții Abrudului, 
se ar păre la prima vedere a fi numai nisce fenomene: cu 
totulii isolate. dar cercetândii mai adânci natura şi miste- 
riulii lori, vomă afla în ele o intimă, conexitate morală, a- 
celeași idei și aspiraţiuni, aceeaşi luptă înverşunată în con- 
tra dominaţiunii străine, aceleaşi convulsiuni în tâte mem- 
brele corpului, pentru reconstruirea unei domnii române. 

Acesta, era fața revoluţiunii dela, 1785. 
Vechile Dacii romane se ruinase ce e dreptă de multă,
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oraşele, cetăţile şi nobilele lorii monumente dispăruse, dar 

remăsese poporulii romană, 'remăsese limba romană, şi în po- 

poră peste totii loculă o credință nesdruncinată în forțele 

şi vitalitatea sa. Istoria, trăia instinetivii în sufletulă săi. 

Dar pentru apusulii Europei revoluțiunea dela 1784 în- 

fățişa uni evenimentă aprope inexplicabil. 

Legislaţiunea, feudală a Transilvanici şi Ungariei, eschisese 

de multi din vi6ţa, politică pe poporulă română, pe majori- 

tatea, cetăţenilorii de peste Carpaţi; cronicarii națiunilorii 

privilegiate, desfigurase de multă numărul şi caracterul 

acestui popor; aşa că, pe la 1784 publiciştii Europei apu- 

sene, „aptrătorii popsrelorii“ aşa numiții filosofi ai secu- 

lului ală XVIII-lea căuta revoluțiunea lui Horia în 'Ţera- 

vomânâscă, şi nu-și puteaii închipui o mișcare naţională ro- 

mână dincolo de Carpaţi, cu atâtii mai puţină o insureețiune 

aşa de înverșunată şi cu aspiraţiuni la unii principată saii 

vegată românescă 1). 

A trebuitii ea revoluţiunea dela 1784 să sectă la lumină, 

pe acestii popori ascunsi ali feudalităţii transilvane, să pro- 

clame pentru ântâia, 6ră în fața Europei romanitatea. acestei 

țări, română încă din cele mai vechi timpuri istorice 2. 

XI. LIXERATURA REVOLUFIUNIĂ. 

Ca evenimentă istorică revoluțiunea română din 1784 a 

1) Seconde Lettre un Defenseur du peuple a Vempereur Joseph II. 

pag. 80: Tel fut la sort des Gracchus ă Rome, de Walter, de Cade en 

Angleterre, des Fascio, de Le maitre 4 Geneve, de Horiah en Valachie.— 

Cf. Tesauralii de Monumente F. III. pag. 363. 

2) Cu escepţiune de presa monarchică și feudală, revoluţiunea, română, 
dela 1784, era privită în apusulă Europei, ca luptă legitimă a dreptalui 
şi a libertăţii în contra despotismulni feudală și politică. A se veds: 

Secunde Lettre, în capitululă nrmătoriă,
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fostii obiectulii mai multoră studii şi monografii apărute în 
diferite. ţări ale Europei, din cară notămă aici următârele : 

l. 

Umstândlicher Bericht von den în Siebenbiirgen entstan- 
denen Unrahen, aus wahrhaften Nachrichten gesammelt von 
G. M. Wien, mă v. Ghelenschen Behruften, 1784. 8, 8 foi. 

Broșura acâsta, apăruse încă în cursulă revoluțiunii, Editorulii o publi- 
case, după cum singurii mărturisesce, numai pentru a satisface curio- 
sitatea publicului. 

9. 

Seconde Lettre Pun Defenseur du Peuple ă PEmpereur Jo- 
seph ÎI, sur son reglement concernant lemigration ei princi- 
palement sur la revolte des Valagques; oi Pon discute ă fond le 
droit de revolte du Peuple. Dublin, M.DOCLXIXV. 80, 98 p. 
(Biblioteca d-lui 2. 2. Hasdei). 

Acestă interesantă „sorisâre“ adresată împăratului lositii ală II-lea remă- 
sese până astădi necunoscută în literatura, acestei revoluţiuni. Autorulă 
ei, ună partisanii înfocatii ali filosofiei lui Locke şi Rousseau, publicase 
încă totii în acelaşi anii prima scrisăre către împăratulă Iosifii, sub titlulă 
de: Un defenseur du peuple & l'empereum Joseph II concernant ses di- 
verses reformes, 

Ca, scriere filosofică şi politică, Seconde Lettre este o lucrare de valdre 
eminentă, și pentru noi cu atâtii mâl importantă, fiindii-că ne înfățiseză 
totă-o-dată şi ideile lumii literate asupra revoluţiunii române din 1784. 

Vorbindii de evenimentele desvoltate în Transilvania la anulii 1784 
autovulă se esprimă în modulii următoriă : . 

» Vinii la altă cestiune, dice dânsulă, și mai importantă de câtă cea 
precedentă 1), adecă la cestiunea, care s'a născută din faimosă, revoluțiu- 
ne a Românilorii, ată căroră căpitanii Horia a făcută atâta sgomotă prin 
diare. Astăgi revoluţiunea s'a risipit și acesti nefericiti, dimpreună cu 
câţi-va complici ai săi, ati expirată sub tormente, Ei voiescii să esami- 

1) Asupra dreptului de emigrațiune,
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mezi aici, dacă supliciulii acesta a fosti justii. Acestă analisă mă conduce 

la esaminarea cestiunii generale. Ce este o revoluțiune? Aă Principii drep- 

tulti să pedepsâscă pe cel revoltați? Și dacă-i aă, trebue să aplice asu- 

pra loră o pedepsă de mârte; și trebue dre să inventeze suplicii rafinate ?* 

Autorulii desvâltă apoi teoria, că tâtă puterea în stată derivă de Ia 

poporii, că revoluţiunea este o oposiţiune în contra legii, dar numai în 

contra legii, care este espresiunea voinței generale, și apoi continuă 

astii-felii : 

„Toţă aceia, cari aă serisii despre revoluţiunea Românilorii se parii 

a fi conspirată în contra nefericitului poporii, ca să te încurajeze, 

Principe, să pedepsesci cu suplicii oribile pe capii revoluțiunii și să 

stwîngă lanţurile poporului. Am văduti ei însumi scriitori, cară glu- 

miaii despre rotele, pe cari a trebuităi să-şi finâscă dilele demagogulă 1) 

Horia (cum "li numiaii ei). Dar departe de mine doctrina abominabilă a 

acestori monstrii, carii-și prostitue condeiele lorii pentru nefericirea po- 

porelorii, Dare-ar ceriulii, ca într'o di să cadă pe capetele lori tote oro- 

vile servituții, pe cari dânșii le predică cu atâta, Dlestemăţiă. . . 

„Nu trebue așa da» să credemii în relatările, celii puţinii suspecte, 

ale gazetarilor. Greşelele românilori se vorii fi esageratii, resistența 

loră se va fi travestiti în atacii, se voriă fi calculată tote, se voră îi 

combinată tâte, num i ca să-i facă criminală, şi să justifice pe acei ilustri 

Nobili, cari i-ai tiranisată, și administraţiunea, care a datii mână, de 

ajutorii la vexaţiunile loră. 

O! dacă ași ave în mână actele acestui procesă, dacă a ași fi obser- 

vată câtiă-va timpi sârtea, acestui poporiă, dacă Vași fi urmăritii în 

lucrările sale, precum lam urmărită în torturele lui, dacă ași fi trăitii 

în colibele sale, în sînul pământului, care i-a fostă adese-oră sin- 

gurulă asilă, dacă ași fi fosti faţă la conspiraţiune, dacă ași fi fostii 

martură la rugările lui .cătră suverană, ca să-lă scape din starea de mi- 

scriă, oră la luptele lui când voia singură să-i pună capătă; — cu 

câtă veritate și energiă laşi apăra eu. Dar” departe de teatrulii ace- 

stui resbelă și neavândi în privinţa, acestori lupte de câtii mumai nisce 

detaiuri seci şi minoin6se ale gazetariloră, singură, aprope fără de 

lumină, şi fiindă susţinută numai de zeluli, care mă împinge să a- 

1) Demagogii, e numele, ce-l daii aristocrații şi despoții, oxl mai bine disă, serii- 

torii lori mercenari, ia capii poporului, cari voescă să-l scape de opresiune. E ridiculi 

a vede pe aceşti timidi servitori aă despotismului tămâiânaă pe dernagogulii Waschington, 

fiindă-că a reușită învingători peste tiraniă, şi trimiţândă de altă parte 1 supliciă 

pe ună alti demagogă sai apărătoră ali poporului, fiindă-că a sucumbatii. Dacă 

Heria ar fi reuşită, atunci ei puneaă o corână de lauri pe capulă lui. Nota autorului 

SŞeconde Iettre,
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pării poporulă peste totă loculă, unde-li văd bătăcălindu-se sub cuţi- 
tulă opresiunii, ce potii să facă altii-ceva, de câtă să probezii chiar cu 
relatările părţii, care a triumfatiă, că Românii aă avută dreptă să se 
vevolteze-? ... 

“Principe, soţii tăi se jucati altă, dată cu vița supușilorii sti: lumea; a vEdută monarchi, cari osîndiaii pe Gmeni din propria lori autoritate, singură numai din causă, că nu le plăcea de ei, Istoria a înferati nu- mele acestori Principi. EI sunt; în clasa icea ordinară a tiraniloră, Tu însă ai vărsatii sângele numai la doi Gmeni 4), Dar' că potii să fiă nevi- novaţi ea, asasini și sunt nevinovaţi ca rebelă. Ei. cel de ântâiă vină să reclamii asupra cenușii lorii şi chiar pentru cenușa lori. Este datoria 
mea, și am dreptulă să o facă, De &ră-ce atunci, când poporul nu mai axe 
nică uni apărătorii, este datoria filosofului să veghieze asupra magistra- țilorii poporului, să analiseze sentențele lori, şi să cerceteze, dacă aceia, 
pe caui i judecă ex, merită să fiă pedesiți, saii să fiă răsbunaţi. Este da- toria ta, Principe, să asculți reclamaţiunea, mea, și să supuni la 0 cerce- tare mai aprofundată! acesti procesă, judecatii probabilii după principiele 
evonate ale vechii jurisprudenţe monarehice. 

“Bă suntă celi d'ântâiii,. care apără încă causa Româniloră, ce ai 
fostă victimele forţei în acestă insurecțiune şi repetezi, că Români! 
aii dreptulă să se revolteze, până când voră fi sclavi și nefericiţă. Ax pedepsi pentru esercitarea, acestui dreptă, însemnâză a-i pedepsi fiindi- - „că Sunt Gmeni. | , 

“Sai că tu estă convinsă de veritatea acesta, sati că nu credi încă în ea; în casulii de âutâiă nu trebue să perdi unii singnră momenţii ca să vestitui Româniloră libertatea, şi să le acordi o proprietate, Dacă însă tu esti de părere, că trebue să respectezi usurpaţiunea nobililor săi, dacă nu voiesci să le restitui aceea, ce li se cuvine, atunci este ună mijlocă simplu, ca să faci dreptate tuturori . . . . . . Dacă nobilii 
aceștia se opunii cu forţa, la umanele tale planuri, atunci lasă tera a- 
câsta în voia ei, lasă pe sclavi să se înarmeze în contra tirarilorii să și certa se va termina îndată, Ă 

“lar dacă tu nu ești convinsi de verităţile acestea, atunci e dato- ria ta, să citesci acestă discurs pentru libertate. Și dacă acâstă apă rare te pune la îndoieli, atuncă consultă pe jurisconsulții şi Gmenii 
tăi politici, dar" te feresce a-ă consulta numai în secretă, fiindii-că ci forte adese-oră numai de aă dusi” pe monarchi pe căi rătăcite, atunci când n'aveaă a se teme de lumina dilei. Să-i publice opiniunea loră, ea să potă fi discutată, să-și declare numele, și eă mă oferă a intra, în arenă, 

1) Autorul înțelege aici pa capii revoluţiunii, pe Horia şi Cloşca.
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ca să răspundii la obiecțiunile lori. Ce dicii, o mulţime de spirite 

bune voii apart îndată, ca să apere drepturile umanităţii și ale li- 

bertăţii.€ 

3. 

Kurze Geschichte der Rebellion in Siebenbiirgen. Aebst 

historisch-geographischen Erlăuterungen. Mi den Schattenris- 

sen der beyden Rebellen Horia und Gloezka. Strasburg, in der 

Bartholomâăischen Buchhandlung. 1785, 8, 47 pag. 

Pe titiulă internă ali broşurei se vede desemnulii ordinei lui Ho- 

via, representândă la mijloc : o inimă străpunsă cu sabia, de la drepta 

spre stânga în josii, de asupra și de desuptiăi o cruce duplicată, de 

ambele latui inscripţiunea HO | RA, iar” din josă literele R. D. (Rex 

Daciae). ” 

Autorală e de părere, că demoralisarea statelorii este adevărată causă a 

turburărilorii ivite în 6poca, sa,—şi apoi continuă: 

„Întreprinderile cutezătâre ale Româniloră din Transilvania, ali atrasii 

câti-va timpi asupra loră privirile tuturoră 6meniloriă, cari urmărescii 

cursul evenimenteloră, şi totuși adevărate istoriă a acestei revoluţiuni 

este forte puţinii cunoscută . . . În unele diare, vina fu aruncată asu- 

pra Iesniţilori . . . Dar errea s's vădută, şi acum politicastrii începură 

să prevedă totă feluli de revoluținni mari.“ Autorulă enareză apoi lup- 

tele resculaţilorii cu noblimea şi armata, imperială, înfățișând pe Horia, 

ca, unii rebeli, care voia a se face rege independentă. 

4 

Horja und Klotska Oberhanpt und Rathgeber der Aufviih- 
rer iu Siebenbiirgen. Fine physiognomische Size historisch 

und laralieristisch behandelt, nebst der Geschichte dieses Auf 

ruhrs.. .... Mit beider ăhnlichen Schattenrissen nebst Wappen 

und Insiegeln. Kaxlsburg und Hermannstadt, 1785 2). In Kom- 

1) Indicaţiunea locului (Kavlsburg und Hermannstadt), este fictivă. Imprimarea sa 

esecutatiă îm striănătate (Germania), după cum se pote cunâsce din titlu şi din mulţimea 

de erori în numele de pers6ne şi localităţi.
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il 
mission in der Buchhandlung der Gelehrten zu Leipzig. 8, 7l pag. 

Acâstă descriere s'a reprodusă în „Tesauvulă de monumente“ ali de- cedatului Papiu Ilariană, Tom. II, pag. 297—340. — Espunerea, istorică, conţine pe lângă unele adevărari și o mulțime de fabule, iar schiţa patono- mică, acelor trei căpitani represintă o îucercare cu totuli primitivă, Au- torulă nn cunoseea nici istoria și nici calitățile psichologice ale țărani- lori români. 
“ 

5. 

Totii în anul 1785 apăruse în străinătate încă o altă, scriere în limba germană asupra revoluțiunii din 1784. Uni fragmentii din acâstă broșură se află astădi în biblio- teca museului naţională din Pesta, înregistrată sub titlul „Horia Insurreetion în Siebeubiirgen« No. 2600 +). 

Textulii este aprope identică cu celii din broşura Horja und Klotska La fiue conţine și ună suplimentă [Anhang) cu o scrisâre din comita- tulă Zarandului, cu data 16 Novembre 1784. 80, 17-—34 pag. Începu- tuliă lipsesce. 
: 

6. 

În catalogulii BiBliotecei Seceniane din Pesta se face încă amintire de due imprimate din anulă 1785, relative la a- cestă revoluţiune. | 
Unuli sub titlută: 

Beschreibung der Strafe so an dem dritten Haupt-aufiihrer der Walla- chischen missvergntigten Namens Georg Krisan den ză. Hornung 1785. zu Carisburg vollzogen sorden. F. 1. 40, fol. 2, 

(1) Întro corespondență din Viena de la 2 Febr. 1785 cetimă următârele : Ont vient de d&fendre Ia vente d'un ecrit, qui renfermoit de details peu connusă ce sujei (adecă, cu privire Ja, revoluțiunea, din 1784). Dar de ce scriere este vorba aici, autorul nu ne spune, Corvespondance politique, M.DOO,LXXXIX, T. III, pag. 142,
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Altul: 

Todestriheil und scohlverdiente Strafe, so an den ztbeen Hauptrebellen 

Hora und Kloczka den 28. Hornung 1785. zu Korisburg im Grossfiir- 

stenthume Siebenbiirgen vollfiihrt orden. Wien, 49 fol . cum Icon, 2 1). 

7. 

Icona națiunii române, depinsă în JI] cărti de losifii Beuki - 

preotă în Aita de-mijlocă, protopopă ală Silvaniei din A- 

dealii. (Exdelyi olâh Nemzet kepe lefeste II kănyvekbea 

Benkă Iozsef, Kuzep-Ajtai Predikâtor, Erdovideki Esperes, 

6s Hâvlemi tudomânyos târsasâgbeli tag). 

Sub acesti titlu începuse literatuli transilvanii Iosifă Benkd să ti. 

părescă în secululă trecută la Poşonii o istoriă a vevoluţiunii lui Horia. 

Planulii întregei opere se publicase în diarulit ungarescă de atunci Ma- 

&yar Hirmondo 2). Cartea I, cuprindea o introducţiune generală despre 

mumele, originea, datinele și ultimele revoluţinni ale Românilor, și 

partea acâsta se tipărise întrăgă la Poşonii în anulă 1785, după cum 

me asigură contele Iosifă Kemâny 5). 

Cartea a IL-a și Ill-a, conținea descrierea sevoluţiunii din 1784, dar 

câtă s'a tipărită din ele, nu se scie cn siguranţă nică până astădi. Bio- 

grafulii lui Benkă, contele: Emericăi Mik6, ne spune, că dânsulii văduse 

numai o singură c6lă 4), și toti numai atâtii, amă vădutii și noi la a- 

nulă 1878 în biblioteca museului naţională din Pesta, Ultimul irag- 

mentii are paginatura 9—16, și se vefere la operaţiunile regimentului 

alii Il-lea, de Secui în contra resculaţiloriă vomâloi, (dela 29 Novembre 

până la 7 Decembre 1784). 

Species facti de lanienis ger gentem Valarhorum în JI. 

1) Catalogus Bibliothecae Hungaricae nationalis Szâchânyianae. Tom. I. Suppl. I. 

Posonii, 1803. pag. 68 şi 568. 

2) Scris6rea a 37-a din 14 Maiă 1575. 

3) Uj Magyar Muzeum, 1856, pag. 331—6. 

4) Grâf Biku Imre: Benki Jozset 6lete 6s munkâi. Pest, 1867, pag. 94.
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Comitatu Hunyad cum Zarand unito 4o 1794 sub decursu 
mensis Novembris, Commissarto Regio  Comăti Antonio Jan- 
hovits exhibita. (Raportă ali comitatului Hinedâra către co- 
misaruli "regescă contele Antoniă Jankovits, publicatii în Col 
lectio Ordinationun Împeratoris Joseph II. Pays. |. Diosze- 
gini, 1790, pag. 148). 

Acâstă expunere oficială a revoluțiunii din comitatulă Hinedârei conține o completă desfigurare a, istoriei române. Representanţii de atunci aă comitatului Hinedsra, credincioși doctrinelor feudale, voiră să probeze, că răspunderea morală pentru revoltarea țăraniloră români nu pote să cadă asupra nobilimii ungurescă, Raportulă e scrisă cu o patimă, escesivă în contra româniloră, iar autorulii acestui monument fendală este Samuilă Balia, din Slivașulii-de-susii, descedentii alii uneă nobile familii românescă din Târa-Haţegului 1). 

9. 

Ună Procesii verbală ali comitatului Hinedâra, din anulă 1790, sub titlulă: 

Adunarea generală a nobilului Comitatii Hinedora, tinută la Deva în 2 Iunie, anulă o mi șcple sute noue deci, sub Președinţa Jlustrităţii sale a d-lui Baroni Antoni losica, 
guvernătoriulii, supremi - ali acestui nobilă comatati. (Devân Ezer-hât-szâz, kilentzvenben Sz. Ivân Havânak mâsodik nap- Jân Nemes Hunyâd-vârmegyenek tartatik kizânseges gyiile- se Meltosâgos Josika Antal zăslos ur, €s ezen Nemes Vârmegyenek Fu kormânyz6ja  elil-iilese alatt, ete). 20, 
27 pag. 

1) Aceeaşi descriere sv A şi ca manuscriptii în. Biblioteca museului naţională din Pesta, sub titlul frevis Descriptio Relellionis Horiae în Anno D. Millesimo septingen- tesimo octuagesimo quarto saevientis, elaborata per Samueliem Balia juniorem de Pelsi Szilvas, protune ordinarium I. Comitatus Hunyad Notarium, postea vera Inclitae Ta bulae Regiac per magnum Transalvaniae Principatum Judiciariae assessorem actualem, Dolecţiunea : “Hâra Vesz:delme,,
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Aici comitatulii Hinedârei renoesce încă o dată amarele sentimente 

din anulii 1784, şi face ună căldurosă apelii către ţâra ungurescă, ca 

să ajute pe nobilimea transilvană a căpăta satisfacțiune completă pen- 

„ru pagubele suferite în decursulă revoluțiunii române. (Punctulii 5 ală 

proc. verb.) 

10. 

Kuragefasste Lebens- und Regierungsgeschichte Josephs 

des II. 

Acestă monografiă se publicase în calendariulă de pe anuli 1791 

ali tipografului Martini Hochmeister din Sibiii. Autorulii susținea in- 

tre altele, că asprimea, escesivă a domnilori feudali a fostă causa în- 

surecțiunii ţăraniloră români. Dar camera transilvană din 1791 con- 

sideră acestii pasagiă ca o gravă calomniă asupra onorii nobilimii, ordo- 

nă confiscarea imediată a calendariului, care s'a şi esecutati încă în de- 

cursul aceleiași ședințe 1). 

Il. 

„Procesele verbale ale Camerei transilvane din 1790-91 

(Az Exrdâlyi hârom Nemzetekbil âllo Rendeknek .. . Je- 

eyzikonyve) Cluji, 1791. 

In camera transilvană dela 1791 revoluţiunea română a fostii obiectulii 

unorii vii discuțiuni 

Mai memorabile sunt : 

Şedinţa a X-a, când s'a confiscată calendariulii tipografului Hoch- 

meister din Sibiiă, 

Şedinţa a XVIII-a, în care s'a hotăritii a se cere din Viena inve- 
stigaţiunea făcută de contele Antoni Jankovits asupra revoluţiunii 
din 1784. | 

Şedinţa a XXI-a, în care fostulii prefecti ală Clujului, contele Ionii 
dai , ; Ş , i _ may a Csaki, ceru a i se vecunâsce serviciele, ce le făcuse țărei în gravele 
momente ale revbluțiunii lui Horia. 

1) A se vede: Az erdtlyi hârom nemzetekbăl âllo rendeknek .. . . « jegpzokânyve, 
Kolozsvâratt, 1781, Şedinţa a X-a.
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În fine: 

Ședința a XXI V-a, în care comitatulă Hinedorei ceru o n6uă inves- iigațiune asupra revoluțiunii din 1784 și a se trage în judecată (ad no- tam perpetuae infidelitatis) toți aceia, cari ai inculpat nobilimea tran- silvană, că dânsa a, fostă Causa acestei periculose revoluțiuni. 

12. 

O comunieaţiune făcută de literatulă Nic. Jankovits în 'Tu- domânyos Gyiijtemeny (Tom. II din 1821, pag. 73—86) 
sub titlul: 

Activitatea oficială a contelui Michatu Satdrai și îmbiarea, nobilimii pentru liniscirea vevoluțiunii luă Horia. (Grof Sztă- rai Mihâly tiszti ioyekezete 6s a nemescgnek k6sz ajânlăsa Hora tâmadâsânak leesendesitâsre). 

i3. 

Raina familiei decedatului Ladislau Gotfty de Matisfalva, întâmplată din causa resbelului țărănesc alii lui Horia, pe care a descriso Barbara Gătfy de Matisfalva, văduva reposa- tului Ionii Torăl: din Ponoră, fostă dgentă transilvanăi, cole- 
ctorii ali arendii dismelori regale, judecătorii la tribunalulă co- 
matatului Llinedoră și notarii ali Bulgavilori din Deva. Prima. 
carte ausihară în limba maternă”, pentru istoria resbeluhri, tără- nescă ală luă Horia. (Nehai Mătistalvi Gutffy Lâszlo, Hăzn6- 
penek Hora” Porhada, miatt esett romlăsa. Pliadta Mâtisfalvi 
Gotfy Borbâla, n&hai Ponori Thewrewk Jânos, Erdelyi Agens”,  Rirâlyi Dezmăk: Arendâja” Beszedije', Hunyad Vârmegye' 
Tăblabiroja, €s a Devai. Bolgărok' Jegyzijenek Ozvegye. 
Anyanyelven legelsi Segedkânyv Hora; porhadânak Hisztriă- 
jâra) Pesta, la librariulă George Subuly, 1823, 80, 73 pag. 

Acâstă broșură conține” istoria suferințelorii familiei Gătfty în cursulă revoluțiunii dela 1784. Cartea e scrisă sub impresiunea dureriloră fami- liară, daw cu tâte aceste presentă dre care interes pentru cunâscerea spi- ritului agitati ali epocei de” atunci,
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14, 

Lupte cu Horânii pe câmpulii Devei, scrise de Alexandru 

Vitan din Băiesci, judecătorii la onorabilulă, comitată ali, Hi- 

nedorei. Carte ausiliară pentru istoria resbelubiă țărănescă ali 

luă Horia. (Osatăk Hora” Kovetijivel a Devai mezin. Leinta 

Bajesdi Vitân Sândor Tekintetes Hunyad Vmegye Tăbla- 

birâja. Segedkinyv Hora' parascthadânak historiăjăra). Pesta, 

1825, cu tipariulă lui Ludovieii Landerer de Fiiskut, 8% 30 

pagine. 

Alexandru Vitan se trăgea din o nobilă familiă românâscă, care trecuse 

în seculii trecuţi din Banată în Ţera Hațegului 9. La anuliă 1784, dân- 

sulă dimpreună cu alţi nobili, se luptă la Deva în contra țăraniloră ro- 

mâni şi ne lasă în broşura de faţă o scurtă descriere a acestoră lupte, 

saii mai bine disi, a vitejiiloră sale destulii de esagerate. ” 

15. 

Hora und Kloska, die walachische Revolution des Jah- 

res 1784 in Siebenbiirgen. Fine Paralele fus die Gegenwari. 

Nach einer handschreftlichen aus Actenstiichen verfassten Iir- 

zăhlung des Michael von Hermann, durch authentische Zusătze 
vermehrt von A. K. Klausenburg im October 1948, 80, 16 pag. 

Sub acestii titiu începuse literatulii Antoniii Kurz să publice istoria re- 

voluţiunii din 1784, după ună manuseriptă ală lui” Michaiii Hermann din 

Braşovă, intitulată : „Horraisehe Unruhe“. 

Dar” din acestă descriere a apărată numai o singură câlă, iar conti- 

nuarea s'a întreruptii din causa, evenimentelorii urmate în anii 1848 și 

1849 2). 

1) Pesty: A Szărenyi Bânsâg, Pest 1874, 1. pag. 454. 

2) Antoniii Kurz fusese redactorul revistei istorice: Magazin fiir Geschichte, Lit:ratur u. 

alle Denk-und Merkwiirdigheiten Siebenbiirgeas (1844—1848). Asupra vieții sale găsimii 

următorele notițe în cartea d-lui Eug v. Friedenfels întitulată Joseph Bedeus von Schar- 

berg: Literatulă Antoniă Kurz, dice d-lă Friedenfels, a fostă o pers6nă cu totulă misteri6- 

să în Transilvania, și unii întunerecii particulară domnesce asupra originei, antecedenţe- 

loră, aparițiunii şi dispariţiunii sale. Dânsulă venise în 'Fransilvania ca emigrantă, pe 
la începutulă deceniului 1840, şi nu putemă sci dacă a fostă spionă orl emisarii. Aici 

*
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16. 
Schaser Ion. Georg: Denkwviirdigkeiten aus dem Leben 

des Freiherr Samuel von Brukenthal, Gubernators von Sie- benbiirgen. Aus archivarisehen Quellen gesammelt. Hermann stadt, 1848. 8 146-174 pag. 
Acestă broșură, conține și ună capitulă întitulati : Des Gnbernators Berichte iiber den Aufenhr walachischer Un- tevthanen unter Horra und Kloska und die dem Br. Bru- henthal ertheilten hais, Befehle (pag. 60—99), 

Schaser, preoti săsescii în comuna Daia din Transilvania, petrecuse în tinereţele sale mai multă timpii în casa familiei Brukenthal, ca insti- tutoră ali copiilorii baronului Iosifi Brukenthal. 
Scopulii scrierii sale, după cum ne spune însuși autorulii, a fostii: ea să eterniseze memoria, baronului Samuilă Brukental, guvernătoriă ali Trar- silvanici pe timpulii revoluțiunii lui Horia). Din acâstă causă, Schaser a trecutii cu vederea peste multe documente din epoca, lui Horia, iar, din altele a folosită numai fragmentele, ce puteai să ilustreze viâţa conațio- nalului săi, a Bar, S. Brukenthal, 

17. 

Câte-va, notiţe despre evenimentele petrecute în Zarandă la anul 1784, se află în cartea ce portă titlulă : 
Descriere geografică, statistică și istorică a comitatului Zarandii, compusă de Pauli Cosma, fostă comite ali com. fatului Zarandă și actuală consiliari ali guvernului tran- silvanii, (Zarand-vârmâgye foldirati, statistikai 65 turteneti Leirâsa, szerz6 Kozma, Păl Zarandmegye egykori făispânya, 

Rurz fu îmbrăţişatii cu ospitalitate din partea contelui Iosif Kemâny, iar” mai târdiă se aşedă la Braşovă, unde începu a se ocupa cu lucrări iiterare. În 1848 densulă se alătură, 1a, curentulii ungurescii, ajunse secretariuli lui Bemiă şi cădu îa lupta întem- plată la Sighigora în 31 Iuliă 189. 0p. cit. II Pag. 21 şi 194, Do. damit, unter uns und unsern Nachkommen der gefeierte Stants-und Rie. dexmann îm Segen bleihe (Vorrede). 
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jeleg erdelyi Fikormânyszâki tanâesos). Clujă, 1848; 8, 
109 pag. 

18. 

„Tesaurii de Monumente istorice“ publicată de 47, 2. 
lariană în anii 1862 — 64, conţine în Tomulii III, armă- 
torele scrieri asupra acestei epoce: 

1. 0 prefațiune asupra reroluţiunii lui Jloria şi Cloșca scrisă de 
Al. P. Ilariană, 

2. O reproducere a monografiilori: yHlorja und Klotska“ şi „ Umstăn- 
dlieher Berichi“, dimpreună, cu o traducere în limba română, 

3. Extracte din Journal politique de Bruzelles și Gazette de Irance 
din 1785, comunicate de d-lă A. I, Odobescu din colecțiunea reposatului 
N. Bălcescu. 

4. Acta et Relationes de funestissimo  Tumulhu transylvanico.  Manu- 
scriptii comunicață de reposatulă Alexandru Hurmazachi. În fine mai 
multe portrete ale capiloră acestei zevoluțiuni. 

19. 

Descrierea revolnțiunii române din 1784, compusă de Io- 
sifii Benki, După manuscriplulă, originală. (Az 1784-ben 
tâmadat olâh zenebonânak leirăsa. Keszitette Benki Jozsef. 
Az credeti kezirat utân). Fragmenti. 

Acâstă Incrare a Imi Benki se publicase în calendariulă ungurescă, 
ce apăruse la Clujii pe anulă 1865 1). Contele Fmericii Mik crede, 
că fragmentulă de faţă ar fi începutul cărții a Il-a din scrierea lui 
Benki intitulată : Icdna națiunii române, de care amii făcutii mențiune 
mai susă sub punctul 7, 

Benki, ne relateză contele Iosif Remeny, ax fi mai avută încă 
unii alti manuseriptă asupra rovoluțiunii din 1784, întitulată : „Do- 
cumente privitdre la istoria * revoluțiuniloră, românescă din 1754, con- 
ținendii scrisori originale și acte oficiale, copiate și ordinate de Iosifit 
Benki“ (Az 1784-bâli olâh tâmadisok tărteneteit erdeklă adatok akkori 

1) Koloszvâri Nagy-nâptar 1805-dik Evre; pag. 104-—112,
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akkori eredeti levelekben, &s hivatalos iromânyokban, melyelet, leirt, &s rendbeszedett Benkă J6zsef), 

__ O copiă de pe acestă manuscripții se afiase în posesinnea, contelui Ke- mâny, însă după cum ne asigură dânsulă, i s'a perdută în timpul . re- volnțiunii din 1848-49 cu ocasiunea devastării Grindului ?), 

20. 

Istoria revoluțiunii lui Horia, scrisă de contele Dominică Teleki celă berână (A Hora-Tâmâdas tortenete). Pesta, 1865 5, 183 pag. 

Acestă descriere conţine mai multi istoria, suferințelorii nobilimii uu- guresci în 1784. Contele Teleki, în locă de a subordina revoluţiunea. vo- mână unorii legi istorice universale, dânsulii din coniră. se silesce a, în- fățișa lupta de libertate a românilorii ca unii evenimentă înspăimântător, Născută și crescuti în tradiţiunile feudalității transilvane, antorulă des- consideră cu toţulii pe români în aprețiările sale, neglige partea princi- pală a evenimentului și cercă să escite compătimirea umanității pentru aceia, cari ai fostă adevărata causă a acestei vărsări de sânge. Peste totă scrievea contelui Teleki se vede prea multă adăpată de im pre- siunile durerâse, ce le-a lăsată revoluținnea română în inima, naţiunii ungurescă 2), 

21. 

v a « . ... PI . Epoca Ini Horia în Transilvania scrisă de Frauciseit Szi- lâgyi (A Hora-vilăg Exd6lyben). Pesta. 1871. 8o 272 pag. 
| 

Szilâgyi este celă de ântâiiă, caxe a începutii se trateze revoluțiunea, de la 1784 din ună punctii de vedere mai sciinţificii. Dar și dânsul a căduiă în aceleaşi erori, în cari alunecase predecesorulii săi con: tele Dominică Teleki, Aşa că scrierea lui Szilăgyi ne îufăţișăză mai multi ună martirologiă ală nobilimii transilvane, de câtă o imagine "fidelă a evenimentului cunoscută sub numele de epoca lui Horia, 

(O Uj Magyar Muzeum, VI. 1856. pag. 334—336, 
() Contele Telehi (î 1876) a publicată în anulă 1863 încă o seriere relativă la Ro- mâni, sub titlului: 4 dice Kaluge» (cei doi călugări), care se raportă la agitaţiunile lui Visarionti şi Sofronie în contra unirii Românilor cu biserica catolică (1744-1760. Bu- dapesti Szemle. 'Tom. XVII, Pest:, 1863 pag. 55-81. i
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Amândoi scriitorii Szilăgyi și Teleki aii esageratii suferințele clasei 
feudale, amândoi aă transformată pe nobilă în victime şi pe țărani 
în asasini, și la amândoi preocupaţiunile politice se simţesciă pe fiă- 
care pagină. 

22. 

Ori. — Cenni biografici (Estratto dal'Encielopedia popo- 
lare) de Cantani. F. ]. ș.a. 8" 4 pag. 

O scurtă notiţă, istorică despre epoca lui Horia, pe 'care autorulii 'lă 
numesce: il primo risvegliatore dell” idea nazionale fra, i Rumeni. 

23. 

Portretele lui Horia, Cloşea şi Crişanii, notiţă istorică de 
d-lă D. A. Sturdza. 

Sub acesti titlu d-li Sturdza neobosituli exploratorii ali istovică na- 
ționale, a publicată la anulă 1877 în „Columna lui Traiană“ 1) o in- 
teresantă relațiune despre 21 portrete ale capilori revoluținnii: din 
1784. Celă mai preţiosă portretii în actstă frumâsă colecțiune este uni 
bustă- medalionii ală lui Cloșca, lucrată în ghipsă, şi care se pâte conși- 
dera ca singura imagine autentică a acestui căpitanii, din tote câte ne 
Sunt cunoscute până astădi, Interesantulăi portretă se aftă astădi în 
biblioteca Academiei Române, între colecținnila istorice ale d-lui D. A. 
Sturdza, 

24. 

Moţi şi Cureani. Doue conferențe tinute la Atheneul din Bu- 
curesci, de d-lă A. I. Odobescu. Bucuresci, 1878. 80 95 pag. 

Prima conferință se raportă Ja revoluțiunea română din 1734. Auto-" 
rulii consideră actstă, mişcare ca o manifestaţiune spontaneă a poporului 
românii, lipsită de ori-ce influență, din partea şcolei naţionale a erudiţi- 
loră din Blajă. 

1) pag. 421—4256.
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25. 

Cercetări istorice în Arhivele și Dibliotecele Ungariei și ale Transilvaniei. Raportăi înaintată Academiei Române de 
Nic, Densuşianu. Bucuresci, 1880. 40 124 pag. 

Acâstă broșură conține și ună conspectă ală docnmentelorii Horiane a- flate în bibliotecele şi archivele de peste Carpaţi 1). 

26. 

Mai multe notițe asupra evenimenteloră din 1784 se află respândite prin diferite Jiare şi Publicaţiuni periodice, din cari notămii aici următorele : 

a, Mesagerulă, unaurescă (Magyar Hirmond), care aparea la Poşonii în anii 1784 și 1875. 

2. Wiener Zeitung, diariulă oficială ali Suveraului din Viena pe anii 1784 și 1785. Ă 

3 Correspondance politique et anecdotique sur les Afiaires de I'Burope, Tome VI. £. 1. V.D.COLXXXIX, 80 356 pag, 

4. Patria și Străindtatea (Flon &s Kiilfold) diariă, care apăruse la Cluj în a, 1841 sub vedacținnea veposatului Franeiscă *Szilâgyi. N-rulă 99 ali acestei foi conținea ună studiă asupra revoluțiunii din 1784, sub titlulă Epoca Lui Horia (Hora-Vilâe), Antorulă făcuse chiar la în- ceputulă descrierii sale următârea, notiță : 
„Împăratul Fraucisciă I, 2) de fericită memnoriă, ceruse să-i aducă tote actele, cari se raporta la epoca lui Horia, și după ce le a citită le a, 'sigilată îutr'ună volami și a scrisă pe ele cu mâna propriă, că până va, trăi Maiestatea Sa, să nu fă permisă nimenui a le desface, Apoi actele aceste ai fostă depuse în archiva, Cancelariei transilvane, și probabilă, că pravală zace şi acum pe ele.“ Însă număraliă acesta a fostii confis- catii, și ună esemplarii se mai află astădi în colecțiunea lui Alexandru 

() A se ved6 Analele Academiei Române, Seria II. 'Pom. II, Sceţ. I. An. 1880 pag. 103-—223, 

(2) A domnitii de a. 1792—1835,
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Mike din biblioteca Museului trausilvană, tomulii: Despre Români (Az 
Olâhokrsl), 

"5. Foia pentru minte, 'înimă și literatură din Prașoviă, a publicată de 
asemenea în N-rii 31-—24 din 1862 câte-va acte relative la acestă re- | 
voluțiune sub titlulă: „Documente istorice nduet de G. Romanii. lar în 
N-rulii 45 din același anii: Sentința de morte a lui Horia și Cloșca în 
limba latină şi în traducțiune română, comunicată de d-li |. Moldovanu. 

Ă 7 

6. Concordia, diariii politicii și literară din Pesta a publicată: pSeri- 
eri despre rescâla lui Horia şi Cloşca, de I. Vulcană (N-rii 90-92, 
1862),—o traducţiune a broșurei germane „Horja und Klutska (Nr. 55. 
58. 61 — 66 din 1863), — câte-va notițe asupra, cărţii contelui Dominic 
Teleki de 'Theodoră Roşiu- (No. 97 din 1864), și în fine o critică a lui 
Franciscă Szilâgyi asupra operei lui Teleki, (Reproducere din diariulă un- 
gurescă titrginy. N-rii 8 - 10 ai Concordiei din 1865). 

7. Transiltania, foia asociaţiunii române din Sibiă încă a publicată în 
anulă 1872 N-rii 1—6) o mică lucrare asupra acestei epoce sub titlulă: 
Scurtă descriere a, revoluțiunii lui Horia şi Cloșca din 1784, redactată 
după autorii Bar. Brukenthal (2) guvernatoriulă Transilvaniei pe acelă 
tempii, "Teleki Domokos, Szilăgyi Ferencz, 'Tesaură de monumente de Pa- 
piu etc.,—de R. (|. V. Rusu). ar în N-rii 3—4 din 1882 „Două docu- 
mente relative la renumita familiă a protopopului Ighiană, emanate în 
urmarea, revoluțiunii din a. 17846. 

27 

Afară, de scrierile amintite până aici, mai esistă încă o 
mulţime de relătări asupra insurecţiunii din 1784, respândite 
prin diferite opere istorice și enciclopedice, cari ai apărutii 
dela 1784 în coce. Aşa, sunt de esemplu: istoria antică, și mo- 
dernă scrisă de abatele Mi Ilot, tradusă şi: completată de 
Christiani 1), Memoriele pentru istoria Iacobinismului de Ba r- 
ruel, istoria critică a Regilorii Ungariei de St. Ratona, 

1) Des Herrn Abts Millot Mitgliedes der Academie zu Lyon, allgemeine Weltge. schichte alter, mittlerex ună neurer Zeit, fortzesetzt von Wilhelm Ernst Christiani k5- niglich-Dânischec wirchlichen Justiz-Rath und ordentlichen Professor der Weltweisheit. Beredsamkeit und Geschichte, wie auch Bibliothekar der kânigliehen Universităt vu Kiel. Fiinfzehnter Band, Wien, 1813, pag. 339—344,
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istoria Ungariei de Michaii Horvath Şi istoria 'Lransilva- 
niei de Ladislau Kovâri. | 

Dar mai tote scrierile apărute în străinătate conţinii pu-. 
ținti adevării despre evenimentele din 1784. Revoluţiunea 
română a fostă studiată ca uni faptă isolatii, fără de a av6 
în vedere totalitatea istoriei poporului romanii, şi adese-ori 
fără a cunosce legile, asprimea şi caracterulă feudalității tran- 
silvane. În fine, mai toţi scriitorii acestei epoce, influențați 
de principiele dreptului medievali nu putură să-și formeze 
unii orisontii mai largă pentru apreţiările lori. Astii-felă pu- 
temi. dice, că întunereculăi  domnesce până astădi asupra 
evenimenteloră transilvane din 1784, 

28. 

Atară de scrierile tipărite înșirate până aici, vomă face 
încă, menţiune de câte-va manuscripte nepublicate, cari se 
raportă la evenimentele acestei epoce. 

Acestea sunt: 

1. Horaianae Seditionis istoria, ex actis Vommissionis Jankovichia» 
nae et. fidedignis amicorum relationibus per coaevum Antonium  Szir- 
may de Szirma, Sacratissimae Caesareo-Regiae Majestatis Coansiliarum 
aulicum conscripta, ac Bibliothecae mationali donata Anno 1881. Cum 
intercessione: ut si quid praeter mentem scriptoris irvepsisset, quod 
Publico, aut privatis offendiculo foret, illud per competentem superiori- 
tatem obliteretur. (Biblioteca, musenlui națională din Pesta.) 40 72 pag. 

Monografia lui Szirmay su corespunde nică pe departe cerințeloră istorice. 
Szirmay în epoca, sa era cunoscută ca, unulii din cei mai parţială scriitori 
unguresci 1). Anume, în ce privesce manuscriptulă de faţă, faptele sunt re- 
latate cu acelaşi spiritii de ostilitate, și putem dice cu acelaşi abusii de 
neadevără, care din nefericire, "li aflămi prea adese-ori în actele feudali- 
tății unguresci, Szirmay indicase ca fântână istorică archiva comisiunii 
lancoviciane (ex actis Commissionis Jankovichianae), dar irebue se con- 
statămiă, că în realitate frasa actstă nu este de câtă o simplă decoraţiune 
esternă. Altii cum sunt înfăcişate lucrurile în archiva comisiunii Ianco- 

DA de lierando, De Esprit public en Hongrie. Paris 1848, pag, 27.
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viciane și altă cum ni le espune autorulii manuseriptului „Horaianae Se- 
ditionis Historia, & 

2. Horraische Unruhe. Acâstă descriere face parte dintr'ană manu- 
script ală lui George Hermann din Brâşovă (+ 1807) sub titlulă: Das 
alte und nene Kronstadt, beschrieben von Georg Michael Gottlieb von 
Herrmaun kinig. Rath, im Jahr 1802, (om. II. P. 1. pag. 47 — 133 
în Biblioteca museului Brukenthal din Sibiii. La anulă 1848 literatuliă 
Anton Kurz începuse să publice partea, care se vaportă la revoluțiunea, 
lui Horia. Dânsulii a și tipărită o cdlă, dar continuarea n'a mal urmată. 

3. Biographie des General- Fellzeugmeivters Baron Paul v. Xray aus 
Original- Urhunden, bearbeitet on Cl. Genersich,. (Biblioteca mnseului 
naţională din Pesta, 40 570 pag.) Pe faţa primă a manuscriptului găsimii 
următârea, notiţă: idiographum per censuram librorum Budensem repro- 
batum. Kray fusese în timpul revoluțiunii române locotenentiă-colonelii 
îu regimentulă ală II-lea de Secui, şi comandase corpulii de armată, ce 
era, destinatii să străbată prin Zarandă în munții Abrudului. Kray avu 
o lupta victorisă cu ţăranii la Michăleni, și prinse pe cei trei căpi- 
tani ai țăraniloră, pe Horia, Cloşca și Crișanii, Manuscriptulă lut Gener- 
sich (+ 1825) conţine şi o descriere a vevoluțiunii din 1784 pe 76 pa- 
gine, în care găsimii multe detaiuri fârte interesante, mai cu sâmă re- 
lative la luptele armatei imperiale cu românii resculaţi 1). 

4. Historia Hori şi a Poporului română din munţii apuseni, Manu- 
scriptii autografă ală decedatului mitropolită Alerandru Sterca Siu- 
lutiii în biblioteca, archidiecesană din Blajă. Monografia acesta, se ba- 
seză mai multă pe tradițiună de câtă pe documente. Afară de aceea au- 
torulă a scrisă sub impresiunea suferințeloră familiare din anulă 1784, 
când părinţii săi fusese persecutați de muntenii lui Horia, şi din acestă causă, dânsulă n'a “putută să păstreze! peste totă loculă indepen- 
dența spiritului, care se cere în judecarea unoră acte de o gravitate așa mare 2). “ 

1) În Biblioteca museului naționali din Pesta se mai află ună manuscriptă cu pri- vire la revoluţiunea acâsta, şi anume sub titlulă: Processus ordinarius per VI classes processuales quo Valachus Horia de Flora Dacice 'Tyranus procedit contra Siculos ad " Repositionem Sui in Integrum juxta normam novissimam ab Aug, Imp. Iosepho II praescriptam, -elăboratus M.DCCLXXXV et Bibliothecae Hungaricae Szecenyanae Re- gnicolari oblatus, per Miehlelem Landerex dFiiskut, Inel, Comitatus de 'Temes Ta” bulae Judiciariae Assessorem; R. p. nat. 'Typographum et Bibliop. 1804, 4% 163 pag. — Simplă romanţă fără nici o valdre istorică. 
2) A se vedâ articlulă nCestiuni istorice“ publicată de_autorulii acestei scrieri in Ga- zeta Transilvaniei din a. 1581, No. g2, E
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XII. FONTÂNILE ISTORICE ALE REVOLUFIUNII. 

Ca singure fontâni autentice, cu privire la revoluțiunea 
din 1784, putemii considera numai actele oficiale din 
epoca de atunci, reslăţite astădi prin diferite colecţiuni 
şi archive ale Transilvaniei şi Ungariei. Documentele a- 
ceste serise pe timpulii revoluţiunii şi la locul unde se petre- 
ceai evenimentele, ele ne prezintă cele mai positive infor- 
maţiuni despre începutulii şi decursulă acestei mișcări. 

Este adevărată, că faptele revoluțiunii române aă fostii 
alterate chiar și în raportele oficiale ale funeționariloră; şi 
luerulii e de esplieatii, căci autorităţile se aflat în mâna 
clasei feudale, în mâna elementului în contra căruia se res- 
culase țăranii români. Dar cu tâte aceste o privite critică, 
independentă va pute uşorii să diseernă veritatea, istorică, 
de falsele imagini ale prevenţiunilori sociale şi politice. 

Din Colecținnile mai însemnate de documente cu privire la epoca 
actsta notămii aici următorele: 

I. Colecţinnea istoricului transilvanii Josif Carolă bule 1) în biblio- 
teca museului naţională din Pesta, sub titlulă: Andlecta ad Historiam 
Seditionis per Valachos 'Trausilvaniae Duce Flora, conflatae. Estrase din 
registrele și actele guvernului transilvanii cu privire la începntulii și 
decursulii revoluțiunii până la prinderea căpitanilorii Horia și Cloșca, 
40 45 pag. 

2. Colecţiunea literatului unguresc Mie, Jamkovits, dia prima ju- 
mătate a seculului presentii sub titlulă: Plagelulă lui Horia în Iran 
siloania (Hora veszedelme Erdâlyben) astădi în Biblioteca museului na- 
ționalii din Pesta. 

3. Hora Flora Tumultus, și Circa ortum et progressum . . , + tumaultua- 
tiunis. Colecţiuni de scrisori și raporte oficiale asupra  evenimentelorii 
din 1784, în Biblioteca, Academiei din Pesta, 

1) Pe la anulă 1792 fosti Directorii ali sedlei normale din Sibiiă,
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4. Dar maă importantă pentru acestă epocă este colecțiunea conte- lui Josifă  Kemeny în biblioteca museului transilvană din Clujă, care conţine done tomui, 'Tomulă 1 portă titlulă: Cercerăyă oficiale despre vesbelulă țărănescii ală lui Horia, conţinendiă acte originale din epoca de atunci (Hora' Porhadărdli hivatalos nyomozâsok akkori eredeti ivgană. nyokban). Contele Iosif Kemtny însoțesce acâstă colecţiune cu următe- rea notiță: „La anulă 1784 începându-se revoluțiunea Româniloră din Transilvania, guvernulă transilvană trimise pe baronulă Michaiă Bru- kenthal în caliţate de comisarii, ca să cerceteze causele turburăriloră şi să liniscescă pe poporulă revoltați. Scrisorile . sale oficiale, cu privire la acestă evenimentii, se află în colecțiunea, de față, care conține doue tomuri“ 1). Avemă aică așa dară o parte îusemnată din archiva comi- Sariului transilvan  Michait Brukenthal. (Tom. 1, 1784. 20 650 pag Tom, II, 1785. 20 678 pag), Uni altă tomă ală colecțiunii contelui Kemâny pârtă titlulă: storia retoluțiunii lui Horia în serisoră și ma- uuscripte contimporane adunate de George draul-a în a. 1 7842), precum și vesurile lui Samuilă Boloni despre epoca lui Horia, și versurile unjit- resci ale Fnyedescilorii despre nefericirile întemplate atunci în comitatul Zarandului (Hora 'Tâmadâsnak tărtenete akkori levelekben S irâsokban gyiijtăte Aranka Gyirgy 1784, €s Bălâni Samuel versei a Hora vilâgrol &s Enyediekek Magyar versei az akkori Zarând megyei veszedelemrăl). 40 No. XVI. 

. Colecţiunea lui Alexandru Mile, fostă archivariă ală guvernului transilvană, în dâue tomuri: Tomnlă I sub titlulă: Epoca lui Horia, seri- sori despre începutul și decarsulă revoluțiunii din 1874 (A Horavilăg; az 1784-ik Esztendăben kiiitott zenebonăuak eredeterăl &s folvomotyârol 5z0l6 Levelek 65 darabban), 20 373 pag. — Tom. II]: Despre Români (Az Olâhokr6l). 20 480 pag. + 42 foi. Ambele volume se află astădi depuse în biblioteca museului transilvană din Clujă. 

6. Importantă este și colecţiunea contelui George bdngiy tostă guvernă- toriă ală Transilvaniei, reposată la a. 1822. Indicele acestei colecțiună s'a publicată de Teleki în opera sa asupra revoluţiunii lui Horia. 

1) Contele Josifii Heminy (ș 1855) a fosti unul din cei mai activi exyloratori ai istoriei transilvane şi ultimulă descendentă din linia catolică a Kemenesciloriă,. Preţi6- sele sale colecţiuni se atiă astăgi depuse, în bibliuteca museului trausilvană din Cluju. 2) G. Aranka a fustă în timpuli revoluţiunii lui Horia asesorii la curtea de apelă (Tabla regală) a Transilvaniei, Archiv f. Sieb, Ldkunde N. F. XIII. pag. 70. — Sieh. Coartalschrift 1791, pag. II.
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În fine: 

7, Acta Tumultus Horia. O colecţiune de mai multe acte oficiale în 
biblioteca contelui Samuilii Teleki din Târguliăi- Mureșului. 

Între Arehivele mai importante pentru istoria acestei epoce loculă 
ântâiă "lă ocupă: 

Archica Comisiunii lancoviciane, care astădi se află depusă în archivele 

statului din Buda, Contele Antoniăi lankovits fusese trimesii la anulă 
1784 de împăratul Iosifă II, ca să cerceteze originea turburărilorii i- 

vite în Ungaria și Transilvania și să liniscescă poporul revoltati. De 
şi activitatea, contelui Iancovică a lăsatii ce e dreptă forte multi de do- 
iţi, dar cu tâte aceste actele sale conţinii celi mai prețiosă materiali 
pentru studiulii istorică ali evenimenteloră din 1784 și 1785. Anume 
ne presintă unii mare interesă intevogatoriele, ce le făcuse contele lankovits 

cu căpitanii revoluțiunii Horia, Cloşca şi Crișană şi rapârtele sale către 
împăratuliă și către cancelaria aulică, 

După archiva contelui Iankovits, cea mai copidsă și mai importantă 
pentru epoca acesta este archiva Cancelariei aulice fransileane. Aici a- 

flămiă diferitele ordine ale împăratului Iosif II către cancelaria aulică 
și către guvernulă transilvană pentru liniscirea româniloră, precum şi 

- vaportele guvernătoriului Samuilă Brunkenthal despre începutuli şi de- 
cursulii revoluţiunii. 

Unii deosebiti interexii pentru istoria acestei epoce "i are archiva Gu- 
vernului transilrană, deşi o mare parte din actele, cari se raportaii Ia, 
evenimentele anului 1784 ai dispărutii încă de multă din dosarele a- 
cestei archive. Mai multe chârţii importante le veţinuse- Ja sine guvernă- 
toriulii de atunci ali Transilvaniei Baronulii Samuilti Brunkenthal, din cari 

apoi și-a formatii o arebivă a sa propriă familiară t), iar actele comisa- 
viului Michaiii Brukenthal despre revoluțiunea lui Horia, ajunseră mai 
târdiii în mâna. contelui losifi Kemâny şi numai în a dâna jumttate a, 

seculului presentă trecură în posesinnea bibliotecei Museului transil- 
vană 2). 

1) Schaser: Denkwiirdigkeiten aus dem Leben des Frlirru S. v. Brukenthal (Vorrede) 
2) Despre abusulu, ce sa făcutii cu actele guvernului din Transilvania se plânge şi 

istoriculii Ladislai Kovâri: Guvernulii din Viena, qice dânsulă, a luată de aici docu- 
mentele din epoca Apafescilori și le-a transportatii la Viena, iar alte -acte importante 
le-a luati câte unii funcţionarii sati archivistă de ali guvernului şi le-a uitată la sine 
ori la colegii săi, până în fine chârtiele ajunseră pe mâna colectorilorii de documente. 

Kăvări Lăszl6, Erdely târtenelme. II. pag. XVI.
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Între cele-l-alte 'archive, de cari ne-amii folosită în studiulii acestei e- poce, menționămă aici, archiva Locotenenţei din Buda, archiva Națiunii săsesci din Sibiiă, archivele comitatelor Bihoră, Clujă și Hinedorat), archiva Primăriei și a Comandei militare din Alba Iulia, archiva Mitro- poliei din Blajă și archivele bisericeloră orientale din Abrudă şi Câm- peni 2). 

XV. ROMÂNII ÎN EPOCA NILIYARĂ, 

Încă din suta a XIL-a încuce poporulă română se mișcă, vigorosiă din Hemi Şi până în fundulă Tesaliei, dela Dunăre ȘI până în crescetulă Carpaţilori. Atâtă dincoce câtă şi dincolo de Dunăre, pe pământulă ambelori Dacii, se ridică state române independente, susținând fiă-care lupte eroice, dincolo cu împărații bizantini Şi eruciaţii. -iar dincoce cu regii Ungariei şi ai Poloniei. 
Se presintă acum cestiunea, care era fața antică a so- cietăţii române, cară ati fostă vechile instituţiuni, ce ai pusti temeiulii formaţiunii politice a poporului romanii? Actstă analisă istorică ue este indispensabilă, căci numai eu ajutoriulii trecutului ne putemi esplica ideile, şi diie- ritele fenomene din vicţa unui poporă. | Ce e drepti, istoria vechiă a Româniloră este acoperită, de întunereculii evului de mijlocii, şi dacă nu putemă cunâsce fasele prin cară a treentii  poporulă română în epoca mi- Srațiunii gințiloră ŞI până în suta a XII, — vomii pute celi Puțină să cunâscemiă liniamentele principale ale vieţei sale 

1) Archiva, comitatului Albei-de-jusă (Aiulii) a arsi in ravoluțiunea de la 1549. 2) Lista, documenteloră colectate sta publicată în Analele Academiei Române, Seria 
IL. Tom. II. Seeţ. 1, An. 1880: Pag. 113—189,
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publice, instituțiunile, cari at eonsolidatii elementul naţio- 

naliă 1). 

Încă înainte de a se ivi la Carpaţi cele două principate 
române, voivodatele lui Lirţioiii și Stanislaă 2), vechia organi- 
saţiune socială şi politică a Românilorii era basată pe unii 
sistemi militară. | 

Numirile de Voivodi sai comandanţi ai militariloră 
(militum Duces — Iixereitus Ductores), titlu, ce-i purtară 
cu gloriă principii români până în dilele nostre, — numirile, 
de boieri (milites dignioris ordinis, bellatores), — e a s- 
trensi sai apărători ai castreloră, — ai constituită odată 
totii atâtea elemenie, iar adi represintă totii atâtea relicvă 
ale unei constituţiuni militare încă înainte de 
suta a XIII-a, 

Anume în ce .privesce elementuli români de peste Du- 
năre, seimii din scriitorii bizantini, că Blachii din Hemii și 
Blachii din Tesalia formaă încă din suta a XII încoce o 

parte însemnată din armata imperiului orientală. 

Cronicariulă italiani. Lupulii -Protospata, eare trăise pe la 
începutul seculului alu XII-lea ne relateză, că la anul 

1027, Românii din Peninsula Balcanică, făcuse servicii mi- 
litari în stea bizantină, care a. fosti trimisă să cucerescă 
Sicilia 5). 

Totă în același seculii, pe la anului 1091, Românii de peste 
A Dunăre se iuptă în stea împăratului Alexe Conmenă în 

! 

„1 Teoriele lui Bănuţiă despre „paptulă socială“ ali Româuiloră, și 

anume, că Românii s'att învoită să se așede în Dacia, și s'aă învoită ca 
să fandeze donă zepublice, Ţăra, românâscă și Moldova (Derept. pub.- pag. 
80) sunt meditaţiuni filosofice fără nici unii fandamentă istorică, 

2) Vedi Diploma reg. Bela IV din a. 1247. Fejtr, IV. 1. pag. 447 - 454. 
2 Despotus Nicus in . Italia descendit cum ingentibus copiis Russo- 

rum, Wandalorum, Turcarnm, Balgarorum, Blachorun, Polonorum, 

Macedonum, aliarumque nationum ad Siciliam capiendam. Du Cange, 

apud Thumann, pag. 352.
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contra Pacinaţiloră, şi acestă espedițiune fu una din cele nai gloridse ale acestui monarehii bizantină *). 
La anulă 1167 împăratul Manuilii Comnenii, unulă din cei mai periculoși adversari ai regatului ungurescă, trimite pe Leoni Vataţe cu oste numerdsă asupra Ungariei, dar mai cu sâmă o mulțime imensă de Români, ca să atace pe Unguri din părţile mării negre. Vataţe străbate cu Ro- mână în Transilvania, devasteză (era, taiă o mulțime de 6- „Meni și apoi se întâree peste Dunăre ducândi cu sine ună numeri însemnatii de captivă 2, 

Cu optă-spre-dece ani mai târdiii, la 1185, doi români din provincia Hemului, frații Potru şi Asanu se presintă la împă- ratulă Isacă Angelii, care pe atunci se afla în orașulă Cipsela, 

1; Auna Comenna, Alexiadis lib. VII, pag. 395 —407. Bd. Bouni nsis, *) loanuis  Cinnami Historiarum lib. VI. 3, pag 260. Fă. honu. Adovia de sia Bazistay Extxdnaw Ezegwodev Grpăzevua. Enoyâuevov 3ĂO e Duvov za dn od Băgwv mov duty, Gi sây E? 'Izahlag ăzotzui Rida cfva AEjovzar, Za rây Tpos 7 Eătelve xadoupeve Tv popirov Eufodeiv rthcusy cls ziv Oivvrzăy, ZOev osie 03dEnire 03 2avTos atâvog extăpaue TOUz0t$ .., 9 Bazăztng 53 dev citat xooadadw Everpă ze omadâe miza za tuverirzee 7ă Tapaniz:zovza, ăvâprăzcoy ze 03y zoăy eloyaozu ofvov za ăvâpazotaubv 04 EĂsoaw zezoinzo (Leonem autem Batatzem nomine aliunde cum exer- citu perinde m:gno, maxime vero Valachorum ingenti multitadiu €, qui [talorum coloni qnondam fuisse perhibentur, ex locis Ponto Euxino vicinis irruptionem în Hungariam facere inbet qua ex parte nemo adhuc a Primis seculis eos iuvaserat, . . „. Batutzes autem ab iis quae diximus lozis irrampens, omnia depopulatus obvia quaeque prosternit hominum ingentem caedem edit, nec panciores Captivos ducit.) D-lă Hasadeă se încercă a comenta pasagiulă acesta din Cinamiă astii-felii: că armata română a luă Bataţe era, compusă din Oltenii de la Sev eriniă, cari »Profitândii de dușmănia, dintre imperiulă bizantini Și regatulă maghiară se alisză cn celi de ântâiă, năvălescă în Ardelă şi cuprindă Ducatulă Făgărașului [Ist. crit. Ed, II. pag. 14 — 15]. Însă faţă. cu evenimentele ce se desvoltă, peste 18 ani în Provincia Hemului [anume puternica, revolnţiune a ro- mânilorii sub Petru şi Asană, apoi întemaiarea statului  româno-bul- gară la Balcani], convicțiunea nâstră în privința acesta este cu to- tulă din contra,
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şi cerii de la dânsul, ca să fiă admiși în legiunile bizantime, 
- se înţelege cu menii lori, —iar drepti remuneraţiune să 
li se dee o mică moșşiă în muntele Hemii. Împăratul ne- 
voindă a le satisface cererea, amândoi fraţii, Petru și Asanii 
se întorci. nemulțumiți a casă şi în scurtă timpi revolteză 
pe românii din Hemă în contra imperiului bizantinii. Asa 

a dar, cestiunea servicieloră militară era implicată chiar și în 
memorabila revoluţiune de la 11851). 

Și chiar pe timpul, când împăratul Isacă Angelii se afla 
în lupte continue cu trupele lui Petru şi Asanii, pe atunci 
unii altii românii din Hemii cu numele Chrisu trecuse la 
bizantini cu 500 oștaşi de ai săi, și se lupta în armata 
imperială în contra românilori 2). 

Peste totii românii forma în acestă epocă (1091 -— 1235) 
uni elementi principali din armata imperiului bizantină, 
și întru adevtrii ei ne dai probe de o strălucită valore 
militară, bătândă armatele lui Isaci și Alexe Angelă, sfă- 

1) Nicetae Choniatae de Isaccio Angelo lib. 1 4. pag. 432. Ed. Ponn, 
d Munai mpâzenov cvopătayzo, vw dt BAzpo adnoxovzat e de 
snoazaglay daumpiv Gveoxiprriav .... 7oav ÎL ci z05 anod Tpwozovoyol al 
7o t0vog DAov âvaceloavzeg Hezpos zi$ zal "Acăy, Guoyevelg zal sausbonopo, d! 
„a uaj Apidvteg Ti vsuzegraty ânpovăaiazovy mpoalast faosi Suntovuvu 2 zdis 
huveMors, aizojuevat auszoutodoynlivat Pouatorg zal xx fagtatov Ypăuu.are 
optat fpafeuliiva: uwolov at fpayunpiaodoy nuză soy Aîuov zetuevov (nui 
olim Mysi, nunc Blachi nominantur ....., aperte defecorunt eius 
defectionis principes et anctores fuere duo ex illa gente fratres, Petrus 
ct Asan; qui ne sine causa res novas moliri videreutur imperatorem Cyp- 
sellis degentem adeunt, petentes ut in Romanas legiones re- 
ferantur, et sibi praedium exigui reditus in Haemo monte situm assig- 
netur), 

2) Nicetas, de Alexio sacii Angeli Fr lib. 11. c.3. 7v 8 5 Xpucog oărog 
Bhăyoc d ytvas, ziv Sduzlav Guveozadutvos, pi) Gvuonovilozg uiv ptorautvog 
“Popaioy Teza za 36 "Aciy, Ga ui xod uăădov xaz! aircâv piuevog îmAs 
ucd” cy es zevzazooluv âuoyevăvy, xal Poualev, yeyoyăs dvanovăog (Erat is 
Ohrysus genere Blachus, parvae staturae homo qui in Petri 
et Asanis defectionem a Romanis non consenserat, ac potius foedere 
cum Romanis icto cum suis D militibus arma eis inferebat).
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rîmândă trupele cruciațilori şi prindândi pe Balduin îm- p&ratulă Latiniloriă i), 
Istoriografuli bizantină Niceta, care fusese guvernătoriă ală Filipopolei pe la a, 1189, ne relateză, că românii din Hemă A încă înainte de revoluțiunea lui Petru și Asanii, aveai o mulţime de castele zidite în munți pe prețipişurile stânciloră, 
1) Roesler, Romiinische „Studien, pag 108. 114. So dienen auch zahlreiche Walachen im Feldzuge Alexios 1 gegen die Kumanen (sai Pacinaţi). — Die Heere des Kaiser Isaak Angelos bestehen zum 'Theil aus ihnen.—La anulii 1260 Românii din Tesalia se laptă în armata Ini Michailă Despotuli Etoliey în contra lui Mihailă Paleologuliă : Ioan- nes nothus filins ex ea 8ente sibi conflatum exe rcitum duc- tabat quae ..,..,.. nunc Megaloblachitae vocabantur. VUeorgii Pachymeris, de Michaele Palaeologo lib. I. pag. 83. Edit, Bonn, — Pe la anuli 1343, pe când Tesalia se numia Biela și pEyiAr Bhazia împăratulă Ionii Cantacuzenă dice către legaţii lui Apocaupă: Tă & zu Giputineda, îi ze Regi Ey Gunjvezs dvanis za Gezzaa UA205 2ă73X, Xxojev  atuatoe = Qezzaziv Troy în, cd any Ea iv Zuzergtav d GIpa3be Eze!vos maus să ROACuta, zi Uz HXaiV 43 Total Ăoy 7oĂZatov ctoiy âlănzat, ([xercitus autem mei sunt, primum eae Vives, quae me perpetuo co- initantur, tum etiam tota fere 'Thessalia. Atani audiisse te opinor, quan- tus Thessalorum equitatus, Quantumque ille in re mi- litari habeaţ experientiae et; quomodo sit longis ac multiplicibus bel- lis exercita tus) Micepl. Gregoras. Hist. XII e. 8. pag, 663. Cantacu- zeni Hist. lib. I1[. pag. 320 — 399, Georgii Acrop. Annales p. 66. Phranfzes p. 414 — Astă-felă de miliţiă eguestră consvetudinară a e- sistată şi în Tera Fă gărașului. din cele mai vechi timpuri și până îu secululă ali XVill-lea, Vedi Mon u m en te pentru istoria Tărei Făgărașului în Columna lui Traiani, A. 1882 și 1883. — Aseme- nea găsimii şi pe Românii din Bosnia prestânăiă servicii militari banu- Ini Mladin: Vlaho um nomen ante annum MCOC în Dalmaticis monumentis non xeperitar, talique nomine censebantur pastores, mo n- tana Bosnae incole ntes, qui, cum Mladino, Dalmatiae, Croa- tiae, et Bosnae Bano, militaria servitia praestitisscnt „ad plina, descendere, eţ Croatis immixti, agros colere permissi fuerunt ; înde multiplicati, maritarum quoque civitatum agros infestarunt. ]. Leii de Regno Da!matiae. lib. VL. e. 5, — Românii din ținutulă Prizvenului aveaă se repareze cetățile. A se vede ARO BAâyoma din chrisovalii ţarului Dușană dela a. 1348, la Hasdei, Arch. ist. IL. pag. 121. — Pe da altă parte Grecii, după cum ne Spune Procopiii, crai
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și încreduți în forțele proprii, că s'aii arătatii toti-de-una eu 
puţină supunere față, de imperiulă bizantini 1). 

În fine chiar şi administrațiunea ţinuturilorii românesci era 
mai multă militară de câtă civilă. Încă în secululă ali X-lea 
Hemuli şi "Tesalia, (ce în scutii timpi apară cu unii caracteră 
românesti), erati guvernate de Duci, adecă milităresce, după 
cum ne relatâză Constantinii celă născută în Porfiră 2, 

Apariţiunea Românilorii în armata bizantină amii pute so 
urmărimi chiară până în suta a ştsa, la anulă 579, când 
generalii Comenţiolă şi Martinii perdură o victoria aprâpe 
sigură asupra, Avariloră, din causă, că unii soldatii strigase 
cătră altulă în limba ținutului Hemii, „retorna, retorna“, 

consideraţi ca cei mai slabi soldaţi din armata bizantină: ExumodolvTeg 
dis uâv ee I'pa'uor elev, done odx 2fov zâv dm zic 7b Tapărav zel 
Yewoâw Yevtoda. (Graecumque nomen ut probrum aliis obiectaretur quasi 
nullum Graecia ferret strenuum militem). Procopii Iis- 
toria Arcana c. 24, pag. 134. Ed. Bonn. 

1) Nicetae de Isaacio Angelo lib. 1. 4, oăzo Yăp (02 Muooi vuvi 35 Bh4- 
X0t) aie Bunptoploie nemorhâzes, noi za șpovplots Ypaavvâuevor ă zicioză EI 
7 clov xal dp0ă xaz! ânosâuous xelueva nezpas, val ăădoze ul ară, 'Puuaioy 
îpeyadoiyajoav ... siș noszanlay Aauzpăv ăveoxigenaav (Hi enim — Mysi nune 
Blachi — angustiis et castellis treti, quae plurima haben 
praeruptis saxis inaediticata, cum prius etiam Romanos 
puum curarent . . . . . . . apeate detecernnt), — Ephraemius de 
Isaacio Angelo v. 6071-6080: "Apaladov 05 nagapeilag (Paadebs) ziy 
z5hwv — etoctatv Aluov dy Băk/tov zapotalay, —' nâvza di zâzei opovpitov 
Todyviev — e5pbv tpuuvăy. lay Evăsâupzya, — val selyea igo ze drer- 
Auuda Smogzpovis flauzo ste nohg ziv z6hw. (Quam obrem — Caesar- 
urbe Anchialo praeterita Haemum ingreditur, Blachorum sedem, sed cum 
castella iîbidem cunetasque urbeculas praesidiis 
invenisset munitas validis, moenibus atque turri- 
bus convestitas... reditum ad urbem regiam instruere coepit), 
La anulii 1342 împăratulii loanii Cantacuzeniă numesce pe loanii Angelă 
megadiv sâv uăozptov xo 7 wpây Biayias (caput seu praefectum castel 
lorum et regionis Blachia e; adecă alii 'Tesaliei) Ioaun. Cantaeu- 
zeni Historiarum lib. IIL. cap. 53, pag. 320. Edit. Bonn. — 'Totă despre 
românii din Tesalia dice şi călătoriuli spaniolă  Beniamină 'Tudela: 
neque ullus rex eos domare potest, Roesler, Rom. Studien, pag. 108. 

2) Const. Porphyrogeniti, De Thematibus lib. 1]. pag. 47. 50. EA. Bonn. 
3
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sai după Theofane „torna fratre- torna“, cuvinte, cari con- 
stată aprope cu certitudine, că corpul de armată ală lui 
Comenţiolă și Martini era compusii din elementuli romaniei 
alii peninsulei balcanice 9, 

Aceeaşi consvetudine. militară, o aflăm şi la Românii din 
stânga Dunării. , | 

La anul 1457 regele Ladislai ală Ungariei confirmă, ve- chile libertăţi ale Româniloră din Bănatii, în semnii de gra- 
titudine, după cum dice densuli, pentru meritele, ce le ai câștigată românii acestia pădindii şi apărândă vadurile Dună- 
rii în contra deselorii incursiuni turcesci,— și regele adauge 
cu acestă ocasiune, că milita, rismulă româniloră din 
Bănată era consvetudinari i, adecă nu era impusă nici 
prin lege și nici prin relaţiuni de vasalitate 2). 

) Theophylaeti Hist. 11. ce. 15. Ed bonn. 99 „a e Entpopleo ze yd, 2 Todrlow Tpanzodai .aXdog A Trpooizaza “pETGpva» ueză ueylozou za- păzzov pdeyyăpevor, oa vuxtouay lac Ttvbs tvânuojone dâoxzoe adzoig (et alius alium patria voce ad reditum impellere, retorna rector na tumul- tuosissime vociferando ac si de improviso nocturna, pugaa illis. ingruis- set). — La Theofane, Chronographia, P. 213. Ea. Bonn. 397, “Sava zâpva, opămge. — Roesler, Rom, Studien, 107. Die angefâhrten Worte des sol- daten gehăren einer romanischen Sprache an und legen ein Zeugniss dafir ab, dass Soldaten deren Muttersprache cin ro- manischer Dialeci war im griechischen Hecere dien- ten; wahrscheinlich -waren dieselben Anwohner der Gegend welche als eine von Wlachen erfillte unter Manuel Comnenos erscheinţ. —. Sulzer (Geschichte des transalp. Daciens. II, 40-—41) încă nu contestă caracterulă românescă ală acestoră cuvinte : Geschahen diese Worte nicht in wâlscher sondern w alachischer $ ptache, wie Thun- mam mit Grunde muthmasset, Pic însă (Abstammung der Ru- mânen, 54) alterâză cu totală înțelesulă cuvinteloră lui Sulzer, când dice: Die erwâhnten Worte sind jedenfalls lateinischen Urspungs, jedoch „nicht der walachischen Gruppe, wie schon seinerzeit Sulzer bemerkt bat, (?) angehărig. 

2) Pesty, A szâr, Vârm, h, olăh keriiletek. 73, 1457, Nos Ladislaus . consideratis fidelitatibus et fidelium seraiciorum meritis eoruu- dem Y universo rum Nobilium et Reniziorum ac ceterorum Vala chorum (de Districtibus Iugas, Sebes, Mi-
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Același caracter militari i aflămă și la Românii din 
părțile Transilvaniei. 

Românii din Breseii, uni mică poporă aşedatii în partea 
orientală a 'Transilvaniei, constituiai încă din vechime o 
garnisonă permanentă la pasulii Oituzului, având să apere 
frontiera de acolo şi să facă esploraţiuni în ţinuturile Mol- 

hald, Halmas, Krassofw, Borzafw, Komiathy et Illyed vocatis) guibus 
ydem non solum predecessoribus nostris Regibus Hungarie, sed et nobis 
se gratos reddiderunt, et acceptos, ei praeseriim eo respectu, quod ipsi 

„în custodia et tuicione Vadorum Danuby 
contra crebros incursus Turcorun în e.  PErso- 
bas, tesque et; bona sua fortune casibus summittere, damuaque et in- 
commoda ac vulnera . dirâ, suscipere non formidant. Volentes eisdem 
gratitudinis vicem, rependere, omnia et singula, eorundem 
Valachorum et Keniziorum prinilegia . ... pro eisdem nobili- 
bus Valachis ef Renezys ceterisque Valachis 

confirmamus. — Ibid. 75—76, 1457. Ladislaus dei gratia . .. 
fidelibus nostris vniversis et singulis volahis Nobilibus eţ Kenezys di- 
strictus Komiathy Salntem et giatiam . . . . fidelitati vestre taliter 
respondemus . . . . quod nos maxime ex consideracione, vt vos, vna- 
cum ceteris volahis Nobilibus et kenesys pre- 
scriptorum septem districtiuum ad seruici a nostra adque 
pro conseruacione, et defensione, confiniorum, 
et vadorum illarum parcium inferiorum ex con- 
suetudine obliganini...., prefatum districtum ko- 
myathi, pretactis alys septem districtibus volahicali- 
bu s readiunximus et reincorporauimus, — Pesty, A srăr. Bânsâg, III, 
117. 1494. Nos Wladislaus. . . . consideratis fidelitatibus et seruioys 
per eosdem W olachos (districtus Sebes) in exercitualibus 
expedicionibus contra seuissimos 'Thurcos sepesepius 

“instauratis. — Pentru serviciele militari ale românilor din ţa Se- 
verinului este importantă și diploma regelui Bela If din anulă 1247, 
Pejer, IV. 1. 449... . . volumus etiam, quod memorati Olahi ad 
defensionem terrae, et ad injurias propulsan- 
das seu vleiscenda Ss; quae ab extraneis, nostrae ditioni non 
subiectis, inferentur iam dictis fratribus (domus hospitalis Terosolymi- 
tani) cum apparatu suo bellico assistere. |
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dovei, după cum le a fosti datina, Şi până aci (sicut hae 
tenus sunt consueti 1), 

Iar Românii din ţinutulă Devei şi ali Hinedorei formati 
în evul de mijlocii o societate organisată, milităresce, avândii 
să construcscă foxtificațiuni, să apere castelele, să ice parte 
la espedițiuni în timpii de resbelă, — și regele Sigismundă 
Dumesce acestă îndatorire a Românilori o vechiă și 
laudabilă consvetudine?). 

1) Fejer, X. 6. 796—98, 1462. Nos Sigismundus . . volumus autem, qucd sicut hactenus sunt consueti, ita et în faturum dicti Kenezius et vilani de saepe dicta Bereczkfalva ad fa ciendam enstodiam în illis continibus eţ explorationenm in partibus Moldaviae obligati sint. 
2) Kemeny în Magazin f. Geschichte Siebenbirgens. II. 315 1427. Sigismundus. .,.. .Olachi hi (în districtibus olachalibus castri Deva). . . .. etiam opera servitia manualia ad conservationen castri oportuna, ut sunţ munimența struendi, eț reparandi aggeres fodienăi, ligna secandi, indagines praecidend i, victualiam et commeatum devehendi, et alia id generis servitia, facere, juxta an- tiquam et laudabilerm consvetudinem teneantur. — Ibid. 311. 1482. Matthias, . , unde nos praefatos Kenezio s nostros (în per- tinentiis castri Hunyad) in antiquis eorum libertatibus tenere volentes, et conservare, fidelitati vestrae îirmiter mândamus, quatenus - is servitia ad praefatum castrum nostrum Hunyad ut prius facere adstrieti fuerunt, permittatis, — Același carâcterii so- cială "li găsim și la o mică coloniă română din comitatul Arva în Ungaria, aprâpe de frontierele Moraviei şi Galiției. Sechwartner, De Scul- tetiis. 167—168. 1614. Nos Comes Georgius Thurzo de Bethlenfalva, Regni Hungariae Palatinus . . . . debitum habentes respectam demissae supplicationis Paali Sculteti ac quingque colonorum YV alacha- lium possessionis nostrae Sucha Hora dictae, ad arcem nostram Arva omnino in eodem comitatu Aruensi extructam Spectantis . . . . . cum eisdem colonis conclusimus tali modo. . .. tempore necessitatis armati insurgere, arcemque restaurare debeant et teneantur. — Iar Românii din fostulă Ducati alii Omlaşului după multe certe, ce le ai avută cu Sașii din scaunul (districtulă) Sibiiului, în fine se împacă la anulii 1383, stipulândă espresă, că dânşii, adică ro- mânii, vorii ave să pădâscă frontierele: Carpaţiloră de la 'Tălmaci și până la Sălisce, Fejer, X. 1 132—133, 1383, .,. secnndus articulus est
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Aceeași laudabilă consvetudine, cum o numise regele Si- 
gismundă, o găsimii la românii din Ţera Făgăraşului, în 
vechia Terra Blacorum. 

Boierii din Făgăraș constituiatii încă din vechime o cohortă 
stabilă în jurulă castelului de aici, avândii să presteze ser- 
vicii militari domnilori acestei provincii, şi anume servicii 
militari equestre în puterea unei vechi consvetudini. ȘI a- 
cestă instituțiune se conservă în Făgăraș până la jum&- 
tatea, seculului trecutii, iar la anulă 1876 guvernulă ungui- 
vescii şterse și ultima rămășiță din acesti sistemi mili- 
tară, numele și funcțiunea de Căpitanii ală Ţărei Fă- 
găraşului:). 

iste: quod assumpserunt ipsi Valachi custodiam 
seruandan, în omnibusalpibusad Tolmaczvsque 
ad magnam villam Valachichalem. — La anul 1260 
Românii se luptă în 6stea rege'ui Bela ali IV-lea în contra vegelui Oto- 
carii ali Bohemiei. Acestă din urmă serie Papei: (Fejer, IV. 3. 16. 1260) 

. gravis belli, quod adversus Belam, et natum eiusdem Ste- 
phauum Vngarie reges. . . . .et înnumeram maltitudinem inhumano- 

„um hominum Cumanorum, Vngarorum . . . .et Valachorum. 
auctore Deo gessimus. — La anulii 1325 (aşa dară înainte de trecerea, 
lui Bogdanii) Românii din Moldova, probabilă cu cei din Maramureșii 
daii ajutor Polonilorii în contra, maregrafalui din Brandeturg. Dlugosii, 
Hist. polonica, Ed. Francofurt. 989, 1325. Wladislaus Poloniae Rex . 
contractis magnis suatum gentium copiis, auziliis etiam vicinorum po- 
pulorum, videlicet, Ruthenoram, Valachorum et Lithuanorum sti- 
patus, Marcham Brandeburgensem citra et ultra Odram sitam posi festum 
S. Ioannis Baptistae ingreditur et a Brandeburg vsque ad Franckofor- 
diam quanto latius fieri poterat, populationem iussit extendi. 

1) N. Densuşianu, Monumente pentru Ist. , Făgăraşului, în „Columna 
Imi Traiani“ 1882, 220. 1664. Nos Anna Bornemisza . ...... hogy 
dk is (Sândru Pândre is Stantsullal 6s Sztojka) az r&ghi szokâs 
szerent Fogarasi Varunkhoz tartozando szolgalatijokat jo kântă- 
sokkel paripâval €s fegyverekkel fel l&vân ruhâztatva ...... tartoz- 
zanak praestalni (Noi Anna Pomemisza ....... ca și că — Şandru 
Pandrea cu Stanciu și Stoica — să fă obligaţi în conformitate 
cu vechia consvetudinea presta serviciele, cu cari sunt 
datori la castelulă Făgăraşului...., fiindă echipați 

7
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În fine totă aceleași vestigii ale anticității românescă le Săsimă şi la Românii din Croaţia și Slavonia. Aşedaţi între rîurile Drava și Sava, Românii d'aici formati o comu- nitate militară, constituiți sub voivodi Și căpitani şi îndati- nați să apere frontierele Austriei în contra invasiuniloriă turcesti. La anulii 1627, împăratuli Ferdinandiă ală II, con- firmă, vechile libertăți ale acestori Români Și recundsce ex- „_Presii meritele, ce le-a, căștigatii acestă poporii, față de im- periuli germanii și față de întrega, lume creștină, cu serviei- ile sale militari, ce le-a prestată încă de pe timpulă des- călecării sale ăcolo 1). 

cu haine, cu cai și cu arme bun e). —Ibid. 250-251. 1691. Nos Michael Apafi....... ut (Alexander Fulitsa haeredesque et Po- steritates ipsius) more aliorumn verorum natorum in dubitatorum Distri ctus nostri ac Arcis Fogara- siensis existentium et inservientium Boeronum nostrorum equis ace frameis ad id aptis et conve- nientibus inservire debeant et sint adstricti, — A ceeaşi cavaleriă consvetudinarăo găsimă şi la românii din Maramure Și. „Maramureşenii, dice Mironii Costină, se bucură de a nu fi iabagă, ci ca nisce Gmeni liberi se cârmuesciă după le- gile lori proprie, avându-și dată pe semă cetatea Hust și ser- vindiă la resboe în cavaleria regală, în care se di- stingă prin vitejiă,- Vedi Opisanie ziemi Moldawskiej i Multanskiej przez Mirona Cosiyua, în Cronicele României de M. Kogălnicânu, TIT, 509 — 510. ct, Engel, Fortsetzung der Voracten z. ungr. Geschichte, în, Allg. Weltgeschichte. XXXI Th. III Band, 113 —115.—Toţă aceeași or- ganisațiune militară o aflămă în 'Țera-românâseă şi în Moldova: »Toţă Românii erai arca ȘI (Arkaszam) saă călăra ȘI (Kalaraszami“, dice Mironă Costin vorbindă despre epoca lui Dra:oșă. Mironi Costinii, Descrierea Moldovei şi a 'Țărei rom. la Hasdeă, Arch. ist. Tom. ], 1. 167 — 171, Cf, Bălcescu, Puterea armată; Ist. Româniloră sub Mi- Chaii V. V. 587—668. — Pauli Ioviu încă amintesce că Românii sunt puternici în cavaleriă, Ea gens (Valachi) equitutu pollet: nam quisque uel egentissimus domi equun alit, quo praedatur et militaţ, (Historiarum sui temporis. Lib. AL), 
1) Tnacuun epncaor Yieno? ApywrBa. Kuvura nera, 2304. 1627. Ferdinandus. . - «+ considerantes et expertum plane hahentes 

*
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Astă-felii poporulii românii în evulii de mijlocii atât din- 
coce câtă și dinâolo de Dunăre ni se presintă ca unii po- 

poră adevărată legiona rii; vicţa sa publică este în arme, 

în espediţiuni, cari se întindă de o parte până în Sieilia şi 

în maregrafiatulă Brandenburgului, de altă parte până în 

dictamnationem Valachorum, militaremoperam 

eorum, excubandogque et Vigilias agendo, quae pro 

bonno et emolumento partium illarum, et etiam locorum Confiniariorun. 

(înde a tempore emigrationis, et condescensionis in sedes et domicilia 
quae etiam nunc încolunt) exhibuerunt et impenderunt, etiam communi 
Reipublicae Christianae rebus non nihil commodi attulisse. — Ibid. 
39—40. Statuta Valachorum, De re militari. Art, VII, Cum vero.t ota 
Valachorum Communitas rebus potissimum 
bellicisac militaribus vacet (este devotată), ob idque 
singularibus privilegiis gaudeat, Azt, XI, Quocungue autem tempore, 

quod Deus clementer advertat, quidam iîmpetus aut suspicio majoris mo- 

menti oriretur, ex omnibus omnino Capitaneatibus, qguotquot in- 

veniuntur Valachi, îmo ipsa juventus, decimum octavum an- 
nam excedens, ad Turcas et hostes, co'unctis viribus, omni 

ex parte cum vita et sanguinis effusione propulsandos — subito erunt 
parati, adeoque militaribus signis , . . excitati intra vel ad summum 
tres horas cum omni Bellico.apparatu, semper ad 

minimum sex vel septem millia militum Vala- 
choru m, în unum locum congregabuntur. — Încă pe timpul împă- 

raţilorii romani, frontierele imperiului eraii ocupate cu garnisone nume- 

rose numite milites limitanei, A se ved6 lung, Roemer u. Romanen 40 
et seg, — Bicking, Notitia dignitatum . . in partibus orientis. p. XLII, 
Dacia ripensis habebat Praesidem et Ducem limitaneum, Procopii, 
Hist. axcana, e. 24. Ed, Bonn, 135.—Totii ca militari aflămiă pe Ro- 
mâniși în peninsula Crimului. Laanulii 1474 Tureiă ocupase 
fortăreţa, gotică Teodoro din Crimi. În relaţiunea italiană despre ocu- 
parea acestei cetăţi se dice, că Domnulii Gothiei a apăratii fortă- 
reța cu 300 deromâni; Tomaschek, die Goten in Taurien, 54: 

Parmata era a campo .a un castello fortissimo della Gotia, che 
si chiama "Teodoro, dove si trova il signore della Gotia con 300 va- 

lacchi, e gli ha dato cinqne battaglie ordinațe e non ha potuto 
ottenere, perchă e fortissimo, come ho detto, e non vi si pud entrare 
se non da uno Inogo. Tomaschek crede însă, că aceşti 300 de „valacchi“ 
ar fi fostii Goţă (2).
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Bosnia și în peninsula Crimului. Nu este locul aici să cer- 
cetămă mai departe originea : acestei consvetudini militari, 
faptulă, remâne însă positivă, că acestă, vi6ță era comuna 
întregii elementului românii, deși "ăi aflămii reslățită prin diferite țări și trăind sub diferite guverne. 

În togma cum era caracterulii așa, eraii și elementele so- 
cietății române, 

În fruntea provineielorii române, atâtă dincâce câtă şi dincolo de Carpaţi, se afla, câte unu Voivodi, Banii sau 
Căpitană Qnilitum Duces, Exereitus ductores) investiţi totii-o-dată și cu funcțiuni administrative şi cu unele atri- 
buţiuni ale puterii judecătoresei 1). Iar societatea, sai po- porulă, se afla divisată în trei clase, în boieri saă militari de prima ordine, chinezi sai căpitani de districte, ȘI în țErani obligaţi la apărarea casteleloră și a, frontierelorii, şi la resbeli în timpi de necesitate. 

Aşa aflămii în evulii de mijlocă o mulţime de voivodi în tote părţile unde a esistată vre o societate română: voivod pe Stanislai și pe Lirtioiă, unulă dinedce şi altulii dincolo de Oltă 2), pe Ionii voivodă în Bănată 3, pe Milutinii voi- 

1) loann. Luncii De Regno Dalmat. et Croat. lib. VI e I. Voyuoda Vero exercitus ductor em significabat, et hodie promiscue pro quolibet exercitus vel ordinnm ductore accipitur, ut apud Italos Capi- taneus. — Toanu. Dlugossi, Fist, Poloniea, Ed. Francofurt. 1. 58—59. 
Woiewodas, id est Exercituum ductores. — Fnacuun Cpnceor yienor 
Abyuitea, nHvura neta, Statuta Valachorum. De re militari, Art. 1[. 38-39 v ojvodae sint viri militares, illibatorum morum et vitae integritate praediti. CE. Pesty, A Sysr. Bânsâg. II. 219. ) Pejer, 1V. 1. 448—449, 1247 ...., totam terram de Zeurino usque ad flnmen Oltae excepta terra Kenezatus Lyrtioy (Pr Linioy) Waiwodae,. quam Olahis relinquimus ....... a fiuvio Oltae et alpibus ultrasilvanis totam Cumaniam .,.., excepta terra Sze- neslai Woiavodae Olahorum. 

5; Fejer, X. 1. 426, 1388. Ioanne quondam Wayuoda Zeu. rinen, — Ibid X. 1. 503. 1389. Ioanne olim Wayuoda Zen rinensi. — Pesty, A szâr. vârm. h. olăh keriletek. 82. Iacobus
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vodă la Mihadiă »), pe Raia şi pe Stoica voivodi ai Ca- 
ransebeșului — Oppidi Valachorum — :), pe Bolia voivodii în 
comitatulă Zarandului, pe Iacobă voivodii la Abrudă 3), 
pe Negulă, pe Ionă și pe Petru, voivodi în ţinutulă Beiu- 

de Marga et Rayn wa ywoda vice Bani Zewrinienses. — Chiar 
și cuvântulă “Banii“ după Da Cange, nu însemntză altă-ceva de 
câtiăi voivod saă căpitanii ală militarilor: Certe a ban seu banno, 
vel bando, id est, vexillo videntur Bani appellati, quod sub eorum 
vexillis ac siguis provinciales militarent (Glossarium med. et inf, 
latinitatis, — Fejer, X. 6. 7. Fuerant quippe Bani ductores 
exercitus generales. — In vechia limbă sârbâscă, cuvântul „Bani, 
după cum mărturisesee văposatuli Safarik, nu esistă, iar Croaţii, ar fi 
adoptatii acâstă numire de la Avari, Safarik's Geschichte des serbischen 
Schritthums. 38. 43. Numele de Ba n îi "Ii aveai şi prefecţii din dis- 
strictele românescă, ale Caransebeşului și Lugoşului (Pesty, A. Szăr. 
Bânsâg. 1. 293-314), 

1) Pesty, A Szăr. Bânsâg. III, 38. 1439. Ladislaus filius Mylu 
then Wayuode de Mihala, 

2) Pesty, A Szâr, Bânsăg. IT519 1429. Raya Peter Sevesi 
Vajda. — Ibid. IL. 125, 1498. Ste phani Ilzthowyka (mai 
josii Ztoyka) Judicis et W ayuode...., Oppidi Kâransebea, 
— Ibid III. 152, 1505: Nos Stephanus Ztoyka, Judex et 
vayvoda de Raransebes. —La anulă 1494 Nicolae Lazării 
se întituleză căpitană şi jude. Ibid. II. 115. Universi nobiles distri- 
ctus Karansebes: Nicolaus Lazar Capitaneus et Judex. 
— Voivodi saii Bani se numiati şi prefecţii comitatului 'Timișâra [Alias 
etiam Vajvodae et Bani dicti. Lehotzki, Regni Hung. Sta- Ă 
tus et Ordines. 152). — Nagy Gâbor scrie, că sub autoritatea Banilorii 
din Temișdra se afla următorele orașe : Severinulii, Oxşova, Caranse- 
beșulă, mai departe 9 voivodi, voivodatele Lugoșşului, 
ltvinișului, Mănăsturulnă și a Ciochei şi în fine 
2 castelani. (Pesty, A. Szăr. Bânsâg, 1. 426), 

5) Kemeny, în Uj Magyar Muzeum, II, 195. 1445, Nos  Pypo 
de Ozora Themensiensis. . . . Comes. ... quod licet nos Boa- 
lyam Voyvodam de Krestor.. . . decollari fecerimus 
universasque possessiones et portiones possessionarias . , . . abstu- 
lerimus. — lbid IL. 130... . az abrudhânyai olăhsăg- 
nak' (Als6 Fejer megy6ben) meg 1547-ben kiâlin (Jakab nevii) 
vajdaja volt, | 

j
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şultă 1), pe Stanislaii şi pe Baleu, voivodi ai Românilorii din 
Satmară :), pe Vladii şi pe Nicolae, voivodi ai Români- 
loră din părţile Clujului, Dobâcii și ale Solnoeului 3), pe 

1) Nagy Imre, Codex “dipl. hung. Andegavensis, II. 238. 1326, pos- 
sessionem . . . . Hudas vocatam populosam in qua Negul w o y- 
noda considei et commoratur. — Fejer, 1X. 3. 365. 1363. Ilwan 
Woywoda de Bulenus, ac Boch de Balk, frates sui, — Kemeny, 
Transilvania, 1872. 200. 1410. Petrus Vajda, ac Universi Kenezii 
et Jusati de pretinentiis ejusdem Belenes. — În Regestele “ Orăqii 
din secululii XIII încă se face amintire de unele persâne numite » Voda 
și de unii Luca „Princeps exerecitus“; $. 9. Voda, Queren ei Andreas 
de villa Scerep feurunt Varadini cum pristaldo eorum nomine 'Toma. 
— Did. $. 241. Luca Principe Exercitus, et Matthia 
centurione impetierunt liberlinos Forcos e Belemen. — Ibid. $. 336. 
Voda, filius Foreassi, impetiit ioubagionem Lamperti, scilicet Hegun 
de octisione patris sui. - Ă 

>) Fejer, X. 1. 87—88. 1383. Zaniszi6. . „Ei a Kerechkey 
es Buchnicze falukban Kivălpnek' Olahjinak V ajdâja vala 
(Stanislai. . . . carea fosti voi vo dii peste românii regi- 
noi din satele Kerechkey și Buchnieze). — Despre voivodii din comita- 
tulă Beregă în districtulii Craina, cf. Puliscovic, II. 19. apud. Pic, 148. 
— Pejer. X 1.:69. 1383: Maria. ... Dicunt nobis B alk, Vaj- 
aoda Comitis Zathmarien. e Drâg. ac loannnes fra- 
tres sui. — Fejer, X. 1. 99. 1833, ... Balk Vajuaoda, co- mes fathmariens,. et Dragh, ac Ioannes fratres sui. — Pojer, 
X. 8. 139. 1384, condam Wolk Wajuode, Comiti Zath. 
mariens, nec non Drag et loanni, fratribus eiusdem. — În reges- 
tele Orădii din secululă ală XIII încă se face amintire de unit voivodii 
din comitatul Satmarului, Ş. 102. Dethmar itaque curialis Comes Si- monis guendam Voiuoden nomine Cemitis de Zathmar 

missit Varadinum ad candentis ferri judicium, 
5) Archiva familiară a, contelui Teleki din Tergulă-Mureșului. 1370. Petrus filius Ladislai et Andreas ac Mattyas proximi ipsius Petri de Nadasd comitatu de Kolos. . „ una cun Ladislao Wa yvoda 

Olacorum putentialiter veniendo, — Kemeny, Transilvania, 1873. 115. 1450. Nicolai Wayvode Walachorum nostrorum de Olâh Gorbo. — Regestr. Varad, $. 44, An. 12. . Vincentius, Ven- dega, Voca de villa Roba impetiere conuillanos suos, , ., dicentes, quod eorum falsa Suggestione, quidam potens nomi n e Vaiavoda in sex marcis eos damnificasset. IIli responderunt  quod
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Stefani, pe Ioni, pe Bogdanii, pe Balcu saii Băliță şi pe 
Dragu, voivodi în Maramureşă 1), aflămi că ună Căpi- 

praenominatus Vaiavoda non eorum suggestione quid quam eis 
subtraxisset, sed cum esset corum centuri o, et ipsicastren 
se s.—lbid. $. 147. An. 12. . Bulsuh dux Exercitus de 
castro Zounue. — Ibid. $ 304. 1219, Cum Voiunoda comes 
de Doboca pernideret exercitum sum, — Kemeny, 'Transilvania, 

"1874. 145, 1548. Anna Bathori de Somlyo. . . Thomam Hosszu 
(nume usitată la români) de Kis Nyizes in Voivodatu pos- 

sessionis Restolez . . . . confirmat. 

1) Ant. Szirmay, Notitia Comitatus Ugochiensis, 113. 1300. Ste 
phanus Vayvoda.. . . Comes de Marmaros.—0di- 
plomă a regelui Ludovică din 1349, amintesce de unii Lon filium 
ge (Iugae) vojvodam Olacorum (Col. d-lui St. Szilăgyi in 
Sighetulă Marmaţiei, apud Hunfalvi, Die Rumănen, 113). — Fejer, X. 3, 
469. 1365. Ludovicus. . . . . possessionem Kunya, vocatam cum ap- 
pertinentiis. . . . in Comitatu. Marmarus existen,, quae 
per infiielitatem Bogdan Wajuodae. . . . ad se devolutas 
solenni  privilegio (strenuo viro Balk, filio Saaz, Moldavo, W a y- 
uodae Maramorusiensi) confert. — Ibid. IX, 3. 469. XI, 
414—475. 1365. Balk filio Zaaz Moldavo Wayvodae Maramo- 
viensi. Kemeny, Uj Magyar Museum. Il. 1854, 121. 1386. Comitum 
Balk WVayvode Otlachorum, e Drag ejus fratris (comita- 
tulă nu se amintesce), — Ibid. X. I. 288, 1386. Drag Woyvwvoda 
Marmorosiensis. — Ihid X. 1. 372. 1387, Ivan, Olachi, fily 
Dragumeri, fiii scilicet. sororis vtexine Magnificorum Virorum Balk et 
Drag Wayuode. — Ihid. X. 1. 581-582. 1390, Dragh,, Comes de 
Maramoros sua et Walk Wa yuodae, similiter comilis dicti comi- 
tatus în personis, in nostrae Maiestatis accedens praesentiam. — Miklo- 
Sich, Acta Patriarehatus IL. 156-157, 1391, 8 ze fotă6ăas 5 Mrădtag 
(Baliţă! za 5 Nâpăyoc (Dragii) Epova. pavastiigtov nb yowrfantog ep Tov 
îânoy rod Mapaudpeao. —- Pejer, X. 2, 63. 1392. Magnifcis viris Do- 
minis Balk et Drag Vayvodis Comitatunm Maramo-- 
rosii et de Ugocha. — Ant. Szirmay, Notitia Comit. Ugochiensis. 
143, 1400. Dominae consortis Dragh W ayvodae de castro 
Nyalâb (Ugocia). — Despre mai mulţi voivodi români amintesce 
Papa Clemente ală VI-lea înti'o serisore către re gele Ludovicii ali Un- 
gariei, A. Theiner, Vetera Monumenta, hist, Hungariam sacram illus- 
teantia. 1. 691. 1345. Clemens Episcopus. . . auditam, quod Olachi 
Romani commorantes in partibus Ungariae Transilvanis, Ultralpinis
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tanii în fruntea 'Țărei Făgărașului şi a Chioarului 2), voivodi 
la Românii din Croaţia şi Slavonia 2), voivodi la colo- 

et Simmiis. . . . aliqui iam viam veritatis agnoverunt per susceptia- 
nem fidei catholice. . - . de salute Olachorum ipsorum et dila- 
tione fidei orthodoxe soliciti et iocundi diversas oportunas litteras nos- 
tras patentes et clausas . . „ . Nobilibus viris Alexandro Bassara ti, 
ct aliis tam Nobilibus quam popularibus Olachis Romanis, Nicolao 
principi de Remecha, Ladislao Voyvade de Bivinis, Stanislao 
de Sypprach, A prozye Voyvade de Zopus,et Nicolao Voyvade 
de Auginas. ... dirigendas providimus. Din localităţile însemnate aici 
Bevi n-ulă (de Bevinis) se vede a îi fostă în părțile Transilvaniei, A. 
nume într'ună documentă din anulă 1332 publicatii de 'Pheiner la pag, 
560, se face mențiune de comuna Bevin în „partibus transilvanise (dus 
Chunradus de villa Bevini se, quondam decanus de Sprungi). Iar Syp- 
prach-ulă se pare a fi românesculii Siplacă (ung, Szeplak), nume de sate 
în ţinutul Sân-Mărtinului, Reghinului, Dejului, Selagiului și ală Orădii (Cf. Fejer. III. 2. 130. 1228. possessionem nomine Szeplak, ultra siluas constitutam). Roesler (Rom. Stud. 390) rătăcesee, când crede, că toți voivodii amintiţi aici ar fi fostii principi feudali din Muntenia. Papa Cle- 
mente ne spune espresă, că aceşti Olachi Romani eraă din trei 
provincii diferite și anume din Transilvania, 'Pâra românâscă şi din Sirmiu. 

1) Că Făgăraşulă și Omlaşulii ai formaţii în vechime dâuc voivo- date românesci se vede din titlurile Domniloră 'Țărei românescă, cari în sec. XIV și XV se numesc forte adese ori Duci ai Făgăra- șalui și Omlașului, Iar după ce Făgăraşuli a fostă ruptă de către era romântscă titlulă de Duce se înlocui cu titlulă de Căpitanii, Apperob. 
Constitutiones. P. 11. tit, 15, art 1. Fogaras Vâra &s Tartomânya 
a Kapitânyok authoritâsok *s inspectidjok alatt hagyattatnak (Fortărţa Făgărașului și ţinutulă săi se lasă şi de aică înainte sub auto- ritatea, şi inspecţiunea Că pitanilori). — Ibid, despre Chioarii. III, tit. 46, at. 5. — Pesty, Az eltint râzi vârmegysk, II, 67 —70. — Nu amiutimă aici despre Gelu, dux Blacorum terrae ultra silvanae (A- nonymus Bolae regis c, 24, 26), şi nici despre Negru-Vodăali Fă- găraşului, esistența, lori fiindă încă supusă controversei, 

>) Faacuuk cpacuor Yioaor Abyuiraa, Kuvura nera. 23. 1627, Ferdinandus secundus. . . - « «+ Unde etiam ad instar suarum Ma- jestatum quondain Rndolphi secundi et Mathiae similiter secundi , „+ felicis recordationis, qui nimiram natio ni Valacho. rum Sub certţis ductoribus et Antesignanis ex ditionibus Turcarum emigrarent, ac in domiciliorum loca, guae pro nune
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niele din Galiţia 1, în fine voivodi şi la Românii din 

Tesalia 2). 

Acolo însă unde elementulii românii şi-a perduti suvera- 
nitatea naţională, cum a, fostă de esemplu în Ungaria și 
Transilvania, acolo și sfera de activitate a, voivodilorii a în- 
ceputii să scadă din ce în ce mai multii, până în fine, voi- 
vodii ajunseră a fi simpli căpitani în trupele milițienilorii 

sail castrensilorii 5). Dar cu tote aceste voivodatele române 

se conservară în Ungaria şi Transilvania până pe la mijlocul 

seculului ală XVI-lea, nu în aceeași splendore, ce e dreptii, în 

care se aflai voivodatele din Muntenia şi Moldova, dar celii 

puţinii ca o tristă relicviă a unei vechi instituțiuni militare a 

poporului română. 

Voivodatele de peste Olt, cum şi voivodatele din Tran- 
silvania şi Ungaria se aflaii la începută divisate în mai 

in partibus Slavoniae et Croatiae incolunt, collocarentur , peculiaribus 

gratiis et favoribus prosecuti faerunt, Ibid. 38-39. Statuta Valachorum. 

De re militari. Art. V. In Vojvodarum,. .. . . demortuoram, 

vel etiam judicialiter ab oficio depositorum loca, alii bene meriti per 

commmnitatem Generali commendabuntur. 

1) Studia histofyezne M. Balinsckiego. 210. (Apud Hasdeii, Arch. ist, 
1. 1. 104) 1390. Dzingio de Stupnicza Woywoda Walacho- 
rum. — Ibid. 1392. Dzurdz, de Stupnicza woiewoda Wa- 
lachorum 

2) Cantacuzeni Hist. III. c. 53. Ed, Bonn. 322, 1342. ztveg zâv 2v săi 

Bhayia âpxâvrwy — De și cuvântulă Voivodii se vede a fi de ori- 
gine străină, de aici încă nu urmeză, că instituțiunea voivodatelori ar 

fi împrumutată de la Slavi, Voivodi aflămă la popârele din imperiulii o- 
rientală chiar şi pe timpuli lui Justinian (move îppovuzvovg zâv 2vcoy — 
praesides gentium, Novella VII, c. 1). Ducă sai voivodi se numiaă că- 

peteniele soldațiloră xomani încă în primii seculi ai erei crestine, Pro. 

copius, de Bello Pensico. lib, 1. e, 17. Poualuv opastesrăy dopo, 0is 

îoizas xaăoiaw, eorum quibus milites Romani parent hos d u ce e s vocant 

— ldem, de Aedificiis. IL. e. 6. — Bicking. Notitia Dignitatum în part, 

Orient pag. XLIIL. 

3) Regestr. Varad. $. 44. Illi autem (castrenses) responderunt, quod 

praenominatus Vaiauoda, non eorum suggestione quidquam eis sub- 

traxisset, sed cum esset eorum centurio et ipsi castrens, — Sam.
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multe chineziate sai districte. Aşa aflămii de esemplu, 
chineziatele lui Ionii, lui Fărcaşă şi Lirţioii 2) în 'Țera 
Severinului (Terra de Zewrino, Bănatulă și Oltenia), chine- 
ziatulă lui Petru în districtulă Mihadiey ) chineziatulă lui 
Ionii, Sandrină și Stefani în comitatele Beregă și Sat- 
mară 3), representândi la începutii o întindere teritorială des- 
tulă de însemnată. 

Budina, Historia Szigheti în M. Belii Scriptores, 1. 724. Una cum pe- ditum ductoribus seu praefectis quos Vayuo das vocant, 
1) Pejer, IV. 1.448.1247. . totam terram de Zeurino . . , pariter cum Renezatibus loanniset Farcasii usque ad fiu- men Oltae, excepta tema Kenez atus Lyrtioy (Pr. Linoy Waiwodae. — Aici se presiută trei chineziate, ală lui Ionii, Fărcașă, și Lirţioii, şi între acești trei, chinezuli Lir țioi ă apare toti. o-dată învestită şi cu demnitatea de voivodi. În părțile de peste Carpaţi, anume în comitatulă Beregii și în Croaţia, voivodii se alegea din partea chineziloră și a poporului. Vodi Daliskovie. II. 18, 19, la 

Pic, 148. Taacnua, kHbura Nera. Stat. Valachorum. De re militari, Art. V. pag. 38—39, 
, 

2) Pesty, A Szăr. vârm. h. olâh keriiletek, 51. 1387, fily Dees K e- nezy districtuum Casta regalis Mic hal d vocati, 
).Pejer, X. 1. 88, 1333. Mi Maria. . - - Tâmosnak, Sândrinak, &s -Istvânnak, nshai Zaniszl6 fiainak, ki a'Kerechkey, €s Buchnieze falukban Kirâlynek' Olâhjinak Vajdâja vala Bereg €s Zathmâr Vârme- gytkbben l&vă Olăhoknak Keneziăsâgăt . . . . drokre. - âtadni eltăk- kelletik (Noi Maria. . , ami hotărită, ca să dămă pentru totă-de-una chineziatuliă Româniloriă din comitatululă B e x e gă și Satmariă lui Ionă, lui Sandrină și Ini Stefani, feciori ai decedatulai Stanislai, care a fostă Yo iv odă peste Românii Reginei din satele, Kerechkey şi. Buchnicze.) — În Croaţia chinezii încă erai capi de dis- "tricte. Lucius, de regno Dalmatiae et Croatiae, lib. VI, c, 1. Satnicus di- cebatur, qui praeerât » e gioni, que centum ar matos dare poterat. Horum loco s zccesseje Knesi, quod idem quod Comites significat, — Rogerius, Carmen miserabile, c. XXXV, Constituerunţ (Tar fari) Canesios... „= Et sie procurator meus de istis dominis erat unus, et paene mille villas regebat, et erant Ca- nesii fere centum, — Chineziatele române de peste Carpaţi erai o înstitațiune cn totulă străină de spiritulă administrațiunii unguresc, Dar care era originea chineziateloriă românesci? Fontânile istorice nu
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Funeţiunile chinezului eiaii diferite. Elii era judecătoriulii 
şi capulă administraţiunii districtului 1), dar în prima liniă, 
chinezulă era prefectul militari ali ținutului seă 2), şi 

ne daii mici o lumină de acestă privință. Diplomele zegilori ungu- 
vescă se mărginescii a aminti numai, că chinezii români se aflati de 
timpuri immemoviale în funcțiunile şi posesiunile lori. Pesty, A Szăr. 
vârm, h. olâh Keriiletek, pag. 56. 1420. a quampluribus tem- 
poribus iam retrolapsis nomine Keneziatus possedisse as- 
seruntur,—bid, 59 1428. nomine kenezyatus, ab olim permul- 
torum annorum praeteritorum carricul a paci- 
fice tenuissent. Idem. A Szăr Bânsâg. II. 9—11. — Safarik derivă cen- 
vântulă knez de la goticuli kunninggs, şi este de părere, că acâstă nu- 
mire s'a introdusti la Sârbi de-o-dată cu cărțile cirile Geschichte d, serb. 
Sehrifthums. 38). Cum a venitii însă arestii cuvânt la români? Prin 
cărțile cirile, cu limba oficială Slavonă, sai pe cale politică, oră 
socială ? În acâstă privință totulă remâne numai o simplă ipotesă, cu a- 
tâtii mai multi, fiind că adevăratuli teren ali chineziatelorii româ- 
nesci "Îi aflămă în Țâra-Severinului, în Ungaria şi Transilvania. Încer- 
cările unori scriitori de a presenta, chineziatele române ca, instituţiuni 
de colonisare, ai rămasă până astădi fără nici ună resultată pentru 
sciinţa istorică. 

1) Kurz, Magazin II. 1. 999. 1426. Qnod nullus omnino Judicum 
Regalium, et terrestrium ipsos [inhabitatores villae Rereczk] ju di 
care. . . . praesummat, nisi ipsemet Kenezius cum 
praefatae villae villanis.. —- Pesty, A Szăr. Bânsâg. III. 9. 1387, Nos 
Sigismundus . . , . pro fidelitatibus et fidelibus servicys Bogdan 
Olahi fly Stephani de Mothnuk . . . , ., Quandam possessionem 
nostram sub ipsius keneziatu seu officiolatu hactenus 
habitam, Almafa Vocatam . . . dedimus. —— Ibid. III, pas. 10—1i, 1390. 
Nos Sigismundus . , . . . possessiones Koyuapatak et Patak. vocatas 

. simul cum omnibu: ipsarum Juribus Jurisdiccionibus 
(Nobili Kenezio de Temeshel). . . . dedimus, 

3) Pesty, A Szăr. Bânsâg. III. 11. 1390.ipsi (Kenezy de Temeshel 
in tenutis castri nostri Myhald) et heredes ipsorum de dictis posses- 
sionibus ad predictuum exerecitum cum vna lancea 
ut, .. .consuetudinis certorum nobilii Rea 
ziorum dictarum terr, . . . . proficisci teneantur. Aici sub puna 
lancea, se înţelegea „una genst sai o trupă mai mică de sol- 
daţi. (Vedi Pesty,  Olâh keriiletek. 66, 1437. pro solueione huiusmodi
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fontânile istorice ne relateză adese-oră despre virtuțile mi- 
litauă ale chinezilori români 1). 

Demnitatea chinezului era, ereditară; ea trecea din pă- 
rinte în fi, şi din fă în nepoți ca ună dreptă partieularii 
ală familiei chinezesci, şi acestă transmisiune ne este ex- 
plicabilă; — în epoca de atunci, instituţiunea chineziatu- 

quinquaginta lancearum, seu gencium sub eisdem 
lanceis exercitu ancium), În evulă de mijlocă se mumia 
lance și sttgulii militarii, care se înfigea în lance. (Du Cange ad vocem.) 
Fejer, X. 6. 797, 1436. Nos Sigismundus. . . . volumus autem, quod 
sicut hactenus sunt consueti, ita et in faturum dicti Kenezius et 
villani de saepedicta Bereczkfalva ad faci endam cus- 
todiam in illis confinibus e explorationem. în 
partibus Moldaviae obligati sinț. -- Kurz, Magazin. II. 311, 1482 Ma- 
thias, . sed eis (Koneziis Districtus Hunyad) servitia ad prac- 
fatum Castrum nostrum Hunyad, ut prius facere adstricti fac- 
runt, permittatis, — Era o deosebire capitală între chinezii români și 
între şoltuzii sai sculteţii din Ungaria. Sculteţiele erai institu- 
ţiuni de colonisar e, și nu aveai nici ună obligamenti mi- 
litară. M. Schwartner, de Scultetiis 140, neque tamen in litteris in- 
uestiturae, illis (Scultetis), ante tempora quibus 'Thurzones floruerunt 
(Sec. XVI. XVII.) imposita est insurgendi in hostem necessitas, 

1) Pesty, A szâr. vârm. h, olâh keriiletek, 51—52. 1387, Nos Ste- 
phanus de lochonch Banus Zeuerinensis . „ „+ consideratis laude dig- 
nis meritis fidelium serniciorum Petri fily dees Kenezy distri- 
ctuum Castri vegalis Michald vocati . . e + Signanter vero tem- 
pore pristine guexre, dum pro liberacione domine marie” regie 
(sic) laborabamus. — Ibid. 54—55. 1406. Nos Sigismundus . . . consi- 
deratis. . . . fidelitatibus et fidelium obsequiorum vberrimis merilis 
et. sinceris conplacencys per ipsum dionisium (filium Kenezii Chwka) 
in nostris et regui nostri Varys expedicionibus, 
Praescriim vero in yeme proxime preterita ct in estate presenti, in 
regio excrcitu nostro Boznensi, aduersus Herwo- 
ya m nostrum notoriam infidelem, — Ibid. 56-57. 1420. Nos Sigismun- 
dus de Losonez .. . . considoratis .. - „ preclaris et laudedignis meri- tis, dilecti nostri. Bogdani fily Nicolai fly Magoya (Chineză) per- 
ipsum nobis in nonnullis nostris seruiciis validis et ex pedicioni- 
bus. . . . signanter sab castro Zeuriniensi contra senissimos 'Turcos,
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lui se basa mai multii pe valârea militară a familiei chi- 
nezescă 5, 

Încă în secululă ali XIV-lea şi alit XV-lea numărulă ehi- 
„ neziateloră de peste Carpaţi se înmulţise aşa de tare, încâtă 
chinezii formaă în acestă epocă o clasă numerosă, și toti o- 
dată importantă a societăţii române, clasă, care astă-di a, 
dispărutii cu totul 2). 

O altă clasă a societăţii române era compusă din Boie- 
rime, şi acestă instituțiune ne presintă în istoria română 
timpuri eu totulă obseure, forte depărtate. - 

Boierimea română nu se născuse din feudalitate, căci no- 
hilime în sensii feudală la români în epoca vechiă n'a esis- 
tatii. Din contră în evulă de mijlocii boerimea română 
vepresenta o clasă militară în totă forța cuvântului, 
clasa, care- Și căştigase numele de boieri, prerogativele şi 
moșiile, fiindii-că avea să “presteze necurmate servicii de res- 
belii. Boierii în epoca vechiă eraii adevăraţi ostași Le gi o- 
nari, însa clasa, cea mai distinsă a poporului militară i 3, şi 

*) Rurz, Magazin. IL. 297. 1377 Lmdovieus, . . . quos (Kenezios) 
în aliis distretihus Olachalibus ese. „înprehabitis eorum 
Keneziătibus relinquee, ct in filios filiornm con- 

fir mar e 'consvevimus. 

2) Aur Magazin. IL. 300. 1363. Nos Petrus Vice-Vayvoda. Transyl- 
vanus +. unacum eistem nobilibus.,. comitatus Hunyadiensis, un i- 
versisq ne Keneziis, et senioribus Olachalibus ipsius Districtus 
Haczak, ac aliis pro vincialibus. —Pesty, Olâh keriiletek. 52, 1391. 

Nobiles et kenezios districtuum et prouinciarum quatnor scilicet, 
de Sebes, de lugas, ac de karan ct kompyathi. — Idem, A 
szâr. Bânsâg, III. 33. 1439. — Kemeny, Transilvania. 1873, 290 — 291, 
1481. universi Kenezii et incolae pertinentis castri Deva. 

5) Midites dignioris ordinis, ozpanâza bellatores, 

rom. boieri de la slav. goi puena. Dincâce de Carpaţi, în 'Ţera-ro- 
mânscă și Moldova esistatt done categorii de Boieră: boieri mari și 
Doieră mică, fiă-care categoriă avândii mai multe divisiuni. Cantemirii, 
Descriptio Mold 1872, 76 et. seg. — Hasdeii, Arichva îst, 1. 1. pag. 5. 
75. 76. 98, . 

4
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fontânele istorice ne probeză, că ea și-a îndeplinită cu gloriă 
misiunea sa de arme?) Militarismuli boierilor români era 
consvetudinariiă, elăi nu era impus prin relațiuni 
de vasalitate, nu avea nici o durată, nu avea nici con- 
dițiuni, cum era în statele feudale 2, precum nică na 

1) Uni interesanti documentă despre valârea militară a acestei boie- 
rimi este o diplomă a, regelui Vladislavii din anul 1443. Patra familii 
nobile române din Tera Hațegului și din Bănatii apără cu Gmenii şi cu 
cheltuielile lorii în timpi de patru ani, şepte castele ale Ungariei în 

“contra 'Purciloră și anume: Severinulă, Gânrenii, Orșova, Pet, Svi- 
nița, (Caran)Sebeşuli și Mihadia. Pesiy, A szăr. Bânsăg. III. 44 1443, 
Nos Wladislaus ..., Quod quia fideles nostri Strenni et Nobiles M i- 
ehael de Chorna et Blasius filius Sthovan de cadem, Item Mu- 
syna et Sandor de dampsos ae Nicolaus de Byzere a tempore 
Regiminis . . . domini Alberti Regis . , . vsqne ad hoc nostre maiesta- 
tis tempora Castra nostra Regalia Zewryn et Gevwri m, Orswa 
Peech, Zinicze, Sebes e Mihald vocata. ... nulla ci s 
disposicione su perinde facta proprys sumptibus et expen- 
sis... contra încursos crebrerimos Tarcorum . ... ae crebra propry „ Samguinis effussione .. . fideliter Consernauerunt .., . (et) maicstatem nostram antefatis. . . . pro talibns fidelibus eorum Sernicvs ae con- servacione Castrorum . ,, „în Qninque Milibus florenoru m auri obligatam remansisse, —Diferiţi nobili români din Transilvania şi Ungaria ne apără ca militari at curţii regale. Fejer, Gonus Ioaun. Cor- vini. 32, 1409. Wo YKk, fiii Serbe aulacnost rae militis. — 1dem. X. 23. 521, 1397. strenui militis Gurzonis, fiii Iwan de Maramorusio — Pesty, A szăr. vârm, h. olâh: keriiletek. 57. 1422 egregy viri ma gistri Stanehn l filins Baab et Dra gaan fi- lius Manchul Yolahy de Komyath Aule Re giemilites — Jdem. A szăr. Bânsâg, II. 27. 1433. Nico Lai fily condam ladislai de by- zere Aule nostre Militis. 

” *) Katona, Hist. crit. XXI. a, 1550 pag. 1096. Ohiectabant (nobilii ung.) îns veteris libertatis, qua non ultra XV diem în bello esse tenerentur. — Kovachieh, Script. rer. hung. minores. Ti, 108. si contra oceidentalos (puguandum est, (Siculi), decimam sui partem mittunt, neque ultra quintum supra decimun diem sequuntur castra,
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esistatii vre-o ordine de succesiune feudală în moşiile boie- 
resci 1). 

În Ungaria şi Transilvania, boierimea română a figurati 
până în secululă ali XV-lea sub numele de nobili ro- 
mâni (nobiles valachi, nobiles ut dicitur Valachorum), for- 
mândă o clasă socială şi politică diferită de nobilimea un- 
gurescă (nobiles hungari), şi distinsă de ea prin originea: 
prin istoria şi prin natura privilegielori sale 2). 

În fine clasa a treia şi cea mai numerosă o formaă țe- 

i sai soldaţi ai 
castrelor ii (castrenses, populi castrenses, milites castri), 
şi cară în ținuturile românesci se afla divisaţi, în mai 
multe chineziate şi voivodate Țeranii castreloră în epoca 
vechiă eraii 6 meni liberi nesupuși servicielorii feudale, 
pământurile loră (fandi militares, praedia  militaria, î), se 

ranii români numiți apărător 

1) Moșiile hoieresci formaii unii patrimoniă ali familici, și 
adeseori în documente se numesc, eredității boieresc sai 
boicronate ereditare (haereditates boieronales) N. Densușianu, 
Monumente p, ist. P. Făgărașului. în Columna, l. Traiană, 1882, 14, 15, 
96. 442 

*) Pesty, Olâh keriletek. 74 1457. Nos Ladislaus.... eosdem Nobiles 
Valachos instar verorum mobilium Regninostri 

- eX ommni solncione tributi . .  . exemtos esse volumus.—-Kemeny, 
Transilvania, 1873. 79. 1439. Albertus „- s + Ioannis dicti Kende de 
Malomviz, ac Ladislai filii ipsius, nec non Kende filii Kende de eadem, 
nobilium ut dicitus Vallachorum no strorum Distri- 
etus nostri Haczeg appellati. Ibid. 115. 145, Fejer, X. 2. 719. 
—N, Densușianu, în Columna 1, Traiană, 1882, 431, 1696, Nus Michael 
Apafi, ... Praescriptum itaque Popa Sztan. ., „in coetnum e4 
numerum verorum natorum indubitatorum Di- o 
strictus Fagarasicunsis Boeronum..,,. aduume- 
vandun .,,, duximus, 

5) Levnelavii, Ivris graeco-romani 'D. II. 144, Const, în Porphyra naţi 
Nov. 111, Sancimus igitur id quod ipsa consuetudoi a m : dudum 
citra scripturam confirmavit, ne militibu sea praedia de qui- 
bus militiae funet iones exhibentur detrabere _liceat,
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mosceniaii din generaţiune în generațiune şi în lipsă de suc- 
cesori se puteaii vinde şi testa. Numai o singură obligațiu- 
ne aveai posesorii acestorii moşii, și anume să facă servicii 
de castre, adică să construescă fortificaţiuni, să apere cas- 
telele și frontierele, și să ice parte la espediţiuni în timpă 
de resbelă 1). , 

În părţile de peste Carpaţi, în Ungaria şi Transilvania, 

1) Regestr. Varad, $ 10. 1219. Perus Toubagio castri Borod, împetiit 
„tastrenses eiusdem castri ..,. dicens, qnod oificium corun es- 
set carceres custodire, li autem e contrario dixerunt, quod milites 
quidem castri esent ad b clligerandu m, non ad earcerem 
custodiondum. — Fejer, Gonus [. Corvini. 74, 1444, walachis ca- 
strensibus, semper et ab antiquo ad ipsum castrum (Vilagos- 
vă r) spectantibus; — dem, X, 1. 132. 1383. Flădmerus ct omnes ceteri 
Valachi morantes sub castro (în ţinutulă Sibiului), < 
Regeste. Varal. $. 11. Castrenses Dubuk aj. — Ş. 102. 
Castrenses fathmar. — Ş. 194. universos Castrenses 
de Bichor. — $. 146. Universi castrenses de Cornust, — 
Ș. 182. iobagione castiis Zonnue. — $. 249. castrensesde 0- 
rod. — $. 254. castrenses de Clus. — $. 30). castren- 
ses de Carasna.— Toti în calitate de castrensi aflămii și pe Româ- 
mii din Serbia în ținatulii Prizrendului: Lege pentru români... Iar 
cei-l'alţi români se vepareze cetăţile. Chrisovulii Ța- 
rului Dașanii, 1348, Hasdeu, Arch, ist, II[. 120 — Afară de aceea aflămă 
în epoca vechiă o mulţime de câstre şi castele în ţinuturile locuite 
de românii de peste Carpaţi, şi din cară notămiă aici următorele ; Albă 
Iulia, Arieșă, Bihorii, Bocşa, Căraşii, Cetate-de-baltă, Chioar, Ciceă, 
Cioica, Clujă, Codlea, Cohalmii, Crasna, Cricăi, Dova, Dobiâca, Drencova, 
Frsonlyo (Bănatii), Farkaszeg, Hălmagi, Haţegă, Hinedâra, Huiedină, 
Hustii, Hraztovicha, Găureni, Gergenii (com 'Turdii), Ghimeşă, Gilău 
Jecă (Ves), Jidova, Lotau, Lugoșii, Mănăsturiă (Bănată), Margine, Mi- 
hadia, Muncaci, Omlașiă, Orșova, Petă. Sălisce 1Salgo), Sânlelceă, Sat. 
marit, Sebeşii, Soverini, Șimleă, Sviniţa, Șiria, Solnoci, Tălmacă, Ti. 
mișora, Turda, 'Trăscăă, Ugocia, Vidra, Ungurașii (Balvânşos), Valcăi, 
Afară de ţinuturile românescă se „mai afai castrensi și în alte 
părți ale Ungariei, însă serviciele loră eraă forte diferite, și nu erai 
peste toti loculă obligați la apărarea casteleloră şi la capedițiuni. Așa 
aflămii castrenși fabricanți: de areură, tăbăeară, pescari, cultivatori de
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poporulă română aprâpe peste totă loculă avea terito- 
ricle sale naţionale, teritorii cu instituțiuni parti- 
culare, și unde administrațiunea se află în mâna elemen- 

“tului români. Așa era în partea meridională a 'Transil- 
vaniei Ţâra Făgăraşului sai Terra Blacorum în 
secululă ali XIII-lea 1), iar în partea de apusi Baua- 
tulă Severinului — Teva de Zewrino — divisati 
în optă districte naţionale, numite districtus vola- 
hicales, şi tote aceste districte formândă o provinciă 
națională în sînul regatului unguresci, în frunte cu uni 
bani. saii voivodă 2,—așa era Ţâra Hațegului cu ţi- 
nutulăi Hinedorei şi ală Devei formândii ună com- 
plexii de mai multe districte românesci, organisa- 

„te în tosmai ca 'Țera Făgăraşului şi ca Bănatuli, pe basa, 

viă, cosași, petrari, strungari, rutari, cărațași, păditori de închisori, pă- 
ditori de drumuri, de poduri, păditori de cai, de porci (villa porcariv- 
rum castri Pozon), castrensă obligați la transportul sării și b&uturiloră, 
castrensi contribuitori de pei, vânători, crescători de câni şi de şoimi 
(qui natriunt accipitres), alții, eară plătiaii numai taxe castelului (solu- 
tores quinque ponderum, debitores liberorum denariorum), şi astă-felii 
de servicii găsimii la castrensii din Cenadii, Zala, Pojoniă, Mojonii, Zipsă, 
Galgoţi şi Neutra (Pesty, A m. vârispânsăgok târtenete, 77 et seq.) 
De aceea nu e mirare, că regele Ungariei Bela IV serie Papei Tno- 
cenția IV la anul 1254, că poporuli ungurescă unu se pricepe la a- 
părarea castreloră: cum gens nostra ad hoc (ad defensionem cas- 
trorum) exstiterit insneta, Fejo, IV. 2. 222, 

') Fontes “rex. austr. II Abth, XV Band. 1. 18, — Eder, Obs. cri- 
ticae, 53. 

2), Pesty, A szăr. Bânsâg, III. 61, 1451. Iohannes de Hunyad, . , „ Ne- 
bilibus viris Tudicibus Nobilium Se ptem sedium Valahica- 
lium (ună districtii era zălogită lui Ionii Huniadi şi fratelui seii). — 
Ibid. 63. 1452. Opidum Sebes vocatum Seden scilicet Judiciarian 
principalem Septem Sedium Nobilium Walachica- 
lin. —Aceste optii districte erati: Lu goşulă, Sebeșuli 
(Caransebeşuli), Mihadia, Alma șulii (Hamas), Urașova 
(Krassofw), Berzova (Borzatw), Comiatuli și Lla» 
dia. Cf. Pesty, Olâh keriiletek. 63. 76, '
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unui sistemii militari 2). Și asomenea districte românesci 
mai aflămă în partea de mi€qă-nopte a Bănatului, în ținu- 

-tulă Aradului, în Zarandă, în comitatul Bihorului, în Be- 
regi, în Maramureşii, și cari adeseori în documentele evului 
de mijlocii figurâză sub numele de chineziate sai voivo- 
date românescă 2). | 

Pe lângă instituţiunea, voivodatelorii și a chineziateloră, 
pe lângă clasele sociale diferite de clasele ungurescă, mai 

') Fejer, X. 8. 417, 1398. Castellanus et 12 Jurati P rovinciae 
Hattzek.—Kurz, Magazin. 11. 300. 1363. universis K eneziis, et 
senioribus olachalibus Districtus H a cz ak, — Ibid. 311, 
1482. Mathias ,. , , Expositum est nostrae majestati in personis uni- 
versoum Keneziorum nostrorum în pertinentiis Castri no- 
sti Hunyad commorantium, — Fejer, XI. 507, 1534. Inhabitatorura 
Districtus Oppidi et Castri Nostri Hu ayadensi s.—Kemeny, 
in Magazin f. Siebenbiirgen. 1846, II. 315. 1427. populi în distri 
ctibus Olachalibus dicti Castri (De va) existentes, - Ibid, 297. 
1977, (enezii) in aliis districtibus Olachalibus tamquam' p e +- 
tinentiis castro rum nostrorum. Cf. Fonfes rer. austr. Diplom. 
JI Abth. XV. 1. 87. 1267, 

| 
:) Fejer, Genus 1. Corvini. 180, 1453, item district num wa 

lachalium Sweagia, Bosar, Monottoreţ Swpan voca- 
torum in Comitatu 'Pemesiensi. - Pesty, Krass6 vârm, târtenete, 117, 398. 
1454. districtnum nostrorum Wolahalium Swggia, Swpan 
et Phwexrd (Ferde) vocatorum în Comitatu 'Themesiensi, — Fejer, 
Genus [. Corvini. 74. 1444, Castum. . . « Vilagosvâr vocatum cum 

. districtibus Kaladwa, Aramyag, Kapolna, 
Chwch, Feyerkeres, Halmagh, Ribiche. . .etvala- 
chis castrensibus. . . . în Comit. de Zarand et Orodiensi existenti- 
bus. — Pesty (Olâh keriiletek, 41) încă recunosce, că aii mai esistată 
districte românesci şi în alte ţinuturi, „așa de esemplu în 
Comitatulă Zarandulu Ă, ală Satmarului și Solnocului- 
de mijlocii.“ — În Transilvania mar apară ca districte românesti O m- 
lașulă și Valea-Roduei, Kevachich Suppl. ad Vest. Com, II. 192. 1467. Provincias Fo garas, Omlas et Rodna — Kemeny 
in Transilvania, 1873. 239, 1572. Mathias. . . . universi V alachij 
in districtu Radna Vul gye commoranțeş,
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esista, în ţinuturile românesei şi uni drepti consve- 
tudinariă români — jus volachie, antiqua lex distri- 
ctuum volăhiealium 1), -- şi anume românulii, cu escepţiune 
de causele criminale, nu putea fi judecată de câtă de voi- 
voduli saă comitele săă 2), aflămi tribunale românesci com- 
puse din chineză, nobili şi ţărani români 3), instituţiunea ju- 

1) Pesty, A szăr. Bânsăg IL 134. 136. 145.—Idem, Olâh keriiletek 
82. 1478. Quod ipse prefatus Georgius duodecimo se personis sacra- 
mentum deponere teneatur Juxta anti quam et apro b a- 
tam legem districtuum volahicalium vniuea- 
sorum. — Monumenta comit. regni 'Transilvaniae. II, 323. 1366. „În 
privinţa locuitoriloră din Tera Făgăr aşului și a xelațiuniloră loră, 
s'a hotărît, că ori-ce felii de legi şi obiceiuri vechi aă avată în 
afacerile lorii intenie, în ce privesce justiţia, acele să rămână și de 
aci înainte, ” Ă 

>) Pesty, Olâh Keoriiletek, 74. 1457. Nos Ladislaus ..... Preterea, 
annuismus eisde Nobilibus Valachis et Kenezys [din Bănată] 
ut nullus eos iudicet preter Comitem eorum pro tempore con fi 
tutun. — Duliscovie, IL. 18. 1378. [apud Pic 149] Elisabetha . . , 
kenezios et olahos mostros [in comitatu Beregh] in nallis cau 
sis judicare sitis ausi, exceptis publicis farto et; latrocinio et cri- 
minalibus causis . . . siquidem autem actionis contra, ipsos habetis, vel 
habueritis, în praesentia Comitis de Beregh, vel Officialis eo- 
rundem Olachoruni prosequi debeatis. 

5) Burz, Magazin. II. 300. 1363. Nos Petrus Vice-Vayvoda 'Fransyl- 
Vanus . . . . universisque Keneziis et senioribus Olachalibus 
ac aliis provincialibus ipsius Districtus, Haczak . . .. „pro tri- 
bunali, sedentibus. — Kemeni, în Transilvania 1872. 172. 1398. 
Nos Styborius, . . , praenotati Knezii Janustinus, Basarabe et 
Kuste (de Riusor) responderunt et dixerunt. . . Quia nanquam cau- 
sam fidediguis et ipsorum hominibus ac sermonibus nobis supra- 
scriptis Styborio nec non duo decim juratis ad Iudicandum în Hâcză âg 
dictus Dominus Vajvoda commissit. — Cf, Pesty, Olah keriiletek. 61, — 
N. Densușianu, Monumente p. ist. Făgărașului în Columna lui Traiană 
1882. 441, 1732. Nos Sedis Boeronalis Iudiciariae Fogarasien- 
sis Communitas. Despre cei 12 boeri juzaţi din 'Țera Păgărașulut 
Ibid. p. 556, și anulii 1883 p. 191.
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decătorilorii aleși 1), unii drepti particulară de posesiune 
şi proprietate, şi adecă în districtele românescă moșiile n0- 
bilitană se conferiai cu totuli sub alte condițiuni de cum 
se conferiai în ţinuturile unguresci *), aflămă moşii chine- 

a: zesci cu o natură juridică particulară 5, și moșii ţără- 
nescă cu principala obligațiune a servicielorii militari, și 
cari moşii se aflau la începutii în deplină proprietate a ț&- 
vanului, aflămi în fine o consvetudine națională de a pre- 
sta servicii militari :), ună drepti particulari de taxe şi 
contribuțiuni 5), iar în Galiţia uni dreptii particulară de 
colonisare 5), astii-felă, că în epoca vechiă dreptuli pu- 
blică și dreptuli privată românescă ne apare cu totul di- 
feritii de dreptulă ungurescă. 

1) Pesty, A szâr. Bânsăg. III. 55. 116. 175 
:) Pesiy, Olâh keriiletel, 69. 1444, Nos Wladislaus. . .posses- 

siones Wolachicales Kusklya Zawoy vtrasque pata et Zylfa 
vocatas . . . sub illis condicionibus et ser nicys quibus 
alie possessiones Wolachicales în dicto di- 
strictu (Karansebes) tonentur et possidentur ac sub &isdem vi- 
goribus quibus similes possessiones wolachicales 
per pracdecessores Nostros Reges conferre 
solite fnere memorato Nicolao de Byzere. . . . dedimus do- | 
nauimus. dem. A szăr. Binsăg. III. 37, 1439, Cf, Kurz, Magazin. II. 
391-392. 

3) Fejer, Genus 1. Corvini, 100. 1447, possessionem Chonokos prae- 
dictam! vocatam in Comitatu de Hunyad ..,. în cuius dominio prae- 
fatus Daan more Reneziatus nucuseque perstitisset, — Pesty, 
Olâh keriletek, 55 1406. m ore keneziatu s tenuissent et pos- 
sedissent, 

1) 1355. servitiamore consueto Olacho > um regiae Ma- 
jestati teneantur. . , + exhibere. Hunfalvy, Die Rumâănen. 113. 

3) Rubz, Magazin, Il. 306. 316. — Archiv. £ sieb. Landeskunde N. 
F. NV. 454, 

*) Masdeu, Arch. ist. 1, 3, 118. 1569. (villam Wiczow) , „iure et 
consuetudine Walachorum locare... aliae nostrae eidem viţinae in code iure Walachico locatae,



a
 FEUDALITATEA UNGURESCĂ. 5 

În secululii ali XIII-lea așa dară şi până în a doua 
jumătate a seculului ali XIV-lea poporulii română din Tran- 
silvania și Ungaria ni sc presintă ca ună poporii liberi 
militară, cu teritoriele și clasele sale năționale, cu instuţi- 

- unile sale particulară, în scurtă ca o națiune politică distin- 
să în tote elementele sale de națiunea ungurescă, secuiâscă 
Și săsâscă 1). 

V. FEUDALILATEA UNGURESCĂ ÎN VRANSILVANIA, 

Încă din a doua Jumetate a seculului ali XIV-lea (1366) 
o nouă epocă se începe pentru viâța politică a româniloră 
de peste Carpaţi, o epocă de decadență şi servitute. Regii 
Ungariei, încă din secululă al XII-lea încâce, începi cu ună 
felii de prodigalitate să dărusscă la particulară şi biserică, 
sate şi moșii întregă din teritoriul casteleloră, în fine chiar 
şi castelele, și astii-felă vechiul sistemit de apărare ali cas- 
trelorii se desființeză și cu elii se desființăză și vechile institu- 
iuni ale românilorii de peste Carpaţi 2), 

Voivodatele române, cele mai 'multe, dispărură încă pe 
la finele seculului ali XIV-lea, iar nobilimea română, clasa 
cea mai puternică a societăţii legionari fu transformată în- 
cetii cu încetulii în nobilime ungurescă, silită apoi să trecă 
la catolicismă pentru conservarea, privilegieloră şi a pose- 

1) Fontes ver. auste, II Abth, XV Band, 1 Th. 167, 1291, Andreas 
„= Qnod cum nos universis nobilibus Saxonibus, Syculis e 
Olachis în pastibus Transylvanis apud Albam Iule pro reformatione 
status eorundem congregationem cum eisdem fecissemus, 

2) Pesty, A Magyarorszâgi vărispânsâgok, 28. — Fejer, X, 5, pag, X: 
Boaorum Castrensium maximus dissipator fuit Almus, Bella II, : Andreas 
II, et Ladislaus Chunus. 
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siunilori sale 2), se rupse una câte una din legăturile na- 
ionale, ce esistaii între dânsa și țărani, se contopi cu ele- 
mentuli dominantă, în câtă pe la finele seculului ală XV-lea 
procesulă de disolvare ali nobilimii române era termi- 
natii *). Așa se încheiă pentru totă-de-una vița acelei no- 
hilină particulare române, care în cevulă de mijlocă ne a 
lăsatii atâtea suveniri frumâse despre valorea sa militară, 
nobilime, din care a eşită Ionii Corvinulă, geniulă mi- 
litară ală "Transilvaniei, regele Ungariei Matia, cance- 

%) Pesty, A szâr, Bănsâg. III. 131, 1500. Wladislaus. ... Dor- 
ciones possessionarias Noblium Myhaylo et alterius 
Nicolai de dicta porecha , . . (in districtu Myhald) ex eo quod ... .. 
damnabili secte scimatice Walachorum siue Rascianorumn 
adhesisse dicuntur ad nos, ... devolute esse, 
— Cf. Kemeny, "Transilvania. 1874, 85. 1511. 

* Despre catolisarea nobilimii române în secululă 
ali XNY—NVII-lea ne putemii face o ideă destulă de clară din nrmătorea, 
seriă de nume de boteză, neusitate la românii de xeligiunea, orientală, 
și pe cari le estragemi din interesanta publicaţiune a d-lui Pesty (4: szăr, 
Bânsăg, |. [1. IN): Emericii Macicași 1480, Francisc Lazară 
1485, Ludovică şi Francisc Fiată 1519, Franciscit Bucos- 
sniță 1519, Prancisci Moise 1537, Pranciscă Fodoră 1539, 
Franciscii Borcia 1544, Francisc de Margine 1544, Fra n- 
ci s cii Lăţugă 1555, Fe an ciscii de Mutnică 1560, Men hardi 
Marga 1560, Pranciscii Ciorciocă 1561, Franciscii Gămană - 
l561, FPranciscii Groza 1564, Baltasari Qiula 1566, Gas 
pară Becheşii 1575, Francis Băsărabă 1576, Emerică Peica 
1576, Francisci şi Gaspar Berta 1507, Franciscă Sto- 
iană 1578, Francisci Luia 1579, Franciscii Zăcanii 1581, 
Francisc Văcarii 1581, Prancisciă Modlina 158%, Gas: 
pară Lungu 1590, Francisciă Losica „1594, Franciscă Pa 
vilea 1594, Francisc Peica 159%, Franciseciă Mihuli 1602, 
Menhardiă Rarla 1603, Laur entiu Ghiuracă 1610, BEme- 

- rentia Marină 1623, Francisci Gurguială 1626, Sigis- 
mundi Flore 1656, Franciscii Ursulă 1657, şi Franciscii 
Stetoni 1658
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lariulii Nicolae Olahulii 2), voivodii transilvani Bartolomeiii 
Dragfi *) şi Stefani Mailatii 3), şi alți bărbați distinși în isto- 
ra Transilvaniei şi a Ungariei. 

lar chinezii români, parte mare fură nobilitaţi, şi ace- 

:) După Fejer (Genus I, Corvini) şi Iane» (Collectanea, gen  hist, 
Dec. I. 112), Tabela genealogică a Corvinilorii din "Transilvania este 
următârea : 

N.N. 
  _= 
Radul 1409. Sârbă 1409. 

O = 
Radulă Mogoşi Voicu numită 
1409. 1409. şi Htomânulti 

(Did, aulae 
regiae miles) 
1409, căs. cu 

  

Elisabeta 
mob. rom. de 

Margine. = 
Marina, N.N, Ionii (Ioanes Mi-  lonă (Ianculi) Huniadi 

” , Soră anoni- iles mili- Corvinală, numită si Ioan: 
măritată du- „o măr, Tort mor, miles mili nes Olâh, voivod ali tum) numiti şi 

    

  

> Secula Transilv, şi Locotenentit pă Mamzilă, (Zekel), apoi Ioannes Olâh.  ală Ungariei, născ. circa, din Argeșiă. Lonii Gisera. > 1440, 1386, căs cu paote de e o er șI Szilâgy + 1456. —_ _„-_ _ o 
Stanciuli Stoiană nu- Ladislau, Comite Matia, = mită şi Ste- ală Bistriţei, alesii Dani, Petru fani Romă- Banii ală Croaţiei Rege ali - Pref. ală nulă (0Ola- şi Dalmației, Ungariei, Orăsciei.  chus) căs, cu născ, 1432. $ 1457. născ. 1514. Barbara 1443. 41490. Hunzari (Csâszăr). 

- 

Nicolae Olahuli, Mateiii Ursula, Helena, Archiepiscopulă . , PI , Strigonului, Can- Olahulă, Pre-  căs. ca Cris- apoi cu Giorgiu măritată 
celariii ală Un- for îszâr - 1353 Vicol gariei, şi Locote- fecti ali 0- tuforii Csâszâr, Bona. î 155 . Nicolae Uluz. 
nentă regali, PT, a 
născ. 1493. răsciei.1536, Nicolae Giorgiu Bonna, * 1568. 7.1559, 

  

m o — 
Toma Mihail Ana. 

căs, cu Mar- 
. gareta Bakits 

de Lack. 
+ 1559. 
Pa 

Lucia măr. 
Igniăi Lisztius 
'de Kăpts6ny. 

Familia Sârbii, esistă şi astă-di în Com. Hinedorei. Cf. Archiv £. sieb, 
Landeskunde. N. F. XV. 263—261. 417. . 

) Szirmay, Notitia Com. Ugochiensis. 8. — Wagner, Coll. gencal, 
hist. Dec. III. 94. — Fejer, X. 7. 9, 

5) Românii din Comuna 'Ținţari în era Făgărașului, E, v. rau 
sehenfels, Duetsche Fundgraben. 1860. 13. 19,
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stia mmară întru tote sortea celei-alte nobilimi 1), parte a- 
Junseră numai simpli primară în câte o comună țărănescă, 
trataţi câti-va timpii ca libertini, apoi cădură repede în 
stare de iobagi 2). | 

Toti asemenea se schimbă în modă fundamentalii şi po- 
sițiunea ţăranilorii români, cari mai înainte erati 
apărători ai castrelorii și frontiereloră. Satele și moşiele 
loră fură dăruite nobililor unguresci sai bisericilorii eato- 
lice, şi din țărani militară şi omeni liberi ajunseră a, fi io- 
bagi 2), Omeni fără proprietate și fără libertate. 

Acum țărănimea fu singura clasă, care mai rămase ro- 
mânilori de peste Carpaţi. Ea-și conservă, ce e drepti, și 
de aci înainte naționalitatea, și xesistă cu o tăriă admira- 
bilă la tote încercările de catolisare şi reformaţiune. Dar 
unnară pe cale legislativă o mulțime de măsuri opresive în 
contra ei, în câtă “și perdu totă însemnătatea politică şi cădu 
repede în stare de grea servitute. 

„Locuitorii, ce se ţină de secta Româniloră sati Grecilorii 
se suferă provisoriii (pro tempore) în “Pâră, până le va plă- 
ce Principiloră şi pământeniloră țărei (usque ad beneplaci- 
tum Prineipum et Regnicolarum)“. Approb. Const. 1. 1. 13. 

„Deşi națiunea română nu s'a număratii între statură (a- 
decă între națiunile pământene), și nici reliciunea ci nu sa 
admisti între religiunile recunoscute prin lege +), cu tote aâ- 

1) Pejer, IX. 3. 553 1366. Ludovicus ... vnusquisgue Kenezus, 
per mnostras litteras regales in suo Kenezatu roboratu 5, pro vno 
vero nobili acceptetur, 

2, Keneny in Kurz, Magazin JI. 327. 328. 1466. Joannem KRe- 
nez... ac alios decem jobagiones .., captivari. — 1531. 
Moysu Kenezius, et jobagio... în Malomviz, — 1573. 
Tomas Nenezius et jobagio.. . in Zeykfalva, Dayn Lwy- 
sonia Kenezius, et jobagio ... în Denk. — 1556. loan- 
nem Dan villicum, seu Kenezium paganum, et Michaclem Porta, 
jobbagiones dictorum dominorum Apafi, 

'5) Tărană supusă servicieloră feudale, 
*) Religiunile legală recunoscute în 'Transilvania erai : evange- 

«
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cestea se sufere aiei pentru folosulii țărei (propter regni emo- 
lumentum).* Approb. Const. 1. 8. 1. 

Acestea erai disposițiunile principale ale constituțiunii 
transilvane cu privire la elementul românii în secululă ali 
XVI, XVII şi ali XVIII-lea. 

Acum poporulă români, ori câtii vechii ne apare în is- 
toria țărilor de peste Caxpaţi, fu declaratii de străinii în 
Transilvania, și suferitii în acâstă ţâră, ea sclavii şi anima- 
lele, numai pentru folosulii economiei ali principiloră, aliă 
națiunii unguresci, săsesci şi secuiesci. 

De aici înainte românii cuprinși în massa cea mare a ț&- 
ranilorii, trebuiră să sufere tote miseriele feudalităţii ungu- 
resci, tote asupririle unei nobilimi înzestrate cu mari liber- 

„tăți, dar fără sentimentă de dreptate faţă cu țăranulii. Mo- 
șia t&ranului era considerată ca, moșia domnului sei 1), 
fără ca țăranul să aibă dreptulii a se strămuta de la 
ună domnă la altulii. Eli întoema ca o materiă brută 
era declaratii inamovibilă (elebae adseriptus) de pe moşia 
domnului săi şi siliti să împărțescă întru tote sortea fun- 
dului nobilitarii, condemnatii la o muncă perpetuă în fo- 
losulă domnului feudală, câte 4-6 dile de lucru pe stp- 
temână 2), şi cu tote aceste siliti să-i mai dâe a 9-a saii 
a 10-a parte din slaba sa recoltă, uni anumită numără - 
din produsulă oilor, eaprelorii, poreilorii, şi alit stupilorii, 

o. 

lică-reformată saă calvină, augustană sai luterană, romano- 
catolică, și unitară sai antitrinitară, Approb. Const. P. 1. tit, 
1. art. 3, 

1) În legislațiunea ungurscă posesorulă feudali se numia do mi- 
nus terrestris. 

2) La anulii 1783 iocnitorii din comuna Mărtinesci în „con, 
Hinedârei se plângă la împ. Iosifă II, arătândă, că. sunt siliți a face 
servicii iobăgesci câte trei săptămâni pe fiă-care lună; — per quos- 
libet menses tres impendiimus se ptimanas pro Domina- 
libus serviciis (Archiva Com. Hinedra). Iar câte 6 dile servicii pe săp- 
tămână, vedi Şincai, Cronica, anulă 1514.



62 REVOLUȚIUNEA LUĂ HORIA. 

cari de regulă i se luaii de jumătate, și alte diferite darui 
"de trei ouă pe ani 3), şi iarăși a 9-a sati a 10-a pante din 
recoltă pentra preoții catolici sai luterani 2, supusă în fine 
la tote impositele şi sarcinele publice, să plătescă cheltue- 
lile pentru susținerea armatei active, cheltuelile pentru ad- 
ministrațiunea comitatelori, întreținerea drumuriloră şi a 
podurilorii, divele deputaţilor, din care causă țăranii din 
Ungaria și "Transilvania sc numiaii şi miserulii poporii con- 

tribuitoriă (misera plebs eontribuens), căci nobilii evaă scu- 
tiți de ori-ce imposite şi ori-ce contribuțiuni. Moșia ţăra- 
nului se împărția adese-ori între 8—10 copii, şi cu tote 
acestea, fiă-care din ci trebuia să facă servicii ca pentru 
o moșiă întregă, supusii la storcerile Şi abusurile funeţio-: 
nariloră publici, cani până la anulă 1730 nu aveai nici o.- 

“plată în Transilvania, ci trăia numai din amendele și 
taxele ilegale, ce le scoteaii în sumă nehotărită de pe spa- 
tele țăraniloră 3), supuşi în fine la arbitriulă şi justiția im- 
placabilă a domnului pământeseii 4), prinşi în jug ca ani- 
malele 5), pedepsiţi cu câte 50 până la 100 bastone, scosi 
de pe moşii, aruncaţi în lanțuri, trimiși și uitaţi în închi- 

 Subditi propins ad residentias dominales habitantes cum bobus in 
Curia dominali suo ordine stant, et pro festis Natalitys unum 
pro Paschalibus vero alterum saginatum bovem 
pretio et arbitrio Dominorum statute persolvere tenentur, Petiţiunea co- 
munelorii Homorodă, Porcura etc. din comitatulă Hinedorei (Arch. Cont, 
Jankovits, anulă 1785. 350). — Kurz, Magazin IL. 368. 1427. more 
alias consveto tria':munera Dominis ipsorum .... administrare 
teneantur. , 

2) Eder, Observationes criticae, 268, 
%) Friedenfels Eug. v, Ioseph Bedeus von Scharberg, 1. 327, 
+) Kurz, Magaziu II. 368, 1437. quilibet nobilis în sua posses - 

sione în medio suorum jobbagionum m o r e alias consveto justitiam 
judiciariam faciendi habeat facultatem, ete, 

3) Viri ad ocecandum conjunctim ad instar jugalium p e- 
cornm applicantur. Contele Iankovits către comitatele Transilvaniei, 
22 Ianuarie 1785.
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sorile comitateloră, mutilaţi și ucişi chiar de domnii lori, 
din cară unii aveai şi dreptulii de vicţă şi morte asupra 
ț&ranilorii (jus patibuli, jus gladii 2. În scurti ț&ranulii 
nu era de câtă unii sclavă fără drepturi politice și civile, 
condemnată chiar prin lege, ca el nici odată să nu mai 
potă scutura jugulii iobagiei 2)" declaratii incapabilă de: 
a pute câștiga avere 2), lipsiti de libertate personală +) și 
lipsiti chiar de dreptulă de a se pute apăra în contra 
domnului săă, pe care nu putea să-l chieme în ju- 
deeată 5). | 

Și pe lângă mulţimea de opresiuni, Ja cară erai supuşi 
t&raniă în generali, mai trebue să amintim aici suferințele 
ț&ranilorii români din causa fanatismului religiosă ală biser- 
cei catolice şi reformate. Religiunea română în continuă per- 
secuțiune din secululă ali XIII-lea şi până în secululă ali 

1) La anul 1363, regele Ludovicii concede familici Vas din Ţaga 
în comitatulii Dobâcei să ridice furci şi alte instrumente de morte ori unde 
pe moșiile sale (veqi Remâuy, Transilvania 1971, 254). Acestă drepti 

„fu stersă abia la anulă 1184, — jure sladii hactenus per quos- 
cunque privatos exercito dehine penitus abrogato. Patenta Impera- tului Iosifi II, 12 Decembre 1785, 
2) Decretum Tripart.. P. IL tit. 25, propter seditionem, 

ct tumultuariam eorum adversus universam Nobilitatem, sub nomine 
Cruciatae, ductu cujusdam sceleratissimi latronis, Geor gii Sze- “kel Y (Doja) appelati insurectionem .... Dowminis ipsorum terres- 
tibus, mera et perpetua jam rusticitate subiecti sunt, 

5) Decretum Pripart. P. 111. 30. 7. Nan rusticus praeter 
laboris mercedem > et praemium, în terris Domini, sui, quan- 
tum ad perpetuitatem, nil Juris h abet:-scd totius tes rae proprietas, ad dominum terrestrem spectat 
et pertinet. 

*) Țăranul, nică chiar Plătindu-și tote datoriile nu se putea stră- 
muta de pe o moșiă pe alta, şi până la anulă 1783 nu avea, nici drep- 
iuli a se căsători fără consensulii domnului săi (Ord. Guv. trans, 1783. No. 6961). 

5) Decretun Tripart. P. 10. tit, 31,
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XVIII-lea +), episcopii români tratați ea eretici, destituiți, 

“ aruncaţi în închisori 2), preoții deveniți iobagi, mulţime de 

biseriei luate din posesiunea românilorăi mai ântâii de ca- 

tolici şi apoi de reformaţi, ieonele din biserică călcate în 

“picidre, aruncate pe strade, sai arse în foci, sărbătorile 

românesci nerespectate î), şi țăranulă românii adese-ori si- 

lită la patulă morţii să ehieme pe preotulă catolicii sait 

"calvini. 

Și la tote aceste se mai adăugeaii în fine miseriile 

provenite din antagonismulă naţionali, antagonismii, care 

“a esistatii totii-de-una între elementul ungurescii şi ro- 
EV] mânii din 'Pransilvania. Poporuli română consideratii ca 

ună elementă periculosă în feră, națiunea română într&- 

gă declarată fără patriă 4), românuli batjocorită, insul- 

tată şi umiliti la tote. ocasiunile. înaintea tribunalului 
u 

“tratată mai răi de câti iobagiulă ungură 5), legile penale 

1) Fejer, III. 2. 375. 1234. Nos Bela .. .. haereticoset.., 

fietos filios Christianos de terris nostris bona fide 

studebinus pro viribus exstirpare, et cos, qui Romanae Ec- 

clesiae în terra nostra sunt inobedientes . ... compellemus obedire 

Romanac Ecclesiac, 

2) La anul 1456, Lomniă de Cata episcopulă românilorii din 

Transilvania fu arestată din simpla cauză a religiunii, și lăsată în 

libertate numai după ce făcn declaraţiune, că se va supune Biserici 

romane și se boteză de noii fabiuravit omnes errores et schismata, sub- 

mittens se obedientiae Sacrosanctae Romanae Ecclesiae . ., . ct bapti- 

zatus est ad cautelam, — Pic, Abstammung der Ruminen. 220). Iar la 

anul 1643, mitropolitul loresti fu destituitii și dată judecății, 

pentru diferite preteste, în realitate însă pentru oposițiunea dânsului în 

contra propagandei calvine. Aceeași sârte “o avu mitropolituli Sa va 

Brancovici la anulă 1680. 

5) Cum ex nomullis relationibus intelligam Diebus etiam 

Dominicis et festis ad servitutem cogi subditos. Contele 

Jankovits catre comitatulii Hinedârei. 29 Decembre 1784. 

4) Vedi pag. 60. 

3) Monumenta comif. R. Trausylvaniae, 1. 320, 1554. Legea din Tergulă-
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aplicate cu ună feli de barbariă asupra lui, și peste totă 
o triplă opresiune asupra românului, ca iobagii, ca biserică, 
ȘI ca naţiune, 

Acesta era posițiunea politică și socială a țăraniloră ro- 
mâni din Transilvania și Ungaria. Numele de românii ajun- 
sese aprope sinonimă cu numele de iobagii, şi amânduuă 
exprimaă una şi aceeași noţiune «unii sclavă trântitiă în pul-: 
bere şi menitii să trăcscă sub arbitriu» 1), - 

Diferitele uşurăni, ce le acordase țăranilorii câţiva regi 
ai Ungariei şi principi ai Transilvaniei, ati rămasă în prae- 
tică, totă-de-una fără, resultată. Nobilimea ungurescă se con- 
sidera singură în drepti, să reguleze sortea ţăranului, şi ea 
privia oră-ce uşurare a iobagiului din partea puterii monar- 
chice, ca unii atentatiă asupra privilegielorii sale, aşa că ar- 
Ditriulti domnului pămentescii a r&masii totii-de-una singură 
lege în privința ţăranului 2). ” 

De aici o mulţime de re voluţiuni ale iobagiloră în contra, 
nobilimii. "Țăranii storşi, maltrataţi, disperaţi, fără protecţiu- 
ne, şi fără perspectivă de a li se uşura sârtea, apucară în 
mai multe rânduri armele în contra nobilimii, cercândă sin- 
guri să-și facă dreptate și singuri să scuture jugulă selăviei; 
aşa că istoria 'Transilvaniei și a Ungariei din secululi ali 
XIV-lea şi până la finele sceulului ali XVIII-lea este 
plină de revoluţiuni, tumulte Şi vă&rsără de sânge, de ale io- 
bagiloră în contra nobilimii. 

gulii Mureșului: nemo rusticorum Hun garorum... pronun 
ciari possit, nisi vera et cognita fassione s epte m proboram hominum 
pronunciari deteat, et sic puniatur de facto; Valachus autem t ri- 
nm hominum proborum pronunciatus, puniri debeat. 

*) b Remeny G., Nagy-Enyeduek 63 videkenek veszedelme 1848 — 
1849-ben. 25. 

*, Monumenta comit. R. Hungariae. III. 144. 1547, neque ulla res ma- 
gis ab aliquot <annis florenti condam Ungariae nocuisse videatur, opres- 
sione colonorum, qnorum clamor ascendiţ Îngiter ante con- 
spectum Dei. Decisiunea, Camerei din Sâmbăta-mare,
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Așa a fostii revoluțiunea țăraniloră români şi unguri în 

Transilvânia la anulii 1437 3), înfiorătorea insurecțiune întem- 

2) Revoluţiunea țăranilorii români și unguri din anulit 1437. În anulii 

acesta țăranii români din comitatulii Solnocului se alitză cu ţă- 

ranii unguri și împreună începi ună resbelă crâncenii asupra nobi- 

limii unguresci. Cansele acestei revoluținni, în câtă se raportă la români 

erai următârele: că nobilii i-ai adusă în stare de sclaviă, ca și enm 

ară fi Gmeni cumpărață, că nu le permitit a se strămuta de pe o moșiă 

pe alta, nică despoiați de tâte averile lori, că i-ai lipsită de tote dreptu- 

rile și libertăţile, și în fine t-ai supusii la sarcini grele, ce 'nu le mai 

potă suporta, Din aceste cause, și totă-o-dată ca să-și recâștige 

vechilelibertăţi (pro reacquirendis et reobtinendis pristinis liber- 

tatibus) ţăranii români din comitatul Solnocului împreună cu ţă- 

ranii unguri ţinii o adunare comună pe muntele Bo bâln a, de pe te- 

ritoriulă comunei Olpretii, se consultă aici ce se facă, şi apol trimeti 

soli la nobili, cerândă să le respecteze vechile libertăţi şi să le ite de pe 

gâtii jugulă sclaviei insuportabile. Dar nobilimea nu voi să le asculte 

cererile; din contra solii ţăraniloră fară prinși, aruncați în închisori, a- 

poi mutilați și despicaţi. Acum ţăranii se punii în stare de restelă, tri- 
metii soli cu săbii sângerate prin satele vecine și cu amenințări de morte 
provâcă pe ioh gi să i6să la, luptă în contra nobilimii. De astă dată ten- 

dinţa loxă era să supună nobilimea din Tranşilvania și să ocupe ţera 

pentru dânșii. De altă parte nobilimea ungurescă Și săcuii, în frunte cu 
voivodulii Transilvaniei Ladislau Ciacu încă plecă asupra țăraniloră. O 
luptă sângerâsă se încinge între ţărani și nobili, mulți cadă de amcu- 
dână părţile. dar în fine nobilimea, vădendii, că pericululă e mare, şi 
resultatulii luptei îndoioșii, se hotărasce, ca să trateze de pace cu țăranii, 
şi astii-felii în 6 Julie 1437 ambele părți închieiă o pace, ale. cărei 
condițiuni principale erai următârele: că de aci înainte nici uni 
magnatii saă nobilii, să nu mai iţe a noua parte din recolta, ţăranului, 
că țăranulă să aibă dreptul a se strămnta de pe o moşiă pe alta. 
şi pe viitorii în fiă-care ană înainte de serbătârea Inălţării- Domnului 

vepresentanții ţăraniloră să ţînă o adunare pe muntele Pobâlna, la care 
să participe câte doi bătrâni mai de frunte din fiă-care sati și orașii, din- 
preună cu căpitanii ţăraniloră, sai cu alți căpitani, ce se 
vorii alege pe uni timpi anumită, și la acestă adunare că- 
pitanii să întrebe pe bătrâni, dacă nobilii respecteză libertăţile ţăraniloră, 
şi în casă, de se ar afla, că vre unii nobilii a violatii acâstă împăcinire, 
fii în totalii, fiă în parte, unulii ca acela să fiă consideratii ca sperjuriă
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plată în Ungaria la anulii 1514, revoluţimea, țăraniloră români 
din Transilvania pe timpul lui Michaii Viteazulă, și în fine 
o mulțime de alte turburără şi tumulte particulari în fiă-care 

şi cek-l-alţi nobili să se reţină de a-lă mai apăra în contra ţăranilori. 
Condiţiunile acestei păci eraă grele şi umilitore pentru nobilimea transil- 
vană, care mai înainte de începerea revoluţiunii nu voia să aaă nimici 
de cererile ţăraniloră. Se vede însă de aici, că în lupta, ce o avuse nobilii 
cu țăranii, cumpăna victoriei, începuse a se pleca în partea acestoră din 
urmă. Dar nobilimea, transilvană închiase pacea cu cugete reservate, fiindă- 
că nu multii după aceea, nobilii, sașii și s&cuii din Transilvania se întru- 
nescă la satulă Căpâlna din comitatulii Solnoculai (14 Septembre 1437 7), 
și aici cu jurământii închieiă o alianță, defensivă și ofensivă (unio tri- 
um nationum,) îndreptată mai cu sânuă asupra ț5raniloră Resbeluli ci- 
vilă ernmpe acum pentru a doua, 6ră. Țăranii se luptă și de astă dată cu vi- 
tejiă, până în fine cele trei națiuni vădândiă, că nu potă supune pe ţărani cu 
armele, alergă de noi la mijloculă de a face pace cu țăranii, și apoi 
amândouă părţile îuchieiă o pace piovisoriă în comuna A poti (6 Octobre 
1437), prin care se învoescă, că diferenţele dintre nobili şi țărani să le 
decidă în modii definitivă, împăratul Germaniei Sigismund, care era și 
rege ali Ungariei. Apoi nobilii şi ţăranii trimetii o deputaţiune la con- 
ventulă din Mănăsturală-Clujului, ca să dte autenticitate legală docu- 
mentului de pace. În acâstă revoluţiune căpitanii $ ăranilorii ro- 
mâni ati fosti Michaii Românulii și Gală Românuli 
diu comuna Şireagii. Dar împăratulii Sigismundii murise (9 Decembue 1437) 
încă înainte de a hotări diferențele dintre nobilii și f&ranii Transilva- 
nică, și acum  foculii revoluțiunii isbneni pentru a treia ră, O parte 
din axmata țăraniloră înaintă spre inima Transilvaniei, iar alta spre Un- 
garia. Țăranii străbată până la A iudă și ocupă Clujuliă (15 lannariăi 
1438) devastândii peste toti loculă curțile și posesiunile nobililorii, 
lar nobilii pustiesciăi și dânșii satele țărâniloră, taiă pe cară i poti prin- 
de, și singuri dati focii orașului Aindii, care căduse în mânile ţăranilorii. 
Acum cele trei națiuni îngrijate de esistența loră se întranescii de noii 
la Turda (2 Februarie 14381, și aici reînoescă. pactuli ce-lii închieiasa în * 
amulă îzecutii la Căpâlna, ca să sterpescă pe blestemaţiide 
țărani (rebelliones nefandissimorum Rusticorum contritione et era- 
dicatione). Dar în fine revolnţiunea țăranilorii ” fu suprimată cu armele, 
Primul căpitanii ali revoluțiunii avdelene A ntoniă Ma guu fu u- 
cisă de nobili și tăiată în mai multe bucăţi lângă moriăstirea Clujului, 
iar alţi nuă soţi ai săi trași în ț&pă pe muntele ce se înălța dinaintea, 
orașului Turda, Acestă sângerosă revoluţiune intimidă aşa, de multă pe
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seculii, şi aprope în” fiă-care comitatii. Dar ţăranii totii-de- 

una învinşi, sorta .loră în loci de a se uşura se agravă 

totii mai multii prin fiă-eare revoluțiune:). 

nobilii din Transilvania, în câți de aci înainte începură a-și întări cur: 

ţile cu şanţuri şi ziduri înalte, iar alţii-și ridicară castele particulari, 

Arehiv. f. sieh. Landeskunde, N. P. XII. 79 et seq. — Kurz, Magazin. 

II. 357-374. — Eder, Observationes erit. 70-75. — Katona, Historia crit. 

V. Ord. XII, 791. 

1) Revoluţianea ţăranilorii din Ungaria la anulii 1514. Acâstă revolu- 

țiune pe câtii a fostii de sângerosă, pe atâtii a fostii de funestă în conse- 

cinţele sale pentru bună starea și liniscea internă a regatului. Toma ar- 

chiepiscopulă Strigonului fusese în anulă acesta la Roma și primise dela 

Papa Leo X crucea militară, ca să începă o espedițiune asupra 'Turciloriă, 

cară devastase togma, în timpulă acesta Epirul, Iliria și Dalmația. În- 

dată după întorcerea archiepiscopului în Ungaria, se făcură publicaţiuni 

prin tâte comitatele, că ori cine va Jua armele și va merge asupra Tur- 

ciloră, de va muri în resbeli, va fi liberi de tote păcatele și de tote 

pedepsele. Acum o mulţime de ţărani, ca să scape de tirăniile nobilimii, 

alergară la Pesta, la Orade, la Alba, la Calocia și Bacia, unde eraii 

locurile de. concentrare pentru armată cruciată, iar acasă rămâneaă nu- 

mai bătrânii, bolnavii, femeile și copii. Nobilii de altă parte vădându-se 

acum lipsiţi de muncitori, plecară și dânșii după ţărani, ca să-i întârcă 

iarăși la servicii, şi începură să pedepsâscă cu severitate pe iobagii, 

ce-i prindeaii, saii pe membrii familiei, ce rămăsese acasă, Acum o agi- 

taţiune se începu în castre. Pe fiă-care di sosesc la Doja căpitanuli 

armatei cruciate, o mulţime de plângeri în contra nobilimii. până când 

în fine ţăranii declară, că dânşii nu mai poti 'să plece asupra Turri- 

loră, din causa diferitelori tirănii, ce le comitii nobilii cu familiele 

loră. Căpitanulă Doja, de origine săcuiă, măscutii în comuna Dalnocii 

din Transilvania, vădândii acum mulțimea cea mare a armatei țărănesci, 

“și schimbă planulă, rennuță la resbelulă avea să-l porte în contra 

Tureilorii, și se hotăresce să întârcă armele ţăraniloră asupra nobili- 

mii ungurescă și să ocupe era pentru dânsulă. Signalulă resbelu- 

lui civilă e dată, și ţăranii capătă libertate să facă cu nobilii ce 

voră voi. Acum o parte din țărani devastiză Buda şi Pesta, 

iar Doja cu altă parte din armata ţărăntscă plecă spre Seghe- 

dină. Țăranii, peste toti loculă pe nude ajungi, jefuescii și de- 

vasttză carțile nobilitari, despoiă bisericele, răpescii fetele, ucidii pe 

nobili, iar cei, cari puteai să scape fuginii cu nevestele și copii lori
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De aici o înstrăinare şi ură neîmpăcată între țăranii români 
și între nobilimea ungurâscă, închisorile comitatelorii pline de 
iobagi și preoți români chiar Şi în timpuri normale,. pedepsa 
de morte ajunsă a fi o pedepsă de tote dilele, drumurile publice 
pline de ţepe, spândurători și Omeni esecutați, în câtă la 1773 
împărătesa Maria, 'Theresia ordonă guvernului transilvani. să 

plângândi şi suspinândii. Dela S eghedini, Doja cu mulțimea țăra- 
niloră ia drumul spre Transilvania, aprinde Nădlaculiă, ocupă 
Șiria, Şoimuşuli, Lipova, şi trage în țepă o mulţime de 
mobili, iar altă parte de țărani sub conducerea popei Laurenţiu a- 
prinde Oradea- mare, devastză comitatulă Bihorului și -ală 
Sălagiului, așa că flăcările edificieloră aprinse se vedeati până la 
Buda. Acum Doja nehotăvitii ce se facă, să trecă cu armata în 'Trau- 
silvania, saă să rămână în Ungaria, se opresce mai multă timpii în- 
tre Mureșă și Crișii, apoi în fine se decide să plece către 'Timişora, No- 
bilimea ungurâscă vădendii acum pericululă în care se afla, ceru aju- 
toriă de la Ioani Zapolia, voivodulă Transilvanei, promițându-i, că 
dacă regele Ludovică va muri fără copii, atunci îi voră oferi dâusalur 
corâna Ungariei. Zapolia plecă imediat cu trupele din Transilvania asu- 
pra resculaţiloriă, şi după o luptă crâncenă întâmplată la Timi Ș Ora, ar- 
mata ț&ranilorii fu învinsă, Doja fu prinsă dimpreună cn frate-sii și cu 
mai mulţi căpitani, iar alți patrudecă de prisoneră mai însămnaţi fară 
aruuc fi în închisozi întunecâse, torturați 15 dile cu fomea, ca în fine 
aceia, cari vorii scăpa cu vicţă, să fiă siliți să mănânce carnea lui 
Doja Dar după 15 dile din acești patrudeci de nefericiți, numai 9 inși 
mai remăsese în vitţă, cel-lalți perise de fome. De odata cu armata 
lui Zapolia plecase din 'Transilvania o mulțime de ţigani vagabundi, ce 
aveaii meseria să facă servicii de gâdi pe la diferitele esecutări ale tribu- * 
naleloriă feudale. Aceştia, din ordinul lui Zapolia, construescă unii 
tonă, o cor6nă și ună sceptru de ferii, desbrăcă apoi pe Doja, şi-l 
aședă pe tronă, i punii pe capi corână de feri arsă în focii, scotă 
din închisâre pe cei 9 prisoneri mai multi umbre de câtă fiinţe ome- 
nesci, și le declară, că de vori mânca carea lui Doja voră scăpa 
cu viţă, iar altă-cum voră peri cu toţii. Și pe când unii atingea 
corpulii lui Doja cu fere învăpăiate, pe atuncă alții cu săbiile scose i 
amenința cu morte, de nu voră rumpe cu dinții carnea, care stărăia 
pe corpulă căpitanului loră, Aşa espiră Doja în mijlocală durerilorii 
celorii mai crâncene, iar corpulă lui fu tăiată în bucăţi, spândurată la 
Buda, la Pesta, la Alba și Orade, ca să fiă de sptetaculii și de batjocură
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curețe drumurile publice de cadavrele omenilorii csecu- 

taţi, fiindii-că, Iosifii II, fiul densei, hotărise să visiteze Tran- 

silvania. Iar românii mare parte, ca să scape de terorismulii 

nobilimii, trebuia să emigreze în 'Țera românescă și Moldova, 

iar alții se retrăgeaii în munți, formaii bande de haiduci, şi 

înaintea trecătorilorii. Mai niulți alți prisoneri fură esecutaţi în furcă 

saii spânduraţi de arbori, la alţii le tăiară urechile şi nasulă, și pe 

lângă aceea mai fiă-care nobilă “și făcu justiţiă particulară asupra io- 

bagiloră săi. Așa de esemplu nobilulii Kenderesi din comitatul 'Bacă im- 

primă o cruce arsă pe fruntea iobagilor săi. Afară, de aceea armata lui 

Zapolia mai află în castrele dela Timișora o mulțime de copii și femei, 'cari 

fugise de acasă dimpreună cu ţăranii, ca să scape de crudimile și des- 

feenlă nobililorii. O parte din aceştia fură tăiați încă în cursulă lupţii; 

iar altă parte peri de fâme. Istoricul contimporană Pauli Joviu vor- 

bindă de justiţia lui Zapolia și a nobililoră transilvan esclamă: 

„Întru adevării spectaculii înfiorătoriă şi unii genii de morte, de care nu 

ne aducemii aminte, fiind că deși George Doja a metritatii pedâpsa, cea 

mai severă, totuşi inima și ochii omului creștină, ai trebuită să se în- 

târcă de la o astii-felii de morte.“ Revoluţiunea lui Doja pătrunse și 

în Transilvania până în ţinutulă Clujului, unde ţăranii de a- 

s:menea comiseră o mulțime de omoruri şi devastăsi. Dar în fine fu 

învinsă şi armata ţăraniloră din părțile de susii ale Ungariei și TFran- 

silvaniei. Popa Laurenţiu fu dusă la Clujă şi aică din ordinulă lui 

Zapolia, trasă în ţepă şi fript ca ună parcelă, după cam se es- 

primă ună cronicarii din secululă alii XVI-lea, iar cei-l-alți rescu- 

laţi, cari putură să scape, fugiră în Polonia — Kafona, Historia crit 

Tom. XI. Ord. XVII. 714.—Monumenta Hung. hist Seriptores, I. 63-70 

IUL. 5—12. — MikO Imre, Erdâlyi tort, adatok. 1 11. III 18. 

Revoluţiunea țăranilorii români din Transilvania la anulii 1599, o des- 

crie cancelariuli 'Transilivaniei Wolfgangiă Bethlen în moduli 

următoriă ; „După . ce se lăţi faima despre nefericita luptă întâmplată 

la Sibiiii (între Michaiă Vitezulă și Andrei Batori) și care, ca uni ful- 

geri străbătu repede totă ţtra, românii din 'Transilvania, cari locuescii 

reslățiți prin sate și cătune făcură conspiraţiune, se uniră cu străinii 

de aceeași ginte, apoi impreună cu dânșii sai separați începură să cu- 

triere t6tă țera. Acum toți erai plini de frică, de întristare şi lacreni, 

nicăiri omulii nu mai era sigură de visța sa, și fiă-care se simţia umiliti 

sub mâna cea puternică a lui D-qeă. Chiar divinitatea, care pedepsia
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apoy de aici năvăliai asupra curțiloră nobilitare. O luptă 
perpetuă şi înverşunată curgea de nai multe secule între 
ț&rani şi nobili, iobagiulii privia pe domnulii pământescii ea 
pe tiranul săă neîmpăcată, iar nobilulti credea, că numai. 
prin terore mai pste domni asupra ţăraniloră. 

Era acum pe la finele seculului ali XVII-lea. 
Românii din - Transilvania, după lungi și grele suferinţe, 

dorindii în fine să scape de miseriile unei servituți insupor- 
tabile, cum şi de persecuţiunile religidse ale calvinilorii, se 

x hotărîră să-și schimbe religiunea, Şi în modulii acesta să 
ajungă la o stare politică mai fericită, 

Seduși prin diferitele promisiuni ale iesuițiloră Gavrilă 
Hevenesi şi Pauli Barani, îndemnați de curtea imperială 
din Viena, mitropolitul Atănasie și protopopii români din 
Transilvania se hotărescă la anul 1698 a se uni cu hise- 
rica Romei, credândi, că în modul acesta religiunea ro- 

acum păcatele ginţii transilvane (ale celorii trei națiuni legale, unguri, 
sași şi săcui) se prefăcuse de astă dată într'o furiă. Fiă-care vedea îu- 
aintea ochiloră săi numai diua cea din urmă a vieței sale, și nimeni nu 
putea să i6să din Transilvania, chiar dacă ar fi voită, fiindă-că Ro- 
mânii Transilvaniei, în credință că a să capete acum ună domnii 
din gintea lori (după cum trăgea speranță), apucase lăncile ascu- 
ţite și sulițile, de cari se folosascii după datina loră, ocupase drumu- 
rile şi omoriaii ici și colea pe cei, cari fugia într'ascansă sati pe faţă, 
cum şi pe cei cari rămânea acasă, năvăliaii în casele nobililoriă, le 
jăfuiaii averile şi făceaă ca nefericirea, care în sine era destulă de 
mare, să flă și mai crâncenă la vădută: și la auditi. Aşa a peritiă 
Franciscă 'Teke vice-comitele comitatului Turda, Ladislaă Boronkai 
şi alți mnlți bărbaţi distinși ai nobilimi... Şi de astă dată ro- 
mânii din Transilvania erai cu atâtiă mai crânceni, fiindă-că mai în- 
ainte, pe când Transilvania era, liniscită, ei de regală eraă condemnaţi 
la cele mai aspre pedepse, dacă se constata prin judecată, că aii comisă 
vre o crimă. Nici odată furcile, temniţele, săcu-.- 
rile, cârligele, strengurile şi colţurile stân- 
ciloră n'aă omoriti mat mulți criminalicaro-. 
mână“ Wolfgamgi Bethlen. Historia de rebus fransilvanicis, Ed. II. 
Tom. 1V. 428. ct. Hurmuzachi, Documente. [IL 330. 358,
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mâvă va ajunge să fiă religiune legală în 'Transilvania, 

iar clerulii şi poporulă română se va put bucura de tote 

libertăţile şi drepturile, de cari se bucurai aderenţii bise- 

Ticei catolice. 

În acestă speranță şi numai singurii din aceste motive se 

făcu unirea cu biserica Romei, unire, care primi o formă 

reală prin manifestulii din 7 Octobre 1698, datii în mănăstirea 

S-tei Treimi din Alba-lulia, prin care mitropolitulă Atăna- 

sie și 38 protopopi români din Transilvania, declarară în 

formă, solemnă, că, se uneseit cu biserica Romei, voindă, după 

Alte revoluţiuni parţiale ale românilori de peste Car- 

paţi ai fostă: la 1387 revoluţiunea lui Vladă Ianculii, Vladă Danii 

și Michaiă Dană,- în Banati (Fejer. X. 1. 398. Pesty, A szâr 

Bâusig. LI. 383); — la 1435 revoluţiunea lui Costa, Stanciu și Popa 

Volculă, chineză din Riușoră în Ţera Hațegului. (Fejer, XI. 50); 
— la 1474 vevoluţiunea românilorii din districtulă Şeicei şi Media 

șului (Trauseh, Dipl. Transilvanico-Valachicum, Ms, în Bibl. gimn 

lut. din Brașovă); — la 1486, o revoluţiune a româniloră din Tran- 
silvania în contra nobililoră şi a sașiloră (Trausch, 1, c.); — la 1526 
revoluțiunea lui lovană Taruli, fii de română, în Banată 

şi până la Orăstiă (Monumenta Hung. hist, Seriptores, LII, 26); — 
la 1701, revoluţiunea românilorii din Alba Iulia voindă să risi- 

pescă cu puterea camera Transilvaniei ; — la 1707 mai mulți români 

sub conducerea căpitanilori Vasile Negru, Draguliă Ba- 
lică, Bucurii Câmpeanu și Gavrilă Nagyszegi, a- 

cesta în calitate de colonelă, participă la revoluţiunea Înă Racoți în 
„ contra, casei austriace; — Ja 1721, românii din Dobra în comitatulii 

Hinedorei voindii să scape de serviciele feudale ocupă fortăreța Devei 
și alungă garnisona, împărătâscă, care se afla, acolo (Hurmuzachi, Frag- 
mente, II. 87); — la 1727 vomânii din Abrudă în contra Primă- 

riei; — la 1730, românii din Trăscău în contra familiei Torotzkai 

(Trausch, |. c.); — la, 1760 unii tumultă ali româniloră din ținetulă 
Abrudului (Col. Al. Mike, Horavilig). — În fine cu câți-va ani 
mai înainte de 1784 românii de pe moșiile Baronului S. Intzedi, 

se revolteză, asalteză curtea baronului pună mâna pe densulă și-lă ducii 
ca prisonerii până la o distanță depărtată (Acta 'Pumultus Horia, Bivl, 
Ș: Teleki No, 1144,
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cum diceaii dânșii, să trăcscă cu acelaşi privilegii, cu cari 
trăescii membrii şi preoţii bisericei catolice D), 

Dar unirea din 1698 fu ună pasii greșşitii ală Româniloră . 
de peste Carpaţi. Prin actulă dela 1698 mitropolitul Ată- 
nasie şi clerul din Transilvania, sacrificară întregitatea 
hisericei române, pentru o simplă speranță a unoră drep- 
turi politice și civile, drepturi, cari mai curând sau mai 
târdiă se puteaă căştiga și pe altă, cale 2). Și în faptă uni- * 
vea cu biserica Romei nu schimbă de locii posițiunea so- 
cială și politică a Românilorii din Transilvania. Biserica ro- 
mână rămase şi de aci înainte numai biserică tolerată, na- 
țiunea română o naţiune fără, drepturi politice, preoții 
uniți iobagi ai nobililoră, fără privilegii şi fără venituri, * 
poporulă fără representanți în camera Transilvaniei, oficiele 
țărei distribuite numai Ia, aderenţii celoră patru religiuni, 
a religiunii catolice, calvine, luterane și unitare, şi fără nici . 
o considerațiune la religiunea română unită, iar poporulii 
românii, care nu voi să trâcă la unire lipsitii de biserici, 
lipsiti de episcopi și persecutată în tâte modurile și pe tote 
căile de guvernuli din Transilvania şi de guvernulă cen-. 
trali din Viena; — așa, că unirea cu biserica Romei, care 
se făcuse din simple motive politice, nu aduse de locă re- 
sultatele, pe cari le sperase mitropolitulii Atănasie şi ele- 
vulă românii dela 1698 3), 

1) Originalul manitestului de unire din 1698, în care sunt cu- 
prinse totii odată și condiţiunile unirii, Pami aflată cu ocasinnea 
misiunii mele istorice din 1878, în biblioteca Universităţii din Pesta, 
colecţinnea Hevenesi. Vedi Nie. Densușiauu, Cercetări istorice, pag. — 
It. Analele Academiei Române Seria II. 'Tom. II, Sect. 1. 114 

5) Atănasie Angeli din Ciugudiii, fu consecrati în Bucurescă la 
22 lan. 1698, sânţiti de noi în Vieka ca episcopă unită la 1701; ex- 
comunicatii la 1702 de către Calinicii patriarchulă Constantinopolei, 
pentru că trecuse la unire, repausă în anul 1714. 

5) Nuemuzachi, Documente, VL 367. 1743, Memoriul Ep. 1. Claină 
către împ. M, Theresia: jum în fine nihil aliud nisi in duriorem
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Desilusiunea era mare. 

Dar cu tdte acestea elerulă românii continuă cu o perse- 

veranţă admirabilă opera de emancipare a poporului, şi cu 

treldeci de ani mai târdiii biserica română din Ardeliă în- 

cepu de noii: lupta naţională. 

Episcopul Inocente Ciaină, celă mai genialii archiereii u- 

nită din secululii trecuti, îndată -după venirea sa la cârma 

bisericei unite, formulă într'unii modă precisă programa 

de egală-îndreptăţire a românilorii din Transilvania. 

Cu unii zeliă şi cu o energiă neobosită dânsulii ceru de la curtea 

imperială și de la camera Transilvaniei: să se caseze tote legile, 

decretele şt statutele făcute în contra poporului românii în- 

ainte de unire, națiunea română, cea mai vechiă și cea 

mai numerosă în Dacia să fiă declarată de a patra na- 

tiune politică în Transilvania şi în părțile Ungariei lo- 

cuite de români), episcopulă unită ca protectori naturală 

sortem, quam prior erat meet Clerum mem unitum, ac 

Natonem Valachicam incidisse comperio. . .ac pluria alia 

“sunt, Sacratissima Regina, pro Dolor, Christianitatem, catholicismun, 

justitiam, ac pietatem in Deum, et Ecclesiam suam sacrae Romano- 

Catholicae unitam, quae Clerum Nationemque Valachi- 

cam quasi in altera servitute Egyptiaca suspirantem 

usque ad sangainem feriunt, Iar în altă petiţiune către împ. Maria 

Theresia, episcopulă Clainii esclamă: hen miseram nostram 

-nullibi fors in Buropa auditam sortem! Vedi Mol- 

dovanii, Acte sinodali. II. 88. 
d) Numărulăromâniloriă din Transilvania, dela 

jumătatea secululă trecută încâce ne presintă următârele cifre: După 

conseripțiunea făcută la anulă 1761, se aflaă atuncă în Trausilvania 

547,243 români, afară de românii din districtulii Brașovului calculați 

ca 13,000, totală , e. |. 560,243 

La 1772 eee eee ae e 667,306 

m eee e 187,869 

pe eee e 950,000 

p 1837 (567,603 uniţi, 565,377 neuniţi . . . . , . . . 1,132,980 

mea e 1297276
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ali clerului şi ali poporului românii, să aibă seauniă și votă 
în guvemuli Transilvaniei, clerulă româniloră neuniți admisă 
între clasele “privilegiate ale ţărei, funcțiunile de la curtea 
apelativă, din comitate şi districte, funcțiunile financiară și 
militari distribuite şi la români, copiii românilori nenobili 
admiși la învățarea arteloră şi meseriilorii, iar românii cu 
merite să fiă nobilitați, ca astii-feli să potă câştiga și po- 
sede aveni imobiliare. 

Dar tote încercările acestea rămaseră fără suecesii. Cele 
trei națiuni din Transilvania, ungurii, sașii şi secuii con. 

“sideraă admiterea româniloră între națiunile politice ale 
Transilvaniei, ca ună periculă imensă pentru esistența lori. 
Urmă apoi camera din 1744, și după multe desbateri 5g0- 
motose şi invective asupra episcopului Clainii şi a popo- 
rului română, cele trei naţiuni din “Transilvania deciseră: 
că a patra națiune politică nu se pote constitui în ţeră, 
fiindii-că alti-cum sar resturna întregi sistemul politică ală 
Transilvaniei, şi că poporulă românii, precum nică alți vene- 
tici nu poti să facă parte din națiunile politice ale ţărei!). 

La 1870 . ame aa 1,207,862 
» 1880. cc... Pee eee 1, 146,611 
La 1880 populaţiunea întrâgă a Transilvaniei făcea 2.084.048 locui- 

tori, între cari, afară de români, se aflaă 608,152 unguri, 204.713 ger- 
mani, vestulii diferite popore asiatice. Jar numămlă totalii ală români. 
loră din Transilvania și Ungaria la 1870 era de 2,410,068, la, 1880 însă 
2,323,788. Deşi recensementele, cari se făcuse în secnlulă trecuti aă 
fostă defectu6se în multe privințe, dar cu tâte aceste cifrele de susă ne 
presintă uni tabloii destulă de interesanti despre, mișcarea populaţiunii 
vomâne de peste Carpaţi în cursul unui seculă espiratii. Cf. Broşura 
Horja u. Klotska 1785. Sechwartner, Statistik 4 Nânigr. Ungarn 1798. 
Diseussiv Discriptionis Valachorum 'Trans, 1812. F. Selmmidt, Statistik 
d oesterr. Kaiserstaates. 1857. Bielz, Handb. d Landeskunde Sie 1857, 
Keleti $., A nemzetisegi viszonyok M. orsz. 1881. Keleti K, Hazânk 
&s n&pe. 1873, 

1) Art. VI din 1744. neve Plebs Valachoru m, aliorum- 
que Advenarum numerum inter Nationes faciat 

9
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lar episcopulii Claini persecutată acum într'o formă de 

guvernul transilvanii și de toți adversarii săi politici, că- 

Cutii și în diserația curţii din Viena, după 6 luptă de 15 

ami, fu siliti a se vetrage la Roma, abdică de episcopiă 

Și muri aică în cea mai mare miseriă la anulă 1768). 

Acesta fu sortea celui mai mare archiereii unită din se- 

cululi trecută, unii omii inspirată de cel mai nvbilii naţio- 

nalismă, ridicatii peste tote prejudițiele confesionale ale tim- 

pului s&ii, de și episcopii unită, elă luptă înti'o formă şi pentru 

clerulă neunită, voindă cu o sută cincă-deci de ani maă înainte 

să aducă pe românii Transilvaniei în o stare politică, pe care 
nici astă-di w'aii ajuns'o. 

Dar lucrurile mergeaii cu precipitare spre o catastrofă in- 
evitabilă,. 

Cu doi ani înainte de începerea vevoluţiuniă, la 1782 bă- 
trânulă Episcopi Grigorie Maiorii?), siliti și dânsul de gu- 

ac vel ulli trium Nationum, earumque Juribus, Privilegiis, Immuuita- 

tibus et Pracerogativis praejudicio sit 

1) Episcopuli InocenteClaini sai lonă Miculă se trăgea din 
familia Miculi din comuna Sadă în ţinutul Sibiiului. Încă pe când 
se afla densulă la şedlă i se germanisă numele de familiă îa Klein, iar numele 

de Inocente "lă primi când s'a călugăriță, Claini studiă teologia în 
seminariulă St. Albertă din 'Tirnavia, în 1729 fa numită episcopă 

şi consecrată la annlă 1730 de către Ghenadie Bizanti episcopulă din 
Muncaci. Sub Claină se strămută reședința episcopiei unite din Făgă- 
raşiii la Blaj, densulă trimise mai ântâiă tinexi români din TPransilva- 
mia ca să studieze în Roma, şi facii o dotaţiune pentru călugării basiliţi 
din Blajă, cară până în secululii presentii aii escelată prin sciinţă și na- 
ţionalismă. După vetragerea sa la Roma, Claină petrecu aică în mână- 
stirea călugăriloră basiliţi din Polonia, și după încetarea sa din vicță 
fu înmormântați în cripa, acestei biserici, 

*) Grigorie Maioră din comuna Sarvadă, fu alesă episcop în a- 
nulii 1772 și consecratii Ja Viena în presenţa împirătesci Maria 'Fheresia, 
de către episcopul Vasile Boziscovici din Croaţia. Maioră ca, să înlesnâscă 
românilor din Transilvania a-și trimite copiii la şcălă, îuființă ună fondă, 
din care să se procure pânea necesară pentru 200 elevi, ce voră stu- 

*
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vernulii din Viena a se retrage dela episcopiă, se presentă, 
cu lacremi în ochi înaintea sinodului, dela care avea SĂ-ȘI 
ice rămasă bună, și sub impresiunea, nemulţămirii şi dispera- 
țiuniă generale, ce domnia atuncă în sînul poporului română, 
dise către elerulii adunată : <N'am pregetatii a eşi afară la, 
vederea patimilorii vostre, a primi pe uliţe, pe deluri, pe 
Văi, în frigă şi în zăduvă instanțiele vostre, a vă asculta, 
plângerile vostre; a vesti cu Isaia proroculi s&raciloră mân- 
găiere, a vindeca pe cei sdrobiți la inimă, a propovedui robi- 
țiloră iertare şi orbiloră vedere, n'am încetată eu cuvântuli 
şi cu lucrulă a mă lupta pentru voi, acum cu unii din afară, 
acum cu alții din lăuntru, întratâta câtă acum am slăbită 
şi unulă cu atâţia nu mai potă birui. Ca nu cum-va însă, 
acestă corabiă de atâtea vânturi dinainte și dinapoi aiep- 
tată şi de valuri bătută, supt ocârmuirea mea să se cu- 
funde . . . ictă mă jertfeseii şi vremea despărțirii mele sta 
apropiată . . . Domne, Domne, caută din ceri şi vedi” şi 
întăresce via, acesta și o sporesce, pe care a sădito drepta 
ta:,2). Și în acesti momentă de adâncă durere se ridică în 
numele clerului protopopul Dănilă din Cătina Şi dise către 
episcopii“: “Unde te duci prea milostive Domne? Cui ne laşi ? 
Cum te ai îndurată a te despărți de atâta nâmiă şi preoțiă 
sfântă, de unii clerii ca acesta, eu atâta mulțime de popori 
împodobită, vedi acum cireumstanțele dileloră acestora câtă 
sunt de grele, vedi fraţii și fiii tă, cum stai cu ochii plini 
de laeremi, se uită şi suspină la a lori de către Escelenţia 
ta despărțire, — pe cine vomă av6 noi acum dară, în scâr- 
bele nostre mângăiere 2,2, 

Aurora, revoluţiunii începea a se șări. 

dia în Blajii, După abdicarea sa, Episcopul Maioră să retrase în mânăsti- 
vea din Alba Iulia şi muri aici în luna lui Ianuarie 1785. 

1) Moldovanii L. AM, Acte sinodali. Tom. 1, 116 et seq.
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VI. ASUPRIRILE ROMÂNILORE DIN MUNȚIĂ ABRUDULUI. 

Revoluţiunea română din 1784 se începu în partea de 
apusă a Transilvaniei în munţii Abrudului, un terenii abun- 
dentii cu mine de aurii, Şi care până la 1857 cu dreptă cu- 
vânt "Și căştigase renumele de California Transilvaniei 1), 

O catenă de munţi înalți cu păduri seculani, cu văi în- 
guste şi încinse de amândouă laturile cu piramide gin- 
gantice de stânci, încunjoră de tote părțile satele românescă 
aședate în jurulii Abrudului, formândă aici cea mai frumosă 
Şi cea mai puternică, fortăreţă, naturală din totă Transilvania. 
De aici erai primii căpitani ai revoluțiunii, aici se făcu 
conspirațiunea, şi aici principiele revoluțiunii fară apărate 
ea cel mai nobilă entusiasmi de la începutulă mișcării şi 
până la finele acestei drame sângeruse. 

Românii din munții Abrudulu parte metalu re, parte 
castrenși?), se Ducuraă încă din vechime de anumite drep- 

| 
1) Ackner, Die râm, Alterthiimer în Siebenbiirgen. 17. 
2) Mitropolitulă A], Șuluţă în manuscriptulă săi „Istoria Horii 

ne spune: cămu ntenii fiindii vânători forte iscusiți, Principii Transilvaniei 
întrebuința pe pușcașii m i venumiţi la apărarea fortărețelorii sai la 
bătăi în locă de iagheri (vânători), şi că locuitorii din munții Abrudu- 
Imi apăraă plaiurile și trecătorile munțiloră Bihării și Găinii în con- 
tra invasiunii din partea Țărei- unguresci, mai vîrtos pe timpulă, în 
care “Turcii stăpâniau și Oradea-mare și împrejurul ei. Aceste, afla, 
dice antoruliă, le a andită de la bătrâni pe la anulă 1814-1836, când se 
afla ca preotii în comuna Bistra. 

6
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turi și libertăţi, aşa că încă pe la anul 1547 aflămii aici pe 

uni Iacobi ca voivodiă ali românilorii dela 

Abrudi?. 

Pe lângă serviciele militari, eastrensii din munții Abrudu- 

lui mai erati obligați în epoca vechiă să dee regilorii Unga- 

rici ună anumiti numără de pici de vulpe, de şiderii, de ve- 

veriţe, dișme din oi şi miei, — venituri, cară după desface- 

„rea 'Pransilvaniei de Ungaria (1526), trecură "tote în pose- 

siunea principiloră transilvani. . 

Dar mai târdiii pentru tote impositele în natură se intro- 

duse o mică taxă de rescumpărare în bani. Aşa 

că românii din munții Abridului, chiar și după plătirea taxei, 

vemaseră în faptă smeni liberi, scutiţi de ori-ce servicii 

iobăgesci, iar munţii şi pășunile, ea în tote locurile unde se 

aflati castrensi militară, eraii în esclusiva loră posesiune și 

folosinţă. 

Dar de la 1715 înedee, încetă cu încetulii, românii din 

munții Abrudului începură să fiă considerați ca iobagi -ai 

statului, taxa în bani fu privită ca, o taxă pentru rescum- 

părarea sarcinelori iobăgesci, și întregii teritoriul munţiloră 

cu casele, cu grădinele şi eu arăturile munteniloră, fu de- 

clarată ca domeniii ali statului. Iar pentru încasarea dife- 

ritelorii venituri din munţii Abrudului, se afla încă din vechime 

instituită o administrațiune eu reşedinţa în Slatna. și după 

numele acestui oraşii întregă teritoriulă munţilorii se numi 

domeniul Slatnei 2). 

Dar o schimbare şi mai nefericită se întâmplă în. posi- 

țiunea munteniloră la anulă 1775. 

Până la anulă 1775 întrega taxă de rescumpărare, care aveai 

%) Remeny, în Uj Magvar Mazenum 1854 II. 130... az abradhânvai 

olâhsâguak (Als6 Fejtr megycben) meg 1547-hen kiâlin (Jakob nevii) 

vajdaja volt. | 
2) Divisată în domeniulii de susiă, de mijlocii, de josii și în dome- 

niulă Ofenbăii.
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să o plătescă românii din munţii Abradului nu era mai mare 
de 5359 fi. 30 1;, er. În anuli 1775 taxa de rescumpărare 
se urcă la suma 14,769 fl. 12 cr, iar în anul 1783 ajunse 
la cifra de 21,555 fl. 2 er. 

Și calamitatea, care lovia acum mai -adâneă în esistenţa, 
familielorii era, că deși în taxa accsta erai cuprinse tote o-: 
bligațiunile feudale ale munteniloră, cu tote aceste li se mai 
impuse, sub diferite titnle, o mulțime de alte contribuţiuni şi 
dile de lucru. Așa că pe la anulii 1775 românii din munții A- 
brudului, iobagii statului, ajunseră înt'o posiţiune multi mai 
nefavorabilă de câtă chiar iobagii nobilimii, lipsiţi de munți, 
„de vechiulă lori patrimoniii, aprope jumătate din locuitori 
fără pământuri de arătură, fără grădini și fără fonaţe 1), 
supuşi la robote saii la dile de lucru, şi pe lângă accea opli- 
sați şi la plătirea unci enorme taxe dominale. 

Obligațiuni duple în bani și în natură pentru aceleaşi ser- 
vicii  iobăgesci. 

De aici apoi urmară o mulțime de conflicte între românii 
din munţii Abrudului şi între funeționarii domeniului. Dar 
iritațiunea, cea mai mare o produse conflictuală din 1778. În 
anulă acesta patru comune românescă din munţii Ahrudului, 
anume Riulă-mare 2), Vidra, Câmpeni Şi Bistra deciseră a se 
plânge la guvernulii transilvan în contra diferiteloni abu- 
suri ale funcţionarilorii domeniului. Spre scopul acesta dân- 
sil trimiseră o deputaţiune numerosă la Sibiii, unde se afla 
reşedinţa guvernului. Dar în epoca actsta domnia la tote 
autoritățile din "Transilvania, ca o regulă stabilă principiulă, că 
iobagiulă trăesce din averea domnului săi Și nu pote să. reclame - 

1) După tabelele de contribuțiune, până la anulă 1782 se aflaă în muu- 
ţii Abrudului 4653 păriuți de familiă, cari posedat și imobile esterne, 
grădini, fenaţe și arătură; 38237 Părinți de familiă, cari afară de case 
un mai aveai nici un imobilă esternii, și 345 văduve de asemenea fără 
alte depende: ţe. 

:) Rîulii-mare (Nagy-Aranyos), comună colectivă enprindea A Iba- 
culi, Săcatura, Scări șora, după Szilăgvi și Ponorelulă. 

N
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dreptate în contra lui. Aşa și deputaţiunea munteniloriă trimisă 

la guvernulă din Sibiiii nu putu să obțină nici o ușurare. Din 

contră George Devai, administratorul domeniului Slatna 

intentă o acţiune penală asupra deputaţiloră îndată ce se 

întorseră acasă şi urmarea acestei acţiuni fu: că mai mulţi lo- 

euitoră din comuna, Câmpeni fură pedepsiți cu câte 12 bastone, 

fiind-că aă mersi la Sibiii fără causă suficientă, şi fără 

mandatul comunei, iar deputaţii comunei Rîulit-mare din mo- 

tivulă, că aii molestatii în două rândui înaltele autorităţi 

din Sibiii, că şi-a uitati de toti respectulă şi supunerea 

față de funcţionarii domeniului, cari represintă persona Maies- 

tăţii Sale împăratului, a domnului feudali din munții Abru- 

dului, că ai despreţuitii aâmoniţiunea funeţionarilorii, şi ati 

pleeatii cu mulțimea şi cu sgomotii la Sibiiii, că în căl&to- 

ria acesta aii îndemnatii și pe alte comune casă petiţioneze 

totii asemenea; din acestă causă deputaţii comunei Rîulii-mare, 

că autorii şi corifeii acestei deputaţiuni, anume, Toderi Jungă, 

Cristea 'Todea și Petru Nicola fură condemnați la câte 25 
bastone, iar Vasile Pasca, Vasile Bide, Toderi Nicola și 

ună D&trânii de 80 de ani cu numele Gavrilă frodea, la câte 

12 bastone, şi toți la suportarea, cheltuelilori de judecată 1). 

Din aceştia Petru Nicola 'șă reseumpără pedepsa cu bani, 

iar bătrânul Gavrilă Todea se bolnăvi în urma bătăi, şi 

după eincă luni şi muri. 

Adevărată actă de tiraniă. 

Acum românii din munţii Abrudului, vedândii că la guvernul 
"din Transilvania încă nu poti să obțină nici unit resultatii 

1) Quia praedicti subditi N. Aranyasienses comprobati, bis Excel- 

sas Instantias Cibinii molestaverint turmatim et 

cum insano tumultu, obliti omnis modestia, omnis reverentiae, submis- 

sionis et obedientiae, qua erga snos Dominos Officiales, consequcuterque 

in persona suorum repraesentatum Dominnm terrestrem suum, videlicet 

Sacratissimam Majestatem ferri debuissent, spreta Dominorum 

Otificialium adhortatione profectifuerint, atque 

alias etiam communitates sno ductu, sua exhortatione, suo
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favorabilă, hotărîră a se plânge de a dreptulii la curtea im- . perială din Viena. | 
Spre acestă scopi denșiă trimiseră mai multe deputaţiuni la împerătâsa, Maria Theresia şi la suecesorulii dânsei, împăratul 

Iosifii II. În fruntea acestori deputațiuni fieureză de regulă lo- 
cuitoriulă din Albacă cu numele U r săi Nicola saiHori a, 
ca representanti alii comunei Riulii-mare:) şi locnitoriulii din 

denique exemplo ad parem supplicationem conse quen- terque Excelsarumiă instantiarum molistationem temeraria audacia persuaserint, induxerint, ac impulerint. Sentenţa Fo- rului domimală. Slatua, 11 Aug, 1778, 
1) Pe lângă alte petiţiuni ale comunelorii, Horia înaintă și în numele 

săi la anulii 1780 următârea cerere la cancelaria aulică: 

Humnillimum Promemoria, 

Postquam in querelis suis coram competentia reiteratis 0 o m m u- nitas nostra Nagy-Aranyosiensis et reliquarum cum his cointeressatarum nullum sublevamen oblinuissent, cogebantur coram Attissimo quoque Throno querelas_suas promovere, primo quidem ante a unu m de inde vero nunc re- centisșime praeterito munse S-bri, ad qucm sem per me, et gre- mialessuos de putaruut. Excelsum Consilium! Ut tem in loco suo, quo nimirum inviabimur, tute urgere valeamus, pro nostra 
Conformatione nevessaria, venit, nobis benignae ordinationis per con- fectam indorsationem signiticatio, ne scilicet rursum ob defectum  huius horsum recurrere Cogamur, quod nunguam sine expensis etiam minimis Heri potest. Hac igitur ex ratione, quam ex ea etiam, quod mihi summe injunctum esset, utsine Resolutione cui se communitates conformare possent, redire non tentare m, humillime supplicare mecessitor, ut Excelsum hocce Consilium benig=- nam Resoluţionem ad promotas dictae Communitatis Nagy-Aranyos et religquarum querelas jam ut spero, examinatas per consvetam Indor- 
sationem 'extradare disponere dignetur, Qui in profundissima venera- tione emorior. 

indiguus famulus 

Nicola Ur sz, 

Incola, Nagy-Aranyosienşis,
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Cărpeniși Ionii Cloşea în numele românilor din comu- 

nele Cărpenişă, Abrudi şi Buciumă 

Conţinutulă diferiteloră plânsori, ce le înaintară deputaţii 

munteniloră în anii 1779—82, parte de a dreptulii la curtea 

imperială, parte la cancelaria aulică 2) era următoriulii: că 

pe lângă taxa dominală, care în anii din urmă sa ureată 

întruni modă escesivă, li s'a interdisă dreptul de păşunită, 

dreptul de a tăia lemne de clădită, şi i s'aă impusă o mulțime 

de lucrări ilegale, anume: să taie 13,182 stânjini de lemne pen- 

tru domeniii şi să-i transporteze la locurile de consumaţiune, să 

cosescă fenațele statului, să strângă și transporte fânulii, lueru 

pentru care sunt de lipsă câte șepte mii de omeni, să ducă vi- 

nulă și vinarsulii statului până la Slatna, depărtare de câte patru 

dile pentru unele comune, să transporteze fieră din Hinedora 

pentru stabilimentele mineloră și ordă din Ungaria pentru 

berăria statului, cale de câte 12 dile, să sape ană canal în 

lungime de două dile, şi tote lucrările aceste să le esecute gra- 

tuitii saii pe lângă o plată cu totulă neînsemnată;—că întregii 

ținutul munțiloră fiindă ună pământă cu totulă sterilii, 

dânșii aveaii mai înainte dreptulii să-și aducă alimente 

din Ungaria, anume crâă, ordă, meiii şi vină, liberi de 

oră-ce vamă, iar acum sunt siliți să le cumpere cu preţii 

îndoită de la arendaşulii domeniului, că preoţii sunt su- 

puși la taxe și servicii feudale întogma ca iobagii, că li s'aii lu- 

ată Disericele din posesiune și s'aii dati unițiloră, drepturile 

și libertăţile metalurgiloră nu se mai respecteză, că dacă, 

more ună locuitorii din munţi fără descendenți, atuncă ru- 

) cancelaria aulicătransilvană cu reședința iu Viena 

era cea mai înaltă autoritate a Transilvaniei. În analogiă cu relaţiunile 

de astăţi, cancelaria aulică întrunia funcțiunile ministeriului de interne, de 

justițiă, de comerciă, de comunicaţiune, culte și instrucțiune, iar în 

cestiuni de procese avea atribuţiunile înaltei curţi de justițiă. În truntea 

acestui ofiviii sta ună cancelarii care se alegea din partea came- 

rei transilvane,
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dele mai de aprope sunt silite să plătescă funcţionarilor domeniului întregii preţulă averii, ce li se transmite ; că pe lângă taxele și serviciele domeniului li s'a impusti încă o mulține de lucrări de ale comitatului, lucrări la, cari sunt reținuți câte 14 qile, că teritoriul munților este ună pământiă neproductivă, și cu tote acestea li Sai impusă să dee în natură pentru armată diferite lueruri, 
pe cari dânșii aă trebuită să le procure cu bani şi pen- 
tru cari nu li sa dată nică o plată, că primarii din Bîulă- mare, din Vidra, Câmpeni și Bistra ai incasatiă „de pe la locuitori suma de 14491 A. 50 er. sub titlu cheltueli de 
cancelariă, şi toti sub acesiii titlu ai luată de pe dânşii 
subprefectuli Comaromi suma de 8388 fi, sume pentru 
cară de patru ani nu s'a dată nică 0 socotelă 1). În fine, că mai mulţi deputaţi ai fostă pedesiți pentru plâusorile, ce le aii înăintată la Viena, şi la guvernuli din Sibiiă, unii la, 
câte 100 A. şi 200 a. amende ; Petru Nicula la dou& luni 
de închisore și bătută ca ună tâlhari la trei hotare, iar 
bătrânulă Gavrilă 'Podea în urna bătăii, ce a suferită s'a bolnăvitii și a trebuitii să moră. ! 

Tote petițiunile acâste. fură trimise la guvernulă din Transilvania cu ordini din partea monarehului: că, gu- vernulă să dispună a se face o investigațiune Ja faţa locului, și după terminarea investigațiunii, guvernulă să, înăinteze tote actele la cancelaria aulică arătândă şi păre- vea sa, anume ce măsuri voră trebui luate pentru  despă- gubirea ț&raniloră şi pentru încetarea, ilegalitățilori, dacă plânsorile. loră se vori constata a fi adevărate, Şi în fine în ce modă va trebui să se pedepsâscă.. personele, cari se 
voră afla culpabile. 

') Ramportulă comisariului Michaiă Brukenthal către cancelaria au- lică, 17 Augustii 1785, — Decisiunea, cancelăriei aulice, 11 Mai 1786, No. 4456, 
”



38 REVOLUȚIUNEA LUĂ HORIA. 

Resoluţiunea acesta era ce e dreptii corectă. Dar în realitate 

investigațiunea ordonată fu totă amânată în Transilvania 2). 

Deputaţii comunelorii, urmăriți, prinşi, maltrataţă și aruncaţi 

în închisori, aşa, că pe lângă tote deputaţiunile, ce le 

trimeseră muntenii la Viena de la 1779 încuce, dânşii nu 

putură să obţină nici o uşurare, până în fine la 178 erupse 

revoluțiunea,. 

- 

VII. 'FUMULLULU DIN CÂMPENĂ DELA 1282. 

Una din asupririte cele mai simțitore pentru românii din 

munţii Abrudului a fostii luarea dreptului de câreimărită, 

Până la anul 1778 fiă-eare locuitorii din munții Abrudu- 

lui avea dreptul să-și aducă beutusile necesare, de unde le 

gasia mai bune şi mai eftine, şi fiă-care putea să câreimă- 

râscă vină ofi vinarsă, dacă credea, că în modulii acesta po- 

te să căştige ceva, 

Pentru folosirea acestui dreptă moșcenitii de timpuri ime- 

moriale, comunele românescă din domeniulii Slatnci aveaii să 

plătescă statului pe fiă-care anii o taxă de reseumpărare cu 

totulii ne însemnată, aşa de esemplu în domeniul de susii 

ali Slatnci până la anulă 1778 întregă taxa acesta nu făcea 

mai multii de 157 fl. 30 cr. 

În anul 1778 însă, o schimbare esenţială se făcu şi în 

privinţa dreptului de cârcămăriti. 

“Tesaurariatulă saii Direeţiunea financiară din Transilvania, 
înființă în anul acesta peste taxa de rescumpărare încă 

1) de eventu mox dictae investigationis jam alougivri tem- 

pore haererentis relativ huc usque submissa non fuerit. Cancelaria 

aul. No, 732 anulii 1782,
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o taxă de licență numită do] gosiă, pentru toți locuitorii 
din munţii Abrudului, cari se ocupati cu cârcimăritulă, și 
anume, câte [:/, cr. pentru vadra de vină şi L er. pentru 
fiă-care cupă de vinarsu. | 

Tasa acesta era o flagrantă nedreptate asupra comu- 
nelorii. Muntenii plătiaii acum de două ori imposituli drep- 
tului de cârcimărită, ântâiui ca rEscumpărare şi a doua 
ca, licență. Dar cu tote aceste lucrurile remaseră așa până 
la 1781. 

În anulii acesta însă ună căpitanii de cavaleriă eșitii din 
servicii, cu numele Ionii Aron. de Bistra, propuse 'Tesau- 
rariatului din Transilvania, ca să-i lase dânsului arenda, 
dreptului de cârcimăritii în munții Abrudului, pentru care 
se oferi a plăti statului o sumă de 12,000 fi. pe fiă care 
ană, propunere, care fu acceptată din partea 'Tesaura- 
riatului 2). Dar căpitanului Aronii, care se asociase la acestă 
întreprindere cu câți-va cetăţeni din Sibiiă, nu fu în stare să 
plătescă nici rata de ântâiă a arendei, și așa în 26 No- 
vembre 1781 i se luă dreptul de cârcimăritiă şi se dede 
la doi armeni, cu numele Martini Bosniacă și Martină Pa- 
trubani, pe termină de 6 ani şi totă cu preţulă de 12,000 A. 
pe fiă care ani 2). | 

Arendașii armeni voindă acum să tragă cel mai mare 

1) 'Lote autorităţile fiscale montane şi monetare din Transilvania eraii, 
subordinate Tesaurariatului re gesciidiu Sibiiă (Regius Thesaurariatus), 
care avea sfera de activitate a unei Direcţiuni financiare. În capulii acestui 
oficiă se afla Tesaurariuli transilvanii (Regins 'Transilvaniae 'Thesaura- 
rius) care se alegea din partea camerei și era totii-odată vice-președinte 
ală guvernului transilvantă, 

*) annebst wurde auch der Schauk dessen Redemption o hnekhin 
Schon in dem beriihrten Reluitiosquanto 21,535 4. der, be- 
griften war.... îm Jahre 1781... den Unterthanen sar abgenommen 
nud um 12,000 fi. an 2 armenische Handesleute verpachtet, unangesehen 
auch nach dăr Zeit von Klăgem die... Schanktax bezahlţ worden ist 
Cancelaria aul. către Împ. Iosifă. 23 Febr. 1786,
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profitii posibilii din arendă, se folosiră spre scopulă ace- 

sta de tote mijlocele imaginabile, interdiseră locnitoriloră 

din munții Abrudului- dreptulă de a mai esercita, cârci- 

măritali în particulară, şi de altă parte aduseră în munți 

băuturile cele mai rele, pe cară le vindea cu preţă a- 

prope îndoită, opriră pe locuitori să mai dee în schimbi 

băuturi pe obiecte de lemnii, şi dacă se întâmpla, că ună 

munteanii să călătorescă la târgurile din Abrudă, Turda 

saii Hălmagă, şi dacă lua cu sine ceva vină sati vinarsti 

pe drumi, atunci 'lă prindeaii servitorii arendașilori, 'lă 

maltrataii, i luaă băuturile, şi adese-ori "li supuneaii și la 

amende. | 

Severitatea arândașilorii armeni ajunse acum aşa de departe, 

încâtă dânșii confiseară în timpulă Pascilorii din anul 1782 

şi o stielă cu vinii, ce o trimesese unii cetățenii din Abrud 
pentru preotul din Abrudă-satiă, ca să cumincee pe locu- 
itorii comunei. 

Abusură de natura acesta se repetară mai adese-ori, și 

nemulţumirea poporului începu să ice proporțiuni totă mai 
mată. 

Acum se apropia diua de 24 Maiii 1782, di în care se 
făcea, t6rgii de-ţeră în comuna Câmpeni din munții Abrudu- 
lui. Locuitorii din comunele Riuli-mare, Vidra, Câmpeni şi 
Pistra considerau încă din vechime târgurile din Câmpeni, 
ca ună privilegii particulară ală loră, în care numai dân- 
şii aveai dreptulă să cârcimărâscă vin, ba luai și o 
vamă cu totulii neînsenmată de la omenii străini, cari adu- 

ceai vinii de vândare în târgurile aceste. 

Arândașii armeni de și cunosceaii nemulță mirea popo- 
„ului, dar cercară să pună capătii şi la usulii acesta. Spre 
scopulii acesta aședară peste toti locul băuturi în târgii, 
armară pe servitor eu lănci, cu puşi și pistele, şii trimi- 
seră la fața locului, ca să împedice ori-ce amestecii alti 
munteniloră în dreptulă loră de cârcămăritiă. Prin purtarea
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„loră, sevitorii aceştia iritară şi mai multă pe poporulă ne- 
mulțămitii 

Anume se întâmplă cu acestă deasiune, că ună servi- 
torii de ali arândașiloră cu numele Isac Cojoceanii a- 
lergândii în fuga mare cu calul săi prin tergu, începu să 
isbâscă, și să lovescă pe toti omul, care nu i se feria din 
drumiă, trânti pe o femeiă din Hălmagi, care adusese nuci 
de vendare şi-i împrăsciă nucile, apoi călcă cu calulă în 
picivre pe ună țărani din Zarandă, care-și pacheta în- 
trună saci lâna, ce o cumpărase în trei. Dar ţeranulă 
din Zărandă seulându-se înfariată de sub piciorele calului 
puse repede mâna pe o săcure, sări îndată la uni butoiă 
cu vinii ală arândașilori, i sparse fundul şi le vărsă b&n- 
tura. 'Totii pe atunci uni altă servitorii de ali arendașilori 
cu numele Vertană începu a se certa cu unii țărani din 
Rîulă-mare, cu numele Iacobii Zăhuţii, care adusese miedii 
de vândare în târgii, şi apoi cu înjurături şi lovitură cu 
patul puseii “li duse Ja spanulii domeniului 1). 'Teranulii 
lacobi Zăhuţă se întorcea de la casa spanului chiar în mo- 
mentulă pe când românulă din Zarandi spărgea butoiulă 
cu vină alii arândaşilorii. Acum se însoţeseii amândoi țăranii, 
dai chiote prin târgii și împreună cu mai mulţi omeni sară la 
butoiele arândaşiloră, le spargi fundurile şi le varsă totă 
băutura. 

Cârcămarii şi servitorii arendaşiloră de frică să nu fiă masa- 
crați fugiră imediatii din târg, Iar George Devai administra- 
torulii domeniului, care în timpul acesta se afla și densulii 
presenti în Câmpeni trimise repede după gornică 2) Dar 

ni 

1) Funcţionarii domeniului fiscali din Slatna erai următorii: ună Pro- 
visorii saă administratoră cu reşedinţa în Slatna, uni com pta-- 
bili, trei spani saă inspectori, câte unulă peniru fiă-care domeniii 
(de susii, de mijlocii şi de josă) şi în fine mai mulţi funcționari subalterni. 
Denki, Transilvania. 1833. 11. 76, 

2 Gorunici, păditoriă de. pădut. În epoca feudală gornicii mai 
eraii totăl-o-dată însărcinaţi și cu diferite esecuțiuni asupra, iobagiloră,
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în confusiunea acesta nu putu să afle mai multă de doi, şi 

voi să-i trimită pe aceşti doi, ca să împedice tumultulă 

poporului. Însă gornicii se opuseră dicândi: „Domnule, să 

nu ne trimeți în târg, acolo sunt adunați Crişenii, Mogo- 

șenii, Sălcienii și o mulţime de omeni din alte părți, toți 

sunt în mare ferbere, toți lucră în desperare şi în momentulă 

în care vomă merge acolo şi vomii cerca să le dicemii ceva, 

noi suntem perduţi“. 

Acum mulţimea poporului după ce sparse butoiele, din 
târgă, înfuriându-se şi mai tare voi să plece la pivni- 
țele arândașilorii. din Câmpeni, ca se verse și băutura de 
acolo. Dar atunci păși înaintea, poporului primariulă dia 
Rîulă-mare, Dumitru Todea, strigă asupra omeniloră şiă opri 
că să mai esecute și planul acesta. 

Arândaşii armeni, îndată după întâmplarea acesta, pă- 
răsiră, arenda cârcimăritului în cele patru comune, şi nu 
mai voiră so continue sub nică o condițiune, dicândi, că a- 

colo tote sunt în ferbere, și dânşii se temii de ună ră şi 
mai mare. . 

Acum se institui o comisiune pentru constatarea și pedepsi- 
vea autorilorii acestui tumultă, cum şi pentru constatarea 
pasubei întâmplate arendașiloră armeni. Iar guvernulii tran- 
silvani adresă în 5 Decembre 1782 următoriulă ordinii 
către tribunalul din  Aiudă: “să trimiţă doi saă trei 
judecători la Slatna, cari împreuvă cu funcţionarii do- 
meniului să ţină Fori-dominalăi), să prindă numai de 
câtă pe autorii tumultului, să-i esamineze în modul celă 
mai severii (adecă cu tortură), ca astă-felii să potă des- 
coperi și “pe alți complici, şi în fine săi pedepses- 

1) Forulă dominalii (Forum dominale) se compunea din domuulii 
feudalii, care avea dreptulii să judece pe iobagii săi în tâte causele civile 
și criminale; în multe casuri însă în domnulii feudală trebuia să fie asistatii 
de unul saii de doi judecători ai comitatului. Decretun trip. IE tit, 25 
et seq.— Benki. 'Pransilvania. 1833. II 59 |
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că imediată întruni modă esemplară, așa ca să fiă 
de terore şi pentru alții 2). 

Epocă tristă, în istoria Transilvaniei. 
Guvernulă fără să mai reflecteze asupra acestei despe- 

„Yate întreprinderi, decretă a se pedepsi cu morte au- 
torii tumultului, fiindă-că muntenii "și apăra ună drepti 
eselusivii ali loră, Și pentru care duşi mai plătiaii 
statului şi o taxă: de rescumpărare. Și urmarea aces- tui fatală ordini fu: că 93 “primară ȘI juraţi din munţii 
Abrudului fară, prinși și daţi în judecata Forului-dominalii 
din Slatna, care în primă-vera anului 1783, condemnă pe 
George Buzgară Buni, pe Petru 'Toma Capră, Ionii Di- 
nişă, Avramiă Napu, Ilie Garcea Medardu, pe Simocă Co- 
toşelii, Petru Leba, Petru Coroiii, Gavrilă Helerii, Lupu 
Coroiă, Iacobi Zăhuţă, Avramii Schiopu și Dumitru Mar- 
cu Popa la câte 25—100 bastone și 3 luni până la 2 ani 
de închiscre; iar Dumitru 'Todea Bută şi Petru Manciu 
din Rîulii-mare, Simionii Bostani și Andrieșă Pascu, din 
Câmpeni şi Ursă Gomboșii din Vidra, ca autori prinei- 
pali ai tumultului din Câmpeni, şi din motivulii, că dânşii 
aă agitati poporulă și la alte ocasiuni, că asi ținută con- 
ferințe scerete şi ai pusii contribuțiuni pe, poporă, ca să 
trimiță  deputaţiuni la Viena, din aceste cause toți cinci 
fură condemnaţi la morte spre terorea altora, 
după cum dice sentința, şi fiindă-că nu maj astii- 
felii pacea și liniscea publică se mai pote restabili în m unţi2). 'Totă-o-dată Dumitru 

1) authores Tamaltus iam exploratos statim intercipi curent, et de detegendis reliquis etiam complicibus strictissime examinent, ac illos etiam intercipiendo, omnes Jure prosequautur, er juxta Deliberata Fori Dominalis statim în terr or e m aliorum pro demerito exe m pla- Titel puniant, Ord. Suv. trans 5 Dec. 1782, No 8869, 
nec aliter pacis ei trangquillitatis publi- cae statum debitum reduci posse, nisi Incti exempla-
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Todea, ca autorulii mai multoră tumulte fu condemnată și 

la tortură înainte de esecutare, ca astii-feliă să descopere 

şi pe alți complică, iar după esecutare să i se taie capulii, 

corpulă să i se despice în patru părți şi Lucăţile să i să 

pună în țepă: 

Terorismuliă era la înălțimea, sa, 

Cu acestă ocasiune George Devai, administratorulii dome- 

niului ceru ea pedâpsa de morte să fiă esecutată imediatii 

în conformitate cu ordinulii guvernului. Dar Forulă-dominaliă 

decise, în urma cererii ce o făcură condemmnații că sen- 

tinţa să fă supusă apelului. 

De asemenea fură condemnaţi toţi locuitorii din comunele 

Rîulă-mare, Vidra, Câmpeni şi Bistra, tără considerațiune, 

dacă aă fostii saii nu cu toţii presenţi în tergulii de la Câm- 

peni, şi dacă aii participati cu toţii la tumultă sait nu, ca 

să plătescă arândaşiloră armeni o despăgubire în sumă totală 

de 3708 fl. 49, er., deşi preţul băuturii, care se vă&rsase 

nu făcea mai multă de 343 fl. 41 er. 

Din suma acesta oxcesivă, se incasară de pe cele patru 

comune până la începutulii reroluțiunii 6179 A. 22 er. tar res- 

tulii r&mase neplătitii. 

Între individii urmăriți pentru tumultulă din Câmpeni 

se afla şi țăranulă din Albacă, Ursii Nicola saă Il o0- 

via, care mai târdii fu primul căpitană ali revolu- 

țiunii, și doue rude ale sale Petru Nicola şi Cristea Nicola. 

Sentința Porului-dominală amintesce adese-ori despre agi- 

tările şi conferințele secrete ale lui Horia, pe care-lii nu- 

mesce totit-o-dată „făimosuli amăgitorii“ D. Dar nică pe 

riter al terrorem aliornm în conformitate Excelsi R. Guber- 

nii 3 Xbr, 1782 sub No. 8869 editi decreti puniantur .. . et quidem 

Togya Dumitru, Bosztan Szimeon, Gombos Urzz ludices et Andrejes 

Pâszk Juratus eotum, jurataeque fidei' transgressores dictamine Art. 16 

de A0 1609, Dominio antememorato cxemplo statnaendi, 

capitegqne plectendi, ete.
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dânsul și niei pe cele-l-alte dâue rude ale sale Foruli dominală nu putu să pună mâna, cu tote că trimise cir culare prin diferite comitate, ca, . să-i prindă. Li se fă- 
cuse nevăduţi?). 

Acum locuitorii comuneloră Rîulă-Mare, Vidra, Câm- 
peni, Bistra, Muşea, Ofenbaiă, Buciumi, Abrudă, şi Căr- 
penișii deciseră a trimite o nouă deputaţiune la suvernulă 
din Viena, 

În petițiunile, ce le înaintară, la cancelaria, aulică în cursulă 
lunei lui Maii 1783, deputaţii muntenilorii se plânseră de noă despre multele abusună Şi crudimi, la cari sunt supuşi locui- 
torii și deputaţii. comuneloriă, și toti-o dată, se rugară a se “face disposiţinni urgente, pentru a, scăpa vi&ța celoră cinci 
individi condemnați la morte, după enm diceaii dânșii, nu- 
mai din causă, că locuitorii s'a plânsii la Viena, fără voia 
funcționarilor: domeniului, De asemenea cerură, că până 
se va termina investigaţiunea ordonată, încă, în anul 1780, 
nică loenitorii comuneloră, cari sai plânsă la Viena, şi 
nici deputaţii lori să nu mat fiă arestați sati molestaţi de 
funcţionarii domeniului, ori ai comitatului, şi în fine, că reso- 
luţiunea acâsta să li se comunice cât mai în grabă, fiindă- 
că denșii lipsiţi de ori-ee cheltueli se Iuptă în Viena cu cea 
mai mare miseriă. 

1) Cum tamoso Seductonre Nicula Ursz Hora dicto nimiam observasse Inctos Roroj Lup eti Koroj Petru familaritatem et coluisse amicitiam . ,,. Quod antequam Mants Petru Inctus cun Horja et aliis clancularia consilia inivissent, renitentia et q î- ficultates în administratione administrandorua praestationeque praestandorum observat ae nonfuerint, Sentența For. dom, din Slatna 1783. 

2) Istoriculă SzI1â g vi este în erdre când. sasține (Hora-vilăz, 21), că Horia încă ar fi fostă condemnati pentru tumultul dia Câmpeni, A vemii înaintea nâstră senteuța Forului dominali Şi mai multe acte zelative la acâstă cestiune, din care se vede destulii de clarii, că Horia a fostii numai urmărită, dar nici de cum condemnată,
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De astă-dată petițiunile munteniloră fură presentate în 

consiliulii de statii ali imperiului, și în 7 lunii 1783 urmă 

decisiunea împăratului, prin care guvernul din 'Transil- 

vania fu invitati: să ice măsuri seriose, că până va urma, 

decisiunea imperială nici locuitorii din munţii Abrudului și 

nici deputaţii lori să nu fiă molestați pentru plânsorile 

ce le-ai înaintată la Viena, şi nici să se esecute vre-o 

sentență de morte asupra lori. În fine, adauge împăratulii, 

că îndată ce investigațiunea acesta va sosi din 'Transilva- 

nia, cancelaria și camera aulică 2) săi supună în comunii 

părerile lorii, cum sar pute pune capătii acestori abusură 

și tirănii. 

Das nici resoluțiunea acesta nu avu resultatuli doriti. Sen- 

tenţa Forului dominală fu esecutată în mare parte asupra 

munteniloră. Singură numai pedepsa de mârte se schimbă în 

pedepsă «le închisore de la 1-— 2 ani şi câte 50—100 bastone. 

VIII. CĂLETORUILE ÎMP, IOSIF ÎN TRANSILVANIA 1773-4788. 

În anulă 1691 Principatul Transilvaniei ajunse sub dom- 

nia. casei austriace 2), dar până la anulă 1773 încă nică unii 

regentii din casa Ilabsburgilori nu visitase acestă ţeră, atâtii 

de binceuvântată de natură, dar atât de ruinată prin pă- 

catele feudalității unguresc. 

__ dCameraaulică, cea mai înaltă autoritate financiară 

a statului cu reședința în Viena. ” 

) Transilvania (numele vechii Dacia superior, Erdwelu, 

terra ultra silvana, partes ultrasilvanae, Ueber Walt, septem castra, 

după Pesty și Xungaria nigra), pe timpul când veniră ungurii aici, 

se afla după Anonimulii regelui Bela sub domnia unui croivodiă
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În anulii 1773 însă împăratulă Iosifă II, unul din cei mai geniali monarehi din casa, Habsburgiloră, uni principe, care-și formase devisa, că nu poporulă este pentru monarchiă, ei mo- narehulă pentru poporii, Iosif IL, adevăratulă patroni ali țeraniloră se: hotărt să întreprindă o călătoriă în 'Transilva- nia, căl&toriă, care fusese proiectată, încă cu trei ani mai înainte. 

Încă în luna lui Mai 1773, eu puţine dile mai înainte de plecarea împăratului, împărătesa, Maria, Theresia trimise ună curieră specială la, guvernulă din Transilvania cu ordini, că încă mai înainte de sosirea împăratului să se cu reţe drumurile publice de cadavrele dmeni- loră esecutați cu ștrângulii, cu râta și cu țepa, cară după usulă de până acuma, dicea împărătesa, stati espuse pe lângă drumurile publice spre ororea Și aver- siunea călătoriloră 2), 
Iar baronulă Samuilă Brukenthal, fostulă președinte ali Cancelariei aulice, supuse împăratului Iosifă o schiță des- pre constituţiunea, Transilvaniei, schiță, în care dânsulă dicea : că românii din Transilvania în înțelesulii legilorii 

română (ubi Gelou quilaa Blacus dominium tenebat, Cap. 25, 26, și 27). De la 1002 până la 1526 'Pransilvania fn gnvernată de Du ci, apoi de voivo di feudatari regiloră Ungariei. Iar de la anulii 1526—1691 formă ună Princi pati semi-independentă sub suzeranitatea Porții: otomane, și în epoca acâsta fară îucorporate succesivi la Transilvania, mai multe comitate din Ungaria (partes Regni Hangariae), anume: Mara- mureșulă, Biharia, Becheșuli, Zaraudulă, Aradulă, Solnoculă-de-mijlocă, Crasna, Sătmarulă, Ugocia, Sabolţiă, Berg, Zempli. ă, Borșodă, Abaujvar, districtulă Chioarului, şi Bănatulă Severinulni, așa că Priucipii Transil- vaniei portară ţotii-o:dată și titlulă de Partium eguni Hunga- riae Dominus, 
1) cadavera omnium delinquentium laqgueo, rota aut veru morti tra ditorum, et juxta usum hactenus in nonnullis cireulis observatum, non sine horrore, et aversione în vii s publicis, itinerantium conspectui expositorum, statim et indillate ammoveantur ac inhumentur. Gnv, traus. 11 Maiă, 1773, No 3872, , 

7
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nu constitue o națiune, ci. sunt numai o plebe saii poporă 

toleratii, eschiși de la tote drepturile şi libertăţile celorii- 

l-alte națiuni, că domnulă feudală este celii de ântâiii jude- 

cătoriă pe moşia sa, și pote în unele casuri să condamne 

chiar la, morte, asistatii de câți-va judecători ai comitatului, 

şi că în fine, ţăranulă nu are nimică, afară de ceea ce dâu- 

sul pote să câştige prin munca sa. 

În 7 Maiă 1773, împăratulii Iosifă plecă din Viena spre 

Ungaria și în 21 Maii întră în Transilvania prin 'Pera Ila- 

ţegului 2). Însoţitii de generalii Nostitz, Siskovits şi Pelegri_ 

ni, împăratulii visită aprope tote orașele Transilvaniei, Ha- 

țegulii, IHinedora, Deva, Orăseia, Alba, Iulia, făcu o escursiune 

călare în munții Abrudului până la Slatna. La Iaţegii, 

la Hinedora şi la Orlatii trecu în revistă pe grănicerii ro- 

“mână. Apoi "şi continuă drumuli pe la Sihiiii, Noecrigii, 

Cineu mare, Cohalmă, Sighişora, Flisabetopole,” Mediașii 

2), trecu de aici la Făgărașiă, visită Braşovuli, Stcuimea, 

1) Tera Hațegului, numesce poporulă română de peste Carpaţi | 

frmmâsa, vale, care se întinde în partea de apusit şi de mâdă-di a Tran- 

silvaniei, nnde armatele Îi Traianii înfrânseră ostea lui Decebal și cu- 

prinseră capitala Daciei, Sarmizegetusa, numită apoi în ondrea 

lui Traiani Colonia Ulpia Traj ana Augusta Sarmize- 

getusa, şi care în secululă ali 3-lea căpătă titlulă de Metropolie. 

2) In autobiografia lui Michailă Conradă de Heydendorf 

(Archiv f. sieb. Landeskunde N. F XVI, 450 ct seq.) aflămii următorele 

“amărunte despre călătoria împăratului losifiă, în ţinutulii Me- 

diașului la anulă 1773. Pe teritoriulă comunei Saroși de alungulii 

drumului, dice Heydendorf, îngenuchiară în diferite locuri înaintea împă- 

ratului suplicanți din tote sexele, de tote etăţile şi din t6te naţiunile 

Transilvaniei, aretându-și petițiunile cu mânile ridicate în sustii. Împăratulii 

se opria, la fiă-care, le dicea să se ridice, către sași în limby germană, 

iar către română îu limba română: scola! sceola!, lua cu mânile sale 

petițiunile de la dânșii, i întreba despre conținutulă plângerilorii sale, 

și după ce-i asculta dicea către fiă-care, că le va cerceta plângerile, către sași 

in limba germană, iar către românii în limba română „oi-căutat. La 

poduli de la Aţelii îngenunchiară înaintea împăratului reprezentanții 

comunității săsescă din Aţelii şi-i presentară unii memorii, în care denşii 

rugaii pe împăratuli, ca să dispună a se strămuta, în altii loci românii,
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Bistriţa, Rodna, Gherla, Clujulii, 'Purda, Aiudulii, se în- torse de noii la Sibiu, Şi din Sibiiit trecu peste Năsăudii în Maramureșiă, iar din Maramureşii. în Galiţia şi Lodomeria, nouele provincii, ce le câștigase în urma împărţirii Poloniei din anul 1772, 

| 

cari suntii aședați pa teritoriulă acestei comune, Cn acâstă ocasinne no- tariulii Heydendort, cum punătoriulii petițiunii, desfășură verbală înaintea împăratului, că pe teritoriul comunei Aţelă se află aședate cam Ja 100 de familii vomâmesci, și de dră-ce comunitatea săsescă are sin- ură trebuință de pământulă acesta, așa a voitii să strămute pe români în altă loci, dar românii na ati voitii să se strămate de bună voiă, și din acestă causă comunitatea săsâscă a întrebnințatiă forța asupra lori, şi a dată foci la colibele româniloră, Dar cu ună anii mai târdiii, şi anume chiar în diua aceea, în care sașii dase foci la colibele români- loră, a, fostii aprinsă de mai multe părți și comuna, săsâscă, Aţelă, şi de atunci îucoce a maj arsii de vre o cinci oră; saşii aii mare suspițiune, că românii le aă dati focă și nu se credă în siguranță, până când a- ceștia nu voră fi strămutați de acolo. "Guvernul tranșilvanii, dicea Heydendorf, în urma unei petițiuni a comunităţii Ssăsesci, a trimeșii comisari speciali, și aceștia aă publicatii românilor, că de se vorii mai întâmpla şi de aci înainte aprinderă în comuna săsescă, atunci totă paguba ce vorii ave să p plătescă românii, dar nică publicațiunea actsta n'a folosită nimică, de dră-ce după câte-wva săptămâni, a arsi chiar Șura primariului, unde se făcuse publicaţiunea, Împăratul Tosifii fa uimită cam potă să fiă obligaţi românii, ca, să plătâseă pagubele saşiloră înainte a fi constatați, că ci le aă dată focii, și declară representanțilorii săsesci, că a strămuta din locurile lori pe românii din Aţelii, însemnâză a-i pedepsi înainte de u fi constatați. Românii din Aţelii presentară şi dânșii îm- păratului o petițiune şi se Plânseră toti-o-dată și verbală, că dânșii Sunt siliți să plătâscă contribuțiunile, să suporte sarcinile țărei, ale dis- trictului și orașului întogma, ca, sașii, dar cu tâte aceste nu'aă nică pământuri de arătură, nică fenaţe, nică vii, fiindă-că sașii le dică, că pământulii este al lorii, dăruită de regii Ungariei şi nu voescii să dec ni- micii româniloriă. Împăratul i întrebă apoi într'o limbă românescă, aşa, cum 0 scia, dacă faci servicii feudale Ja vre ună domnă pămentescii, la care-ro- mânii respunseră, 'că la domni denșii nu Imcrăză, dar facă servicii pentru district și pentru sati. Uat românii din comuna B ratei îngenunchiă înaintea împăratului şi-i presentă o petițiune, în care densuli se ruga, ca să-i libereze ficiorulă din armată, Împăratulă întrebă apoi pe ţăranii,
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“Peste toti locul o multme de poporă întâmpină pe 

împăratulă în călătoria sa. Cu deosebită atențiune se îin- 

teresă Iosif II în călătoria acâsta de sortea ţăraniloră. 

Stiîngea cu mânile sale petițiunile de la dânșii, i întreba 

dacă sunt iobagi, intra în casele lori, vorbia cn ţăra- 
a. nulit români în limba română, şi peste toti primi cu 

acestă ocasiune, în Transilvania, enorma sumă de 19 mii 

de petiţiuni, din cară partea cea mai mare eraii de la mi- 

serii iobagi. , 

Iar după întorcerea împăratului la Viena se bătură, în 

memoria, acestei călătorii, doue medalii, una representândii 

sosirea, alta călătoria noului împăratii romanii pe pământulii 

vechii Dacie. 

într'o limbă românescă stricată, care e conținu'uli petiţiunii sale, și ro- 

mânulă i repetă de noii rugăciunea, că împăratulii să-i libereze ficiorulii 

din armată, fiindiă-că dânsulă e bătrânii și numai pote lucra. „La ce re- 

gimentă îcioru“ “li întrebă de noi împăvatulii în limba românescă, apoi 

i dede bătrânului câţi-va galbini și-i dise totii în limba română „0ă căuta“, 

Cu acestă ocasiune împăratulă întrebă pe Heydendozf, notariulii oraşului 

Mediaşii, dacă dânsulii scie bine xomânesce? Heydendorf răspunse: că 

limba acâsta o sciii toţi sașii din ținntulii Mediașului întogma ca limba 

lori maternă, și trebue să, scimii dicea dânsuli, fiindă-că avemii în totă 

diua de a face cu românii, și fiindii-că românii nu vocscii să ne înveţe 

limba nâstră, așa, trebue să învățămă noi limba loră. Nu departe de sa- 

tul Brateiii asceptaii pe împăratalii toţi preoţii neuniţi din ţinutulă 

Mediaşului dimpreună cu o mulţime mare de poporii, și dânșii se rugariă, 

că împăratul să le permită a ridica biserici, iar românii din comuna 

Brateiii cerură să li se restitue biserica, care li s'a luatii din posesiune 

şi s'a datii românilor "uniţi. Împăratulii i întrebă apoi în limba româ- 

nescă despre diferite împrejurări, şi în fine pentru ce nu voescă să mârgă 

în bisericile unite? Dar la acâstă întrebare preoţii nu răspunseră nimică, 

Împăratuli i întrebă apoi de noii, dacă biserica unită și neunită nu e totii 

una. „Bai totii una Domne&, văspunseră românii. Atunci împăratulă le 

dise să mergă totii într'o biserică cu uniţii, și anume după-ce vorii eși 

uniţii din biserică” atunci să intre dânșii. Românii se declarară mulțămiţi, 

se plecară până la pământ, iar împăratulii le dise, că va cerceta plân- 

gerile lorii și plecă mai departe.
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Cea din urmă medaliă ne înfăţişeză pe o parte „Transilvania 
îngenunchiândă înaintea Cesarului romani şi inseripţiunea : 
FELICITAS DACIAE. PROFECTIO AUG. MDOCLXXIII 1), 
şi totii asemenea medaliă cu vechia inscripțiune romană 
DACIA PELIX se mai bătuse şi la anulă 1769. Dar cu- 
vintele „Dacia, fericită“ erai bune să esprime tesauruli de 
avuții, cu cară natura, înzestrase pământulă vechii Dacie, 
dar nu corespundea de loci la, lipsa de administraţiune, de 
Justiţiă, de libertate şi proprietate, la miseria, feudală, în ca- 
ve se afla marea majoritate a populațiunii din "Transilvania, 

În 29 Novembre 1780 muri împărătâsa, Maria 'Theresia, 2), 
Și acum împăratulă Iosif 3), care până aci fusese numai core- 

Tabulae numismatieae Institută Nationalis Szechenyani. F. a, 
?) Linia bărbătescă din casa Habsburgilor se stinse cu împăratuli Germaniei Caroliă VI (4 1740). În puterea nduei or- dine de succesiune saă a sancțiunii pragmatice din 1713, urmă, după mârtea imperatorului Carolii ali Vl-lea la guvernulă țărilorii austriace fi- ca sa Maria Theresia » Căsătorită cu Franciscii Ștefană, mare duce de Lotharingia, alesii împărat ali Germaniei, (+ 1765), şi acestă căsătoriă întemeiă casa domnitâre de astădi, lotharin go-habs burgi- că. Împărătâsa Maria, Theresia înălță Transilva nia la vangulă” deMare-principată (2 Novembre 1765), şi cu tâte că densa în cursul domnii sale se întemeiă mai multă pe clasa nobilimii, dar apără în tote actele sale „be sărmanulii iobagii în contra asupririloră ne- drepte. “ Sunt interesante pentru ideile seculului trecuti următorele strofe dintr'o elegiă, ce o făcuse ună românii la mârtea împărătesei : 

S'aii desceptat; la glasul cel eu suspin al Daciej 
Inima mea; 

Trist trist cântă citara e. ,, 
„Cosa ta Atropos! grâsnică umbră ! aj tuvburat făptura, 
Ca un fulger ţi-ai tocmit săgâta, şi acum dorm moşcele Maicii, . 
Însă Losif plinesce noianul fiul Auguste, 
Cumpănă sfântă în drâpta ţiind; 
Ceriule sfinte! ascultă, ascultă, ține pe Iosiv al doilea Trai au, (Ode entra Pomenirja Muteri. Sibiu 1781. Bibl. gimn. lat. Braşovi, în Miscell. hung, trans, Fase, XVIII). 

5) Împăratulă Lo si fi II născut în 13 Martie 1741, alesă împărată ală Germaniei în 1765, veposă în 20 Feby. 1790,
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gentuliă, saii cum după dicea dânsulii „fiuli ascultătorii ală ma- 
mei sale“ ajunse deplină autoerată şi în provineiele austriace. 

Dorind să cunoscă şi mai bine starea provincielorii sale 
orientale împăratul Iosifii se hotărî în anul 1783 să visi- 
teze de nou Transilvania. Dar călătoria acesta însă avea, 

totii-o-dată şi unii scopă militară. | 

Încă în luna lui Septembre 1782, împărătesa Rusiei Ca- 
terina II comunică împăratului Iosifii grandiosulii săi plantă 

pentru împărţirea imperului otomanii, plană, după care, di- 

cea împărătesa, va ave să domntscă o perfectă egalitate 

în cuceririle ambeloră părți. Împărătâsa, Gaterina întemeindu- 

se pe principiulă, că să nu fiă nică o vecinătate imediată, 

între Rusia, Austria şi între noulă imperii, care se va înăl- 
ţa pe ruinele Turciei, propuse împăratului să se înfințeze 

de noii statul independenti, cunoscuti în vechime sub nu- 

mele de Dacia, care se va forma, dicea dânsa, din 
Prineipatuli Moldovei, ală 'Pării-româneşei şi din Besarabia, 
puse sub sceptrulii unui principe de religiune ortodoxă, şi a- 
vândii ca frontiere Nistrului şi marea, nâgră de către Rusia, Du- 

„nărea și Oltulii de către Austria. Și planul aceste ală împără- 
tesei fu acceptati de împăratulii Losifii în 13 Novembre 1782 1). 

În prevederea acestori evenimente, împăratulă Iosifă ple- 
că din Viena în luna lui Aprilie 1783. Călători mai ântâiă 
în părţile meridionale ale Ungariei, se informă în persână 
despre fortifieaţiunile, ce le făcuse Turcii la Beleradă, apoi 
în 28 Maiii intră pe la Lugoji în Transilvania. Cu a- 
cestă ocasiune împăratulă visită orşele Deva, Alba-Iulia, 
Sebeșulii, Miercurea, și în 31 Maiii ajunse la Sibiiă, 
unde-şi luă, cuartirulii în otelul la „Împăratuli romanii“, 

1) Maptens, Recneil de 'Traitâs et Conventions. T. II 'Traitâs avec 
lAutriche. St. Petersbourg, 1875. 133. PImptratrice Cathârine propose 
de reconstituer WBtatindtpendant connu dans Pantiquite 
sous le nom de Dacie, form de provinces de Moldavie, de Valachie 
et de Bessarabie et placă sous le sceptre d'un prince professant Ja reli- 
gion grecque.
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care se numesce astă-feli în mernoria, petrecerei sale aici în anulă 1773. 

Întogma ca în prima sa, căl&toriă, așa și la anulă 1783, îm- păratulă Iosifă primi o mulțime de petiţiuni de la diferiţiă locuitori ai Transilvaniei, dar partea cea mai mare de la iobagii români, cari se plângeau despre Sreutatea servicie- loră feudale şi rugaă pe împăratul ca să le ușureze sirtea. În generală împ&ratulă Iosifii considera, clasa ţăranilorii ca, clasa cea mai folositore a: societății. Principala, sa grijă, în toti cursulă domnii sale, a fostii, să, ridice pe fărană şi prin țăranii să ridice agricultura și industria stateloră sale, Condusti de aceste principii împăratulă Losifii desființă la, a- nulă 1781 servitutea, personală din Boheimia, din Moravia, şi Silesia, şi totii asemenea voia să facă; acum în Transilvania, Încă pe când se afla împăratulă în Sibiii, declară de ştersă servitutea, personală a iobagilori din Transilvania, di- cândă: „ca să înceteze odată peste toti locul acestă de- gradare sclavescă, a omenimii“, - 
Dar nobila sa, intențiune întâmpină, o vehementă, oposiţiu- ne din partea cancelariei aulice, şi așa desfiinţarea „iobăgiei“ din Transilvania, rămase de astă dată o simplă dorință ne- esecutată. Iar în 6 Iunie împăratulă Iosif plecă, din Sibiiiă către Braşovi şi la despărţire disc către membrii guvernul: lui: „VE recomandii să urmaţi ordinele mele şi de aci înainte tote șicanele să înceteze, şi astii. fel pace vouă!“ n amândâue călătoriile aceste împăratului Iosifii se convinse pe deplină despre decadenţa, morală, a nobilimii, despre mi- sera sorte a ţăranului și extrema, anarehiă, ce domnia în tote ramurile vieţei publice. 

Încă în 16 Augusti 1783, îndată după întâreerea sa la Viena, împăratulă ordonă guvernului din Transilvania să, apere pe iobagi în contra tuturorii apăsărilori și- vexațiu- nilorii domniloră pământesci, că de aci înainte i0- bagiulii să se potă căsători, să potă învăța artele și meseriile, chiar fără consensulă domnului pământescă, și nici unii domnii
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pământescii să nu mai scâţă pe iobagii din moşii, 

fără causă legală, constatată prin judecată, nici să-i stră- 

mute dintr'unii comitati în altuliă. Jar în 2 Martie 

1784, împăratulă Iosifi învită de noii pe guvernuli din Tran- 

silvania, că până se vorii termina investigațiunile în privinţa 

servicieloră şi impositelorii escesive, despre cari 

se aii plânsă țeranii cu oeasiunea, ultimei sale călătorii, până 

atunci obligațiunile iobagilorii să se reducă la măsura fixată 

prin legile urbariale, sai prin vechia consvetudine. 

Amendoue călătoriile împăratului în “Transilvania, lăsară. 

o adâncă impresiune în inima țărănului românii. Afabilitatea 

împăratului cu iobagii, viulii interesii, ce-li arătă la toteo- 

casiunile pentru îmbunătăţirea, sortii loră, puțina considera- 

ţiune față cu nobilimea ungurâscă, tote aceste formară în 

țărani o eonvicțiune constantă, că împăratul doresee din i- 

nimă ușurarea sorții lori, că uresce nobilimea ungurescă, care, 

(iceaii dânșii, nu plătesce contribuţiune, şi nu e de nică 

unii folosii pentru împăratulă, și dacă cu tote acestea misera 

lorii sorte nu se îmbunătățesce, causa nu este împăratulii, ci 

numai nobilimea, ungurescă şi autorităţile din 'Transilvania, 

cari prin posițiunea şi influența. lorii anihilză tote ordinele 

și tote intenţiunile împăratului. 
Așa argumenta țărânii. 

Şi în realitate politica antifeudală a împăratului Iosifă, 

care în tote reformele sale se întemeia mai cu semă numai 

pe armata cea mare a ţăraniloră, în fine călătoriile sale 

în 'Transilvania, făcură pe iobagii români să aibă mai mul- 

tă, încredere în drepturile şi în puterea lori. | 

Teranii v&dându-se acum sprijiniți de împăratulă începură 

să fiă mai renitenți cu domnii loră feudali, şi în unele lo- 

cu denegară serviciele iobăgesci îndată după cea de ân- 

tâiă călătoriă a împeratului, declarară ordinele guvernului 

ncobligătorie pentru dânșii dicândii, că sunt de la domni şi 

nu sunt de la împă&ratulă, şi peste totă țăranulă românii în- 

cepu a se nutri cu speranța, că peste puţinii timpii iobăgia
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se va sterge, pământurile iobăgesci voră rămân6 în deplina, lui proprietate, şi că poporulii românii va ajunge, dacă nu ele- mentuli dominantă în Transilvania, celă puţină egali îndreptă- țitii cu cele trei nățiuni, cu ungurii, sașii și secuii 1). 

IX. CĂLETORIA LUI MORIA LA VIENA ÎN 1783. 

În Inna lui Novembre 1183 Horia deputatuli țăranilori din Albacă plecă din noă la Viena. 
Despre călătoriile lui Horia şi Cloşea la Viena aflămiă următârele date. în interogatoriuli, care-l făcuse contele lankovits cu Cloşca la anulă 1785. 
»Dânşiă, ne spune Cloşea, ai fosti în trei rânduri la Viena. Antâiaşi dată (1779) Horia, Cloşca, Dumitru 'Podea Bută și unii altă locuitorii din comuna Rîulă-mare cu numele Gavrilă. În călătoria a doua (1780) ai fostă Horia, Cloşea, Christea Nicola şi Gavrilă Onu din comuna Rîulă-mare. Iar în călătoria, a, treia, (1782) ati fosti la Viena Horia, C'loşea, Simionă vărulă lui Dumitru 'Todea din Rîuli-mare și Popa Dumitru din Cărtejii. Horia, adauge Cloșca, a mai fostă încă o dată pentru a patra oră la Viena şi anume în postul Crăciunului din anului 1783, şi de astă dată s'a întorsii a casă numai târdiii după Pasi. Dar cine a fostă cu Foria de asta dată la Viena dânsulă nu scie. Bani de călătoriă. ati primită toti-de-una de la comunele, pe cai le ai representată, și anume dânsulă, Cloşca, a primită câte 20 fl. pentru fiă-care călătoriă de la comunele Buciumă, Abradă 2) şi Cărpenișă, iar câtă a primiti cei-l-alţi deputaţi densulă nu pote sei. Călătoria până la Viena ai - făcut'o 

*) Heydendorf M. €. V» Selbstbiographie în Archiv £ sieb. Landes- kunde N. F. XVI, 653, 
?) In privința A brudului Cloșca observă, că banii i-a primită dela iobagi, iar nu din partea. orașului, :
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totă-de-una pe josii, şi fiă-care călttoriă ţinea câte patru s&ptă- 

mâni dusul şi alte patru săptămâni întorsuli, și pe lângă 

aceea mai trebuiaii să ascepte în Viena câte patru şi mai 

multe săptămâni. Petiţiunile către împăratul le făcuse în doue 

rânduri nobiluli Samuilii Mayţi din Abrudii (eare mai târdiă 

a fostă şi densulii căpitanii în revoluţiune), iar a treia oră, 

petițiunea le a compus'o agentulii Stefani Franeiscii Enyedi 

din Viena, la care i-a trimisi însuși împăratulă, şi totii acestă 

Enyedi le a făcutii done copii de pe privilegiile loră, şi a 

fostii eu dânșii în audiență la împeratulii. Pentru compunerea 

petițiuniloră dânșii nu aă plătită nimici nică lui Samuilă 

Marţi din Abrudii și nici agentului Emyedi din Viena“ 2). 

Pe când Horia și cu alţi deputaţi ai munteniloră?) ajunsese 

1) Cloșca în interogatoriuli săii nu amintesce anume în cari anii 

a fostă dânsulii cu Horia la Viena. Dar în pețițiunea, pe care o înăintașe 

Horia la cancelaria autică în anulă 1780 (pag. 85) dânsulii, Horia, ne 

spune espresă, că prima sa călătoriă la Viena în afacerile mun- 

tenilorii a fostă cu unii anii mai înainte (ante annum), adică în 1779, lar 

călătoria a du a a fosti apoi în lunile Octombre-Noombre 1780, când 

petițiunea muntenilorii a fostii înaintată de a dreptul la curtea împe- 

rială (altissima sienatura), şi prin urmare deputaţii munteniloră ai fostii 

de astă dată primiţi în audiență. A treia, călătoriă a fostii în lunile 

Maatie-Aprilie 1782. Petițiunea e compusă şi semnată de agentulă 'Enyedi 

și fn presentată de a dreptulii împăratului în audiența de la 16 Aprilie 

1782 (supplex libellus altissima manu signatus). Totă în luna lui Aprilie 

a anului 1782 deputaţii munteniloră mai presentară împăratului şi o 

altă petiţiune pentru confirmarea privilegieloră date de principii Sigis- 

mundi şi Gavrilă Batori, George Racoți celă bătrână şi celă tînără, ca să 

le fiă permisă a aduce alimente din Ungaria liberi de vamă, aşa că cele 

relatate de Closca despre călătoria a treia. la, Viena corespundă pe deplinii 

cu actele din anulii 1782, In fine călătoria a patra saă cea din urmă 

a luă Horia la Viena a fostă în tomna anului 1788. Horia fusese așa dar 

de trei ori primită în audienţă la curtea imperială, o dată în 1780, pe 

când trăia încă împărătâsa Maria Theresia, şi de dâuă ori pe timpulă 

domniei lui Iosifii ali II-lea, în 1782 și 1784. 

%) Horia în călătoria acâsta nu a fostii numai singură la Viena, In 

ordinulă cancelariei aulice din 13 Aprile 1784, No. 674, se vorbesce de 
mai mulți deputaţi (Deputatus suos huc expeditos), și între deputaţii
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la Viena în luna lui Decembre 1783, pe atunci împe&ratulă 'Tosifă plecase în Italia la Roma, de unde se întârse numai în primăvera anului următorii (în 20 Martie 1784), şi acesta fu causa, pentru care Horia trebui de astă dată să ascepte așa multi în Viena. 
Dar îndată după întorcerea, împăratului, Horia fu pri- mită în audiență, în diua de 1 Aprilie 1784, Cu acâstă, ocasiune dânsulă presentă monaârchului o nuă petițiune în numele comunelori Rîuli-mare, Vidra, Câmpeni, Bistra, Muşca, Ofenbaiă, Buciumi, Abrudă şi Cărpenișii, petiţiune în care locuitorii se plângeau de noi, că pe lângă tote rugăciunile loră înaintate în diferite renduri la curtea, imperială, dânșii n'a pututii să, obţină nici o ușurare, că locuitorii comune- loră de abia mai potă rămân6 pe la casele loră, din causa, maltratăriloră funcţionarilor domeniului și ai comitatului, că unii ai murită din causa bătăiloră, alţii în miseria închiso- riloră, iar unii zacii totă închiși ; şi în fine dânșii se rugară a se face disposițiuni, ca deputaţii comunelorii să nu mai fiă maltratați pentru plânsorile înaintate la, curtea imperială, În 13 Aprile 1784 urmă apoi ordinul cancelariei că- tre guvernul din Transilvania, şi ali cărui cuprinsă era: „că până va urma decisiunea, monarchului asupra investi- gaţiunii, care a fosti ordonată încă în anul 1780, până, atunci guvernulă să, apere pe locuitorii comuneloră su- plicante și pe deputații loră în contra, tuturorii persecuțiu- nilorii ilegale ale funcționarilor — domeniului şi comitatu- lui, și dacă unii din ef voră fi închiși pentru plânsorile a- ceste, aceia să fiă puși numai de câtă în libertate, De ase- menea, fură invitaţi și deputaţii comuneloră, să plece acasă ȘI să ascepte linisciţi deeisiunea, care va urma câtii mai cu- vândă, de dră-ce, dice cancelaria, presenţa lori în Viena, 

aceștia se vede a fi fostă şi Petru Nicola din Albacă, care dimpre- ună cu Hovia era urmărită pentru tumultul din Câmpeni (der Nicola Petru welcher sammt Hora bereits in Wien War. M. Brukenthal către cancelaria aul. 30 Talie 1785).
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nu pote să ajute nimici nică la grăbirea decisiunii şi nică 

la favorulii causei. 

Dar audiența lui Horia la împăratulii din primăvera anu- 

lui 1784 jocă unii rolă importantă în totii cursul acestei 

memorabile revoluţiuni. 

Anume. e faptii positivii, că Iloria, îndată după întorcerea 

sa acasă, începu să agiteze pe ţăranii din Transilvania, mai 

ântâiti în secretii şi apoi pe faţă, dicându-le: că împăratulă 

a trimesă mai multe ordine în 'Pransilvaia, ca ţăranii să nu 

mai facă servicii în măsura de până aci, dar nobilimea și autori- 

tățile Transilvanică nu voiescii să respeeteze ordinele monarehu- 

lui şi nu voiesci să le comunice iobagilorii, că din acestă causă 

împăratul a dată ordinii să se militariseze întrâga ţeră, și 

iobagii să capete arme că dânsulii are chârtii dela împăra- 

tulă, ca țăranii de aci înainte să nu mai facă servicii dom- 

niloră, ci numai împăratului 2), că monarchulă nu scie nimici 

de o mulțime de imposite, pe cari le ai aruncată asupra 

iobagilori numai nobilimea şi funcţionarii, în folosulii lori 

propriă şi fără de seirea împăratului 2) şi de oră-ce nobili- 

mea, nu voiesce să comunice țăranilorii ordinele date pentru 

uşurarea loră, de aceea împăratul Pa autorisatiă, ca să res- 

cole pe românii din Transilvania şi cu dânşii să stingă și 

să estermineze pe toți magnații, pe toți nobilii și pe cei 

alalți unguri, să le prădeze şi prefacă în cenuşă tote curţile 

1) Der Horre unser Capitain . . . . hat eine Sehrift von 

Kay ser, vermâg derer man nicht den Grundherrschaften mehr, son- 

dern dem Monarchen allein dienen solle, Indem er der Horre-selbst 

bey Lhro Mayestăt gewesen, und der ISayser hatte auch denen Lan- 

desstellen den Befehl zugeschikt, dass wir den Grundherm nicht wie bis- 

hero Frohnâienste thun solten, weilen aber die Herrschaften sich hier- 

nach nicht achten wolten, so habe der Kaiser befohlen, dass 

wir so, wie das ganze Laud zu Soldaten conseribirt werden sol- 

ten, Românii din Zarand către ocalistulă 1 Molnară, 17 Nov. 1784. 

2) Dicebat Ilora. . . . quod taxam capitis et taxa uu- 

barialis cameralis non sit a Sua Majestate sed. a Dnis tantum Mag- 

natibus et nobilibus imposita (sic). Depos. 1. Ursii Uibari, 22 Nov 1784.
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Și averile, așa ca să nu mai rămână, pstră pe pâtră şi acâsta, 
este voința şi porunea împăratului»). 

Spre încredințare că tote aceste sunt adevărate, Horia 
se presentă înaintea poporului cu o cruce mică aurită 1), 
pe care se afla și chipulii împăratului 2), și care dicea, că, 
i-a dat'o însuși împăratuli, ea românii să aibă deplină 
încredere în cuvintele sale. 'Totit-0-dată dusul asigură pe 
țerani, că nici soldaţii din armata, imperială nu Voră , pușca 
asupra lori, îndată ce vorii vede semuuli acesta 3) 

Crucea, acesta, dicii unii, că Horia ar fi cumpărat'o în târ- 
gulă de vechituri din. Viena, dimpreună cu ună pergamenii 
din secululii al XV-lea, serisii în limba, latină şi cu iniţiale 
de aură, pe care "lă înfățișa înaintea poporului ca o pleni- 

1) diese vor Ihm stehende 2 Mânner ihn (Hora) in Vorăspatak mit 
Augen gesehen, und ans seinem Munde den Befehl gehărt haben , 
Er habe vom Kayser die Vollmacht die Hungarn aus. 
zurotten, Interog. lui Horia 41, — Dass Hora . . . iibexfiihret ist 

„„ den Befehl ertheilt zu haben. . . + + Sammentliche in 
diesem Gross-Fiirstenthum Siebenbirgen befiindliche Herrschaften, Edel- 
leute und 'biirgerliche sowobl als unterthinigen Standes Hun garun zu 
„vertilgen. Sentenţa 1. Horia. 

3) Endlich aber um... . . . das volle Zutrauen des Land-Volks 
zu gewiunen hat er demselben ein v ergoldetes Kreutz. 
vorgewiesen. Sentenţa contra lui Horia, 26 Februarie 1783. 

2) si vergyem ke Tyipu eszta pe Krutse T Yipu Imperatulu j si me plek la Tyipu Imperatuluj, dare pene la optă zi sze fije: patse, Cu- vintele v. col, Schultz la Tibru, după deposiţiunea 1, Vasile Avrami din Lupșa 29 Novembre 1784, — Iosifii Benkă în manuseriptulii săi despre ze- voluțiunea lui Horia, încă ne spune, că Crișanii în adunarea de la Mes- tecănii, scoțând din traistă o cruce și arătând'o poporului a disii: „Vedeţi, 
asta-i chipulă împăratului Şi-i sămnii, că e voinţa împăratului, ca, voi să fiți militari.“ Bibl. Museului trans. Colect, Al. Mike Tom. III „Despre ro- mâni“ 44.—CE. Kozma Păl, Zarând-vârmegye' leirâsa. 96, 

*) Quando vidit Populus Horam cum Cruce aurata, quam a 
Sua Majestate dicebat ess e donatam, et multitudinen ho- minum circa, illum, audivitque dicentem, quod neque milites ipsius 
Crucem videntes contra, illos iusurgerent Populus seductus fait. Deposi- ţiunea, ]. Ursii Uibari. 22 Novembre. 1784,
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potență din partea împăratului; 2) dar că în realitate per- 

gamenulii acesta nu era altă ceva, de câtă evangelia Sf. Loanii, 

„Întru începută era cuvântulii“, numită Canon de către preoții 

catolici, și care după disolvarea ordinei Iesuiţilorii ajunsese 

în trgulii de vechituri dimpreună cu alte luermă bisericesci?). 

Cuvintele lui Horia, întîmpinară deplină încredere la ţă- 

ranii români din Transilvania. Mai multii, ele produseră o 

adâncă consternațiune la tote elasele nobilimii din 'Tran- 

silvania. Și chiar după încetarea, revoluțiunii nu ai lipsitii 

Omen, cari susțineaii, unii în ascusii și alții pe faţă, că pa- 

siunea înfocată, cu care “și-a urmărită împăratul Iosifă pla- 

nuile sale liberale, antipatia dânsului către constituțiunea şi 

nobilimea ungurâscă, uşoră ai pututii aduce în posițiune 

să încurageze pe Horia, și că a trebuitii să esiste ceva adevării 

în cuvintele: „cu voia și eu porunca împăratului, “—cuvinte, pe 

cari căpitanulii țăranilorii le aruncă în lume cu atâta resoluțiune. 

Dar despre cele întâmplate în audiența lui Horia la îm- 

păratuliă din primăvera anului 1784. nu esistă nică cea mai 

mică, informaţiune positivă. - - 

La începutulii mișcării, ţăranii români, -vorbiaii despre au- 

dienţa acâsta, astii-feli: că întruni timpii Gre-eare, împăra- 

tulă Iosifii se ar fi plânsă către Horia, că nu pote nici de 

cum să supună nobilimea ungurescă, şi atunci Horia ar fi 

disă că dacă împăratulii .i lasă țăranii pe mâna dânsului, 
atunci elii cu ajutoriuli acestora, saii va supune saii va ester- 

mina cu totul nobilimea ungurescă, și atunci împăratul i 

dede crucea de aurii.3) 

1) pro credentionalihbus crucom quamdam auream Literas- 

que cum quibusdam caracteribus aureis commonstravit, falsa 
hace. + . , înstrumenta sibi ab Angustissimo în fidem expe- 
ditionis data, esse dictitans. Comitatul Iinedorei către c. Tankovits, 25 
Novembre. 1784. 

2) Szirmay A., Horaianae seditionis historia, $ 55. Ms. în Dibl. Mu: 

senlui din Pesta, 

5) tempore quodam Caesar eidem (Horjae) conquestus est equod n o-
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Mai esistă încă o relatare în privința acâsta, anume seri- sorea unui nobilă din Zarandă cu numele Ribiezei, către uni conte ungurescă, 
Ribiezei serie : 
În audiența, ce a avutio Horia la împăratulă în primăvera anului 1784, dânsul, după ce espuse plângerile munteniloră în contra arendașilori armeni, se rugă în fine de împăra- tulă, ca să libereze pe români de iobagia unguriloră şi totă odată adause, că dacă împă&ratuli nu va, face acâsta, atunci uşoră se pote întempla, că românii să se rescdle, şi singuri cu pericululă loră să cerce a-și câştiga libertatea. La cu- vintele aceste împăratul ar fi disă către Horia: Faceţi-o ! (Thut ihr das!), iar Horia în semnă de gratitudine cădu a- tunci la picidrele împăratului. 

Scena, acesta, dice Ribiezei, i-a relatat'o în mai multe renduri uni amicii ală stu, căpitanul Sodler din regimen- tulii de infanteriă Carolă de Toscana, eare în timpulă a- cesta, fusese și dânsuli la Viena pentru 6re cari afaceri, şi care mai târdiii a reposati în orașulă Slatua din 'Tran- silvania, 1). 

Cuvintele lui Horia, ce e dreptii, corespundă cu o mulțime de fapte positive, și anume, că, ordinele date pentru uşura- vea sarcineloră iobăgesci nu se publicati și nu se esecutati în Transilvania, că împăratul Losifii voia să estindă și mai multă instituţiunea grăniceriloră din Transilvania. Dar cu tâte acestea relatările lui Sodler nu sunt suficiente pentru a sta- bili o veritate istorică : dacă revoluțiunea, dela 1794 sa fă- cută cu scirea şi cu învoirea împăratului Iosif ; și peste 

bilitatem nullo modo subjugare possit, ad haec Horjam di- xisse: si Caesar plebem rusticam ei concrederet brevi nobilitatem illorum ope aut subjugare ant de toto deleri e Pucemque auream Caesa- em ei dedisse, Deposiţiunea |. Iosifi ali Popi din Sulighetii, Deva 8 Novembre 1784. 
1) Biblioteca museului transilvanii din Clujă, colecţiunea Al Mike Tom III. „Despre români 301,
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totă nu e de loci constatatii, că Sodler ar fi fostii presentă 
-la audiența, ce o avuse Horia la împăratului. 

În 'Pransilvania însă, pe la anulă 1784 nu era lueru 
noi de a pune în mișcare pasiunile ţăraniloră cu voia și 
eu porunca împăratului. Sistemul acesta de agitare se pu- 
sese în practică cu succesă încă în două rânduri, mai 
înainte de 1784. Anume la anulă 1759, în timpulă când 
mai curgeaii încă tuvburările de religiune între uniții și 
ncuniții din Transilvania, unii preoti români din comuna 
Aciliă, cu numele Popa Ionă:) respândi faima prin mai multe. 
părți ale Transilvaniei, că dânsul e autorisată din partea 
împărătesei Maria Theresia ca să schimbe în tote comunele 
românescă pe preoții uniți cu cei neuniţi, să țină adunări 
publice saă sinode, şi că dânsulă are chânrtii dela, împără- 
tesa Maria Theresia, prin cară e împuternicită, să facă 
schimbările aceste în biserica română; toti asemenea se în- 
tâmplă înainte de 1784, că uni ţărani română, care fugise 
din armată, resculă pe iobagii baronulni Samuil Intzedi 
din Transilvania, asaltară curtea baronului, "lă prinseră, "li 
chinuiră şi apoi desbrăcată aprope cu totuli “li duseră ca 
prisoneriii, diua la amedi, până la o distanță depărtată. Ţ&- 
ranulă acesta încă dicea, că dusul e trimesi din partea 
împăratului, ca să prindă pe baronulă Intzedi. 

Peste totii aşa, dar devisa „cu voia şi cu porunea împă&- 
ratului“ era în secululă trecută ună mijlocă forte practieii 
de a pune cu succesii în mișcare masele țăraniloră. 

În realitate îusă revoluțiunea din munții Abrudului devenise 
inevitabilă încă mai înainte de călătoria lui Horia la Viena 
în 1783. Sentimentulă publică ali muntenilori se revoltase 

1) Numele săi adevărată a fostă lonă Molnară de origine din co- 
muna Sadiă de lângă Sibiiă. În urma orâineloră guvernului densuli fa 
prinsi şi trimisă la Blajă, iar aică fa lipsită de preoţiă și tunsă, din care 
causă poporul Ta și numită Ionii Tun sulii,
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încă din anulă 17 78, când deputaţii comunelor Rîulii-mare şi „Câmpeni fusese pedepsiţi cu bastone, din causă, că sărmanii locuitori cerease a se plânge la guverni în contra abusuri- loră şi tirăniilorii funcţionariloră. 

Încă în anulă 1783 sentința, Forului-dominală din Slatna, declarase, că pacea şi liniscea, publică în munții Abrudului numai prin terore se maj pote restabili. Iar de altă parte Horia, deputatul țeraniloră din Albacii, era considerată încă dela 1782 ca, celă imai periculosi agitatorii din munţii Abru- dului, urmărită prin mai multe comitate, soţii sei condemnați unii la morte iar alții la închisore. Aşa. că pentru dânsulă nu mai r&niăsese la anulă 1784 altă alternativă, de câtă sau să înc€pă revoluţiunea, sai să fiă prinsă şi condemnatiă și el. Nu eszistă aşa, dar, nici cea, mai mică esagerare în cu- vintele lui Cloșca către contele Iankovits: că, funcţionarii domeniului âmblă de doi ani de dile după dânsulă şi după Horia, ca săi prindă şi să-i spândure. 
Dar îndată ce Horia se întorse de la Viena, țăranii din » munţii Abrudului mai făcură o ultimă încercare la gurernulă din “Transilvania. 
Sunt memorabile în acestă privință cuvintele lui Cloşea către contele Iankovits. | În postul St. Petrului din anul 1784, ne spune Cloşea, densulă dimpreună cu mai mulţi Omneni ati luati eu sine re- soluţiunea, ce o adusese Horia din Viena, ŞI Sai dusă la Sibiiă. Cu acestă ocasiune. guvernulă le spuse, că locuitorii, cari sunt arestați pentru afacerea, acesta vori fi puși în li- bertate, iar dânșii să mergă, acasă şi să fiă linisciţi, fiindii-că plângerile loră se voră cerceta și decide după dreptate. De astă dată guvernulii le puse unii termină de 14 dile, și după trecerea, acestui termină, dânșii se aă dusă de noii la Sibiiă, Și guverulă Je puse acum unii noi termină. După ce a tre- cută și terminulă acesta guvernul transilvan le spuse, că a trimisă tote actele loră la prefectul sai la comitele din salda, și de aci înainte să mârgă numai acolo. Dânşii se 

8
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aii dusă apoi la Galda, şi prefectulii la începută le a pro- 

misti, că se va interesa de causa lori, şi spre scopul acesta le 

a pusi. mai multe termine. Dânşii aă fostă de trei ori la Galda 

și maă în urmă a fostă dânsulii, Cloşca, şi alți cinci meni, 

şi de astă dată prefectulii le a spusă să mârgă acasă, fiindii-că 

investigațiunea s'a terminată şi din totă afacerea lori nu 

resultă nimici. După ce ai primită r&spunsulă acesta dânșii 

se ai dusii la comisariulă de resbelă din Alba Iulia, i-ati a- 

retati resoluțiunile, comisariulă le a cetitii şi le a spusă, că să 

mergă acasă și să fiă linisciţi, de Gră-ce împăratiălii va veni şi 

așa în Transilvania şi atunci voră pute vorbi în persână cu mo- 

narchulă, iar ică s'aii întorsii acasă și despre cele întâmplate 

ai reportat, comunelorii Câmpeni, Cărpeniși şi Riulă-mare. 

Acesta fu, aşa dar, tristulă resultati ală tuturorii plânge- 

viloră înaintate la Viena dela anulă 1779 şi până la 1784. 

Investigaţiunea ordonată în anul 1780 se terminase, ce e 

drepti, dar în nefavorulii muntenilori 

Justiţiă pentru ţăranii români nu mai era. 

N. CONSCRIP'ȚIUNEA MILXTARĂ. 

Cea mai mare agitaţiune între țăranii români din Tran- 

silvania. o provocă conseripțiunea militară din 1784. 

În anulă 1761 baronulă Adolfii Bucow, comandantulă ge- 
nerală ală 'Fransilvaniei 2) propuse guvernului din Viena să 
înființeze pe lângă frontierele Transilvaniei mai multe re- 

gimente de grăniceri, şi astă-feli să prelungescă de a- 

lungulă: Carpaţilorii cordonul militară, care se întindea din 

Dalmația peste Croaţia, Bănati şi până la Porţile-de-feriă. 

1) Br. Adolti Nicolae Bucow generală de cavaleriă, fu nu- 

miti în 15 Februarie 1761 comandantă generalii ală Transilvaniei, în 7 

Mai 1762 fu însăreinatii și cu preşedinţa guvernului transilvanti, Și re 
posă în 17 Mai 1764, în etate de 54ani.
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Împărătesa Maria "Theresia aprobă planul generalului Bu- cow și în cursă de patru ani de la 1762-— 1766 se înfiinţară, succesivi în Transilvania, trei regimente de grăniceri români și alte doue regimente de secui 2. 
Acum comunele românesci, cari primise arme, scăpară 0-dată pentru totii-de-una, de greutăţile şi miseriile servitu- ţii, posesorii feudali fură espropriați, iar țăranii români, „din iobagi maltratați şi fără avere, ajunseră 6meni liberi, proprietari de pământiă, supuși numai autoritățiloră militari, și avândă o singură, obligaţiune, să, apere frontierele ţărei în timpi de pace şi în timpii de resbelă. 

e *) Primulăre Simenti de Srăniceri români se întindea de a, lunguliă Carpaţilorii meridională, se începea în distriotuliă Brașovului, trecea peste 'Pera Făgărașului, distrietulă Sibiiului şi ală Orăstier și se termina în comitatulă Hinedărei, Colonelulii regimentului 'se afla în Orlată și vi- ce-colonelulă în Haţeg. Iar regimentulă ală doilea de grăniceri români era compusii din Populaţiunea, care formăză astădi districtul Năsăudului. La înființarea acestuy Tegimentii împărătâsa Maria Theresia trimise aici may mulți oficeri italiani pentra instrucțiunea, Şi organisarea grăniceriloriă, și oficerii aceştia, Gmeni de aceeași origine cu peporulă în mijlocul căraia, venise, inspirați de suvenirile trecutului, și ca să entu- siazmeze și mai multă pe grăniceri, puseră nume latine la trei comune românesci din ținutulă Năsăudalui: Romuli — Parva — Nepos — (lar numele comunei Sal Va, care încă se credea, a fi totă din epoca a- cesta, e mai vechii, elă figurâză Și în documentele sec. XVII. Archiv. N. FE. XII. 429). Toti cu acâstă ocasiune regimentul ali J1 românesciă primi pe stâguli săi frumâsa devisă: Virtus romana rediviva. Qo- lonelată regimentului se afla în Năsăudă, vice-colonelulă în Feldra, Ali treilea regimenți de STăniceri români, era, unii regimentă de dr agoni, 

redusă în anulă 1772, numai la patru escadrone, și escadrânele aceste fu- ră încorporate la regimentuli secuiescă de cavaleriă (husarr). Comandanții acestori escadrâne erai în Dejani, la, Dobra, la Tiușă și la Agribici. Re. gimentele grănicerilor români intrară pentru ântâia Oră în resbelă la a. 1779, şi de atunci în câee ele se distinseră la tâte ocasiunile cu adevărată Sioriă militară, La 1848—49 însă regimentele secuesci de frontieră  fă- cură causă comună cu revoluțiunea ungurâscă și după pacificarea Unga- riei, guvernulă din Viena nu mai află cu cale, ca să lase pe secui și de aci
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Starea acesta liberă şi fericită a comunelori din frontieră 
desceptă în scuntii timpi o viă dorință şi în cele-l-alte co- 
mune iobăgesei, ca să primscă arme și în locă de servieii 
feudale, să facă servicii militari. 

Ocasiunea, cea mai bună pentru comunele iobăgesci, ca să-şi 
manifesteze acestă, dorință a lorii, se presentă în anulă 1784. 

Încă în luna lui Ianuarie 1784, împăratuli losifă, în com- 
binaţiune cu tendințele sale de ger manisare:) şi cu reformele, 
ce le avea în perspectivă, ordonă guvernului transilvanii să 
înserie prealabili între grăniceri şi pe alte comune, ce sunt 
aşedate lângă frontierele Transilvanică 2). 

Dar sistemulă frontierei milita din “Transilvania lovise 
adâncii în interesele claselor privilegiate. Mai multe familii 
nobile unguresci fusese espropriate întruni modii simţitoriii. 
Teritorii întregi se scosese de sub competința administra- 
iunii civile. Autorităţile militară ale grănicerilorii confun- 
dai adese ori sferele de jurisdicţiune, și ce e mai multi 
luai roluli de protectori ai iobagilorii în contra, tirăniiloră 

înainte în arme, şi astii-felii granița secuitscă fu desfiinţată. După ce acum 
frontiera orientală a 'Pransilvaniei rămase lipsită de milițiă, guvernul 
austriacă fu de părere, că nică instituţiunea grăniceriloră români din par- 
tea de amdă-qi și de mâdă-nâpte a Transilyaniei nu mai are înţelesă 
practicii, și aşa în 1851 fură desființate şi regimentele românesc. 

2) In 11 Maiă 1784 împăratulii losifit decretă limba germană ca 
limbă oficială în Ungaria și Transilvania în loculii limbei latine, care 
mai rămase în usii numai în Polonia, în Ungaria și în Transilvania. Des- 
pre limba ungurescă împăratul se esprimă astă-felă : Si Hungara ver- 
necula, in eodem Nostro Hungariae Regno Partibusque illi ădnexis Magno 
item Transylvaniae Pr incipatu communis foret, posset egnidem 
tunc în ipsis etiam pertractandis publicis negotiis illius usus fieri, ast 
notum est, Germanicam, Illyricam cum maltiplicibas illius Dialectis, item 
Valachicam adeo perinde in usu esse, ut Hungarica pro communi 
lingua haberi omnino negueat. Ord, Imp. Iosif, 11 Maiă 1784. 

2) Iho k. k. Majestăt. .. von Allerhichst dero unermiideten Sorgfalt 
fir die Sic herheit dieses Landes, und făr die Wolhfahrt Ihrer 
Unterthanen bewogen durch ein unterm 31 Ianuar dieses 1784 Jahres 
an dieses Konigliche Gubernium erlassenes Allerhăchstes Hof-Decret die
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nobilimii. Așa că ordinulă împăratului Iosifiă pentru înserie- rea prealabilă rămase nepublicată în Transilvania până. după începerea, revoluțiunii române. 

În timpulă acesta Horia, deputatul ț&raniloră din Albacă, se întorsese dela Viena şi dânsulă aruncă numai de câtă scânteia, revoluţiunii în masele făraniloră, Împ&ratulii, dicea dânsul, a trimisă uni ordini în Transilvania ca toți locui- torii țărei să fiă înscriși ca militari, acesta, din causă că no- bilimea nu voiesce să respecteze ordinele monarehului pen- tru ușurarea țăraniloră, și dânsul are chârtii dela împăra- tulii, că țăranii de aci înainte să nu mai facă servicii nobi- liloră ci numai împăratului 1). Agitaţiunea, acesta combinată şi esecutată cu multă înțelepciune provocă numai de câtă seri6se turburări în mecanismulii feudalității transilvane. Fai- ma se lăți repede în comunele iobăgescă, că, împăratul vo- iesce să militariseze întrega, țâră 2), și o mulțime de ţărani din comitatulă Albei și ali Hinedorei începură să, alerge numai de câtă la oficerii din Alba Tulia, și din Haţeg; ca să eră arme, să se înscrie ca militară. 
Începutul mișcării "lă făcură țăranii români din comuna Hăpria, în comitatulă Albei-de-josi. Anume în luna, lui 

Conscription einiger von Ihro Majestăt selbst bestimmten an die Grân- zen dieses Grossfărstenthums stossender Ortschafien, Griinde und Gemein- den Allergnădigst anznordnen geruht haben. Ord. Suv. trans. Nov. 1784. —Hurmuzachi afirmă în Fragmenfele sale (IL. 215) dar fără să indice Yre-o sorginte anumită, că guvernulă din, Viena ar f voit în timpulă acesta să înființeze încă doue regimente de grăniceri români, Dar în ac- tele, cari se raportă la turburările conscripțiunii din 1784 noi nu amă aflati nici cea mai mică: amintire despre acsstă întenţiune a guvernului. 1) Der Horre unser Capitan. ., . hat eine Schritt von Kai- Ser, vermog derer man nicht den Grundherrschaften mehr, sonderu dem Monarchen allein dienen solie, Indem er dex Horre selbst bey Ihro Ma. estăt gewesen, una. . . . habe der Kaiser befohlen das wiv so, wie das ganze Land za Soldaten conscribirt werden solten, 'Păranii din Zarandii către oculistulă 1. Moară, 17 Novembre 1784, ”) dass Euer Majestât Willens seyen alle Inwohner des Landesz conseribiren zu lassen. Canc. aal, 23 Septembre 1784.
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Iulie 1784 țăranii români din comuna Hăpria trimiseră 10 
deputaţi la comisariuli de resbeli, Ortmayer, din Alba 
Iulia, şi cerură, ca locuitorii comunei să fiă înscriși ca. mi- 
litari. Comisariulii Ortmayer se aretă favorabilă acestei do- 
vințe şi învită pe deputaţii comunei Hăpria să se presinte 
de noă la o di anumită, când le va comunica şi r&spun- 
sulii comandantului generalii din Sihiiă. Peste puţine dile sosi 
ordinulii baronului Preisz, a comandantului generală din Si- 
biiă, ordină, prin eare comisariuli Ortmayer era, învitatii, să 
înscrie ca militari pe locuitorii comunei Hăpria dimpreună 
cu tote familiele și cu tâte pământurile loră, dar toti o-dată 
să le declare, că dânşii să fiă cu ascultare faţă cu domnii 
lorii pământeşci până va urma decisiunea definitivă a mo- 
narehului. În fine, dicea, br. Preisz, că dacă se voră presenta 
şi alț locuitori din alte comune, dânsul să procedeze toti 
în modulii acesta. La terminulă fixată deputaţii ț&ranilorii 
din Hăpria se înfățișară de noă la Alba-Iulia. Comisariuli 
Ortmayer, i invită să vină în diua următore dimpreună cu 
toţi locuitorii şi cu preotulii comunei, și de astă dată ei fură, 
înscriși ca militari. 

Acum începutulă era făcută, şi faima, despre cele întâm- 
plate se răspândi repede în comunele vecine în Henigi, 
în Straja, în Dumitra și Vingardă. “Țăranii din comunele 
aceste trimiseră și dânșii deputaţi la Alba Iulia. Comisa- 
viulă Ortmayer i înscrise şi pe locuitorii aceștia și totii-o- 
dată le declară verbală, că dânsul are ordină precisă dela, 
comandantulii generali, ca să înserie pe toți locuitorii, cari 
se vorii presenta de bună voiă 1). 

1) Toti asemenea, certifică şi protopopulii românii din Alba Iulia Tironă 
Dragoșă : Infra scriptus testor super eo quod Magnificus D. Bellicus 
Commissarius miki coram praefata sua Dominatione personaliter 
constituto, ordines Consilii Bellici, accepise declaraverit, nimi- 
vum ut quicunque militiae nomen dare voluerit, atque huc co fine ap- 
pulerit, suscipiatur et conscribatu r, ete. A. Carolinae d. 22-da 
Aug. 1784. Tyron Dragosy mp. Districtus Albensis A rchidiaconus,
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Acum perspectiva unei ndue stări sociale era deschisă pentru țărani, şi entusiasmulă de militarisare începu a se estinde cu rapiditate toti mai mare, 
Pe lângă iobagii din comitatulă Albei începură să alerge cu mulțimea la Alba Iulia şi țăranii din ținuturile vecine, din comitatulă Cetăţii-de-baltă, ală Turdii, ală Hinedorei şi Zarandului. Nime nu mai voia, să fiă iobagii şi vechia iubire pentru vicţa de arme începu a se manifesta de noi în țăranulă români. 
Comisariulă Ortmayervă dândii că numărulă țăranilor, cari se presintă la Alba, Iulia ca, să câră arme, cresce din di în di totii mai tare, deschise acum unii biuroii separati pentru operaţiunile conscripțiunii, biuroi, în care pe lângă perso- nalulă săi militară mai lucra diua și noptea încă 6 preoți români dimpreună, cu ficioșii lori. ȘI când nici personalulă acesta nu mai exa suficienti, ca să înscrie mulțimea cea mare a țăraniloră, cari se înfățișaă pe fiă-care di, comisa- riulă Ortmayer împărţi formulare pe la comune şi le invită să facă, conscripțiunea acasă cu preoții, cu primarii şi ju- rații și s'o aducă gata la Alba Iulia. ȘI urmarea, fu, că ț&- ranii parte pleca de a dreptul la Alba Iulia, ca să facă, înscrierea acolo, parte se înserieaii pe acasă cu preoții şi cu învățătorii lori. 

Peste totă agitațiunea pentru militarisare se respândi în (era cu atâta rapiditate, în câtă în timpă de 4 săptămâni de la jumătatea, lunei lui Iulie Și, până la jumătatea lunei lui Augustii, se înseriseră la Alba Iulia 2) 81 comune din comi- tatulă Albei, ali Turdii, ală Zarandului și ali Cetăţii-de-baltă, 

1) Alba Iulia (Bălgradă, Weissenburg, Karlsburg, Gyula-Fehervâr) a- ședată la, pâlele munțiloră în partea de apusii a Transilvaniei, pe țărmu- rele dreptii ală rîului Ompoiă, era în timpurile mai vechi * e şedinţa, Principiloră transilvani şi a mitropolitului românii, din care causă Archiepiscopulii din Blajă pârtă și astădi titlul de mitropolitii altă Albei lulie. Iar după twecerea Transilvaniei sub domnia casei austriace Alba Iulia fu destinată ca reședință a guvernului trausilvaniă (Resolutio
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În scurtă timpă,: spiritulă de militarisare începu să cu- 
prindă și pe iobagii sași. Generalulii Pfefterkorn se întâlni 
la Sâncelă cu o trupă de iobagi, în numării de vr'o sută de 
inși români și sași, din comuna Boiană, cari mergea la 

„Alba, Iulia să se înscrie ca militari, Întrebaţi de generalul 
Pfefferkorn unde mergă şi ce voiescii, iobagii sași i respun- 
seră, că dânşii voiescii să se facă militari din causă, că ad- 
ministratoruli domnului feudalii i trateză întruni modii cu 
totul neumană, mai mulți iobagi ai murit din causa, Dă- 
tăilori, iar pe unulă, diceai dânșii "ă înmormânteză pote 
astăi. 

Totii în același timpii se ivi 0 asemenea mișcare și în 
Vera-Haţegului. Aici începutulă "lă făcură țăranii români 
din comuna Gonţaga. Dânșii se presentară la vice-eolone- 
luli Karp!) din Haţegi, şi cerură să fiă înscrişi ca militari. 

După țăranii din Gonţaga urmară locuitorii din comunele 
Văleelele-bune, Vălcelele-rele, Boşorogi, Băţălariă, Valea Sân- 
Georgiului, Ohaba, Ocolișulă-mieă, Titidiă, Sântă-Halmă, Plopi 

c. r. Alvineziana, 21), dar din diferite motive politice, guvernulii fa stră- 
mutatii mai târdii din Alba Iulia la Sibiiti și” din Sibiiă la Clujă. îm- 
păratulii Carolii VI adause nâne fortificaţiuni la cetatea Alta Iulie 
(1715-1735), şi după numele săă s'a şi numită apoi Alba Carolina. Iar 
pe șesulă, care se întinde între Alba Iulia și Partoșă, se afla în epoca 
romană cetatea A pulum fundată de împ. Marcu Aureliu (161-180), și rui- 
mele acestui municipii, strade regulate, edificii cu zidmi înalte încă până 
la 6 urme, zacă şi astădi acoperite de iârbă, luptându-se adese-ori ca 
plugulă țăraniloră. Apululă era capitala unei provincie deosebite (pro- 
vincia Apulensis), aici se află cuartirulii generală (praetorium) ală L €- 
giunii XIII Gemine, care fu destinată pentru pada Daciei, aică 
era arsenalulă, biserica. cancelaria şi archivele legiunii Și aici se afla 
ună directoră financiară (Procurator Augusti). A se veds Areliv £ sil. 
Landeskunde N. F. XII, 147. 162, XIII. 283. . 

1) George Andreiă Karp din Mediaşă servi în I-lă regimentii 
română de frontieră dela înființarea, acestui regimentii (1762) şi până Ia 
anulă 1787. În 1783 Karp înaintă la rangul de locotenentă-colonelă, 
iar în 1787 fu pensionată cu caracterul de colonel și reposă în 1800, 
în etate de 82 ani. Areliv f. sich. Landeskunde N. F. XVI. 533.
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şi din alte comune. Vice-colonelulă Karp i înscrise şi pe 
aceștia !) şi cu acestă ocasiune loenitorii din Valea Sân- 
Georgiului se plânseră la vice-colonelulă Karp, că nobilulă 
George Varadi i silesce să-i facă câte 6 dile de servicii pe 
săptămână, iar nobilulii Adami Szabo totă din comuna Va. 

„lea Sân-Georgiului le-a publicață, că pe viitoră fiă-care în- 
dividă să-i facă câte 4 dile de lucru pe săptămână, pe 
când mai înainte, diceaii țăranii, câte 'patru dile pe stptă- 
"mână avea să facă numai capul de familiă. 

Dar înscrierile întâmplate la Alba Iulia şi la Haţegii com- 
plicară şi mai multi situațiunea. Comunele iobăgesci, în- 
dată după înscriere începură să denege nobililorii ori-ce 
servicii și ori ce taxe feudale. 

Chiar şi plutaşii din comuna, Partoșii 2), cari se înscrisese 
şi denșii ca militară se puseră numai de câtă în stare de 
libertate și nu mai voiră să, transporte sarea statului în Ungaria. 

Acum țăranii înscriși se considerat peste totă. loculă li- 
beri de iabăgiă. Nu mai voia să arete nici încredere, nici 
supunere față cu domnii loră şi cu funcţionarii comitatului. 

În bucuria lori, că at scăpatii de servitute şi că domnii 
pământesci au ajunsi acum pe mâna iobagilorii, mai multe 
trupe de țărani, întorcându-se de la Alba lulia, legaii câte 
o cârpă roșiă în vârful unei prăjini şi trecea cu stâguri 
către casă. De altă parte țăranii începură imediată după, 
conscripțiune să vorbâscă peste toti locul în publică, că 
pământurile iobăgesci au să fiă ale lori, că vor împărți 

1) Subprefectulă Nicolae Puy scrie în Augustă 1784 baronul Bor- 
nemisza, comitelui din Deva, că vice-colonelulii Karp i-a disii: „dacă trebue 
să-ţi spuniă, ceea, ce amii tăcută până acum, iată “ți declari, că eă am 
instrucţiuni pentru conscripţiune, în ce privesce ţinutulii 
acesta, aică încă trebue să fiă ca în Bohemiat., | 

) Comuna, Partoşiă (Maros-Porto) aședată, pe țărmulă dreptă ali 
Mureşului în apropiere de Alba Iulia. În epoca romană teritoriulă acestei 
comune se ţinea de municipiul Apulum și atunci încă se afla aici ună 
collegium nautarum, sai corporaţiune de plutaşi. Archiv f. sieb. 
Landeskunde, N F. XII 118. XII 299.
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şi moşiile domniloră feudali, că nu vori mai domni nobilii 

peste dânşii, ci dânşii peste nobili, că vorii tăia şi ester- 

mina t6tă nobilimea ungurâscă îndată ce vor căpăta arme 

în mână. Între alţii unii ţărană din Ilia cu numele Iosifă 

Buda se esprimă astă-felă către ună nobili unguresci: 

„Acum aţi gătat'o şi voi unguriloră. vi se iaii moşiile și ni 

le dai nduă, iar peste 15 dile căpătămiă și arme şi atunci 

vă tăiămii pe toţi ungurii“. Iar altă țăranii cu numele Ionii 

Lupaști, din comuna Săcămașii, dise totii către același no- - 

bilă : „După Sân-Mihaiă căpătămi arme şi apoi nică o di 

mai multi nu facemi slujbe, dar să căpătămă odată arme, 

că apoi tăiămii capurile .unguriloni ca napii“. 

Ameninţăni de natura acâsta se iviaii peste toti loculii şi co- 

mitele Hinedorei, br. Bornemisza, scrise în 23 August guvernu- 

lui transilvani, că țăranii. vorbescii pe faţă, în publici și pre- 

tutindinea, de începerea ucideriloră, jafuriloră şi aprinderilorii, 

că funcționarii nu-şi mai potă împlini funcțiunile loră, per- 

ceptorii nu mai sciă cum să strîngă contribuţiunea, cu unii 

cuvântii, dicea dânsulă, siguranța publică a ajunsă în aşa 

stare, în câtă de nu se vori lua măsură la timpă, din o mică 

scânteiă, se va aprinde unii mare incendiii. 

Direcţiunea mișcării era întru adevără revoluționară. 

Nobilimea ungurescă, vădândă acum entusiasmulă ioba- 

giloră pentru libertate, renitenţele și amenințările loră, dorulă 

ce-i cuprinsese să ajungă proprietară -de pământi, şi de altă 

parte temându-se, ca răuli să nu iee proporțiuni şi mai mari, 

începu după sistemul puterii feudale, să închidă, să pedep- 

sâscă, să scoță de pe moșii pe. corifeii iobagiloră sai pe 

aceia, cari denegai serviciele feudale. Anume ţăranii din 

comuna Sântă-Halmă se plânseră la vice-coloneluli Karp, 

că nobilulii Franciscii :Măcicaşă 1) a pusii în fere pe doi 

1) Familia Macskasi (de Măcicașii) trecută la, catolicismi pe 

la anulă 1435 descinde din o vechiă familiă de chinezi români, din 

districtulă Caransebeşului. Pesty, Krass6 Varmegye III. 328. 1428. Nos 

Sigismundus . . . Attendentes Laude digna seruitia Fidelium nostrorum
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iobagi, pe George Ignatii celă bătrânii și- pe George Ignatii 
celă „tînără, din causă, că locuitorii comunei ati fostii la, 
Haţegii, ca să ceră arme, că totii dâusuli a luatii vitele Şi bu- 
catele dela doi jeleri 1), cari se înscrise ca militari, iar pe 
femeile şi copii lorii i a seosă afară din sată. Afară de a- 
ceea, se mai plângea țăranii, că nobilulii Macicaşi vo- 
iesce să pedepsescă pe toți locuitorii comunei cu câte 50 
de bastâne. să-i pună în fere şi să-i trimiţă în închisorile 

4 dela Deva, iar administratorulă acestui nobilii, le a disii în 
“bătaiă de joci: că pote apoi să vină împăratulă şi să-i 
scape din închisâre. 

În unele locuri iritațiunea, născută între țărani şi nobilă în 
„urma, conscripțiunii, ajunse până la acte de violență. 

Aşa se întâmplă, că nisce ţărani din Clopotiva prinseră 
în munți pe nobilulii Nandra şi-i uciseră, iar sub-prefectulii 
Herţa călătorindii în ţinutul Jiului, fu puşeatii noptea prin 

condam Romani fily Kosztae et Michaelis fily Farcas de Macs- 
ka s Districtus nostri Sebesiensis. . . cum inter nostros et. . . Tur- 
cos (sub castro Galambocz) longa certaminis pugna commissa, fuisset, prae- 
faţi Roman et Michael, ut viri laudandae agilitatis inter ce- 
teros nostrae acici strenui pugnatores grata servitia exhibuerunt 
nostrae Majestati. In quo quidem conflictu ydem Roman et Michael exti- 
terunt înterempti. —- Ibid 336. 1431. Quod fidelis noster Nicolaus filius 
Eosztae. fly condam Romani de Macskas districtus nostri Se- 
besiensis suo necnon ejusdem Ko zta Patris, ac Petri, Roman, Demetry 
et Sztrojae carnalium, Item "Nicolay, Iwan, Lucae, Michaelis et 
Ladislai filiorum Dionisy, ptaeterea. Ladislai, Michaelis, et Zachariae filio- 
vum Michaelis ac Nicolai fly Farkas, caeterum Sorbani, Demetry et 
Ladislai fiiliorum Andreae de dicta Macskâs Patruelium et Condi visiona- 
lium fratrum suorum nominibus et in personis Maiestatis nostrae veniens 
in praesentiam. —- Despre chineziatul, Măcicășesciloră, Cf, Ibid. 395. — 
Pesty, A Szir. Bânsâg. II. 252. III. 66, 68, 70 

1) Jeleriă, inquilinus, termină feudalii în Transivania, însemnâză, 
locuitoriii aședată pe proprietatea unui nobilii, Condiţiunea, jelexilorii era, 
mlufii maă inferidră ca a iobagilor, fiindiă-că de regulă, obligaţiunile lorii 
se basaă numai pe uni simplu contractă,
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capă când dormia, și-lă găsiră numai a doua di morti în 
loculii unde se culease. 

Situaţiunea era destulii de gravă și guvernul transilvană 
o complică și mai multă. 

Br. Brukenthal, guvernătoriulă 'Transilvanici vădândii că 
înscrierea se începuse din partea armatei fără de scirea gu- 
vernului, că turburările iai din ce în ce uni caracteră totă 
mai seriosi, se decise să declare întrega conseripțiunea fără, 
valore și să invite pe țărani, ca, să continue” serviciele io- 
băgescă. 

Spre scopulii acesta br. Brukenthal trimise pe Stefani 
Halmâgyi judele regeseii din Târgulă-Muveşului, ea să mâr- 
gă la fața locului, unde se ivise turburările, și să publice ţ&- 
vaniloră, că înscrierile s'au făcută fără de scirea împăratului 
Și prin urmare nu ai nică o valbre Şi nime să nu sc țină 
de ele, că iobagii să facă și de aci înainte servicii domni- 

“lori sei, să le plătescă dările ȘI taxele cu cari le sunt datori. 
Despre măsura acesta guvernul informă numai de câtă și 
pe br. Preisz și-lă rugă totă-odată să facă disposiţiuni, ca 
să înceteze tote lucrările conscripțiunii. 

Dar br. Preisz respuuse în termini plini de inocență, că 
dânsulii a fostii ce e dreptă informată despre cererea, care o 
făcuse iobagii din Hăpria, dar nu'are nici o cunoscință des- 
pre înscrierea celoră alalte comune, însă fiindă-că scie, că 
țăranii forte ușorii potă să fiă seduşi la disordini și turbu- 
răni, din acestă causă a învitatii pe comisariuli din Alba 
Iulia să declare țăranilor, că să fiă eu ascultare Şi cu su- 
punere fața de domnii lori; totă asemenea a dată ordinii 
comandantului din Alba Tulia și celoră alalți oficeră din gra- 
niță să înceteze cu tote lucrările conscripțiunii şi dacă va, 
fi undeva de lipsă pentru conservarea ordinei să trimiță 
forța armată necesară Şi să dee mâna de ajutoriă comi- 
sariului Halmâgyi, ca să, potă îndeplini misiunea cu care 
este însărcinată, 

Comisariulă Halmâgyi plecă numai de câtă în comitatuli
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Albei :), şi în raportele sale, densulii făcu cunoscutii guver- 
nului, că la Alba Iulia s'a întâlnită cu o trupă de 200—300 
iobagi, cari venise acolo să câră arme. Dânsuli a chiămatii 
înaintea sa pe iobagii aceştia şi în presența comandantului 
fortăreţii şi a mai multori oficeri le a făcut cunoscutii, că 
conseripțiunea sa începută fără voia comandantului gene- 
ral, «fără voia guvernului, și fără ordinulii împăratului, că 
întregă conseripțiunea, nu are nici o valore, iobagii să mâr- 
să acasă, să asculte de funcţionarii comitatului, să-și îm- 
plinâscă obligaţiunile feudale, căci alti-cum voră fi siliţi cu 
forță armată, iar dacă dânşii au vre o plângere în contra 
cui va, să c6ră a li se face: dreptate de către autorităţile 
comitatului, apoi a învitată pe ţărani, că cele audite aci 
să le comunice şi la alţii, pe cazi i vorii întâlni pe drumă, 
cum și iobagiloră, cari aii rămasi acasă; iar în diua urmă- 
tore a chiămatiă la Alba, iulia câte 7 deputaţi din comunele 
vecine dimpreună cu preoţii lori, şi cu cuvinte blânde i-a 
învitatii să rănână liniseiţi; în fine a făcută disposițiuni, că 
țăranii, eari nu vorii asculta de ordinul acesta, şi vorii cerea 
să mergă în mase la Alba Iulia, să fiă respinși cu blân- 
deţe pe la poduri şi pe la vaduri. lar în nltimulă săi ra- 
portii, comisariulă Halmâgyi esprimă speranța,. că în seurtii 
timpi poporulă se va linisci cu totuli, şi fiindă-că scopul 

“misiunii sale este ajunsă, așa dânsul a şi plecati la 'Târ- 
gulii-Mureşului, la, loculi funeţiunii sale. 

Totă asemenea fură, trimiși comisari civili şi în comita- 
tul Hinedorei. | 

Comitatulii Hinedorei în înţelegere cu vice-colonelulii Karp, 
trimise în 6 Septembre pe Franciscii Bodea şi pe 
Andreiii ZejE, însoțiți de trupe militană, ca să publice 
ț&ranilorii de pe valea Streiului și de pe valea Mureşului din 
susii de Deva, pe unde renitența poporului se arăta, mai mare, 

1) Dapă „Diariulă revoluţiunii lui Horia“ dimpreună cu cancelistulii 
guvernului Motocă (din Săsciori).
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că înscrierile sai făcuti fără de scirea împăratului, iobagii 
să fiă şi de aci înainte cu supunere față cu autoritățile co- 
mitatului, să presteze serviciele iobăgesci, să plătâscă, con- 
tribuțiunea, să suporte sareinele publice, să renunțe de a 
mai cere arme, iar dacă ai vre o plângere întemeiată, să 
mergă înaintea autorităţilorii comitatului Și să c6ră a li se 
face dreptate. . 

Episcopulă ortodoxă Gedeoni Nichitiei 1), care se 
instalase la Sibiiă, numai cu puține dile mai înainte de în- 
ceperea, acestorii mişcări, scrise şi dânsulii preoțiloră din 
Zarandii să-și dee totă silința, ca să liniseâscă poporulii tur- 
burată, și să-li înduplece a presta şi de aci înainte servi- 
ciele iobăgescă. 

În fine guvernulii ordonă comitatului Hinedorei să prindă 
pe autorii şi corifeii turburăriloră. să-i tragă înaintea ju- 
decății, dar sentenţele înainte de publicare să le comu- 
nice guvernului, | | 

Aşa era epoca în Transilvania. Guvernulă în locă de a 
cugeta, seriosi la ușurarea posiţiunii iobagiloră, căci timpă 
de. perdută nu mai era, dânsulă din contra, toti mai era de 
eredință, că prin comisari Şi prin sentențe severe, va pute 
să convingă pe ţărani, că privilegiele nobilimii sunt neal- 
terahile şi că iobăgia ori câtă de grea, este singura sorte 
menită pentru că. 

Dar publicațiunea ce se făcu țeraniloră, ea să continue şi 
de aci înainte serviciele iobăgescă, irită şi mai multă spi- 
ritele lori. ” 

lobagiulii să înstrăinase prea multă de domnulă, de asu- 
“ pritoriulă sti. Elă seia prea bine ce sorte are să ascepte 

:) Gedeonii Nikitich mai înainte archimandrită ală mănăsti- 
rii Şişatovaţi din diecesa Sirmiului, fa numită în 6 Novembre 1783 e- 
piscopă ali româniloră ortodoxi din Transilvania, și fu instalatii la Si- 
biiă în 12 Iulie 1784 (Ord. Suv. trans. 5899 din 1784), Dânsulă reposă 
la Reşinari în 1788.
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în iobăgiă, şi iobăgia era pentru elă o orâre. Plânsorile . 
țăranului considerate totii-de-una, ca ilegale şi nedrepte ză- 
ceai de unii şiră lungă de ani neresolvate la comitate și la 
Suvernii, şi chiar cercetările, cari se făcuse în timpulă ace- . 
storă turburără, nici acele nu reuşiră în favorulii țEraniloră. 

Așa că iobagiuli înșelată prea de multe ori, perduse tâtă, 
încrederea în nobilime şi în autorităţile Transilvaniei, se 
stinsese în elii ori ce speranță, ca să potă afla justiţiă la co- 
mitată saii guvernă. Iar de altă parte spiritulă de libertate 
entusiasmase prea multi inima, lui, profesiunea de arme i 
se părea mai nobilă, și-i oferia, totit-o-dată uni vastii câmpă 
pentru ideile și ambiţiunile lui. Aşa, că țăranii aprope peste 
totii loculii unde li se făcu publicaţiunea, respunseră că, ei 
nu potă crede, că conseripțiunea se ar fi făcută fără de 
voia împăratului, fiindă-că atună, diceaii dânşii, oficerii, cari 
ai făcuto ar fi fostii pedepsiți, dar acesta nu sa întân- 
platii și așa conseripţiunea trebue să fiă bună, că ei afară 
de împăratulă, nu voră asculta de nime, nici de domnii 
teudali, nică de funcționarii comitatului, ci mai bine voră c- 
migra în 'Țera-românescă.. 

Aceste eraă argumentele țăranilor, şi dânşii credeai din 
contră, că revocarea conscripțiunii. nu este cu voia împă- 
ratului, ci numai resultatulă influenței și intrigiloră nobilimii. 

Fă toti mai aveati speranță, că vorii căpăta arme, şi în a- 
cestă credință i întări şi mai multi atitudinea spectativă a 
armatei, care din partea sa, se feria peste totii locul, să 
declare ţăranilorii, că conscripțiunea ar fi fără valore. Și aşa 
se întâmplă, că iobagii din Ilia plecară de noi la Alba 
Iulia, casă eâră arme, și conseripțiunea, se începu de noi 
în fortăreța Devei prin uni cetățeni, şi în Șoimuşii prin 
unii funcţionariă de saline. | 

În unele locuri ț&ranii promiseră la începutii, că vorii as- 
culta de domnii loră şi în scurtă timpă se întorseră iarăşi. 

Aşa se întâmplă cu locuitorii dih comuna Cigmăii. Aceş- 
tia mai ântâiă declazară în faţa comisiunii, că se voră su-



. 

128 REVOLUȚIUNEA “LUI HORIA. 

pune, iar în diua următore se uniră cu locuitorii din eomu- 
na Acmarii şi strigară în târgulă de la Oraştia, că ei nu 
credii în publicaţiunea comisarilor, că rămâni şi de aci 
înainte pe lângă conscripțiune și vorii trimite deputați la 
împeratuli în Viena, cum aă făcută şi locuitorii din Acmarii. 

lar în alte locuri țăranii vădându- -ŞI acum speranţele loră 
nimicite şi de altă parte iritaţi prin provoeaţiunile nobilimii, 
începură să amenințe, că voriă face revoluțiune şi voră ester- 
mina pe toți nobilii şi pe toți ungurii. 

Anume unii țăranii din comuna Tuscia, cu numele 'Todo- 
sie Tomescu, întoreându-se dela tergulă Hațegului și trecâudu 
prin -comuna Fărcădină, strigă înaintea mai multoră Gmeni: 
„DO ne-amii temutii până acuma numai de neputinţa unguri- 
lorii, dar mai ântâiă să-i stingemii pe unguri, că apoi pe nemți 
nici căă luămii în semă“. Iar George Pădurenu din comuna 
Telna, dise către uni nobilii ungurescă: „Vomii cerea noi şi 
alta, că până nu vomă speria pe domni n'a fi bine de noir. 

Tendinţele revoluţionară se manifestaii în tote părţile. 
În unele locuri țăranii începură să declare în publică: că 

țera asta e țâra, românilor şi nui a unguriloră, că dacă 
vorii căpăta ei arme în mână, vorii alunga de pe pământu- 
rile lorii pe ungui şi pe domnii feudali 1), 

Anume țăranulii Florea Cosma din comuna Gârbăiă, dise 
către nobilulă Szent-Pali: „E de Jaba jupâne, pe voi pe 
nemeşi, pe domni şi pe unguri, ar trebui să vă scoță totă 
cu balegi din sati Și din țera asta, că ţera asta e a 
ndstră, a vostră e fera ungurescă, şi în scurtă vre- 
me vE şi scotemi noi de aici“ 2). Iar Ionii Ispasă 

1) Qnod publico e rumore audiverimus eo ex Principio et motivo Va- 
lachos Albam Carolinam ivisse, et arma violenter petiise, quod Regnum 
non llungarorum, sed Valachorum esset, consequenter Hunga- 
ros et Dominos suos terrestres ejecturi sint e propriis suis Possessioni- 
bus, ete. Certificatul asesoriloră 1, Veress, St. Bessenyei şi Iad. Isak. 
Bucerdea-vin6să, 13 Septembre 1784. Archiva c, Iankovits, 

2) Archiva c. Iankovits No. 337.
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din Corna, dise către unii altă nobilii ungurescii : „vomi vede 
noi în scurtă vreme ce voră mai ave ungurii aici, noi acuşă 
vomă începe să măsurămii pământurile cu stânjinuliie. 

»Pera asta-i țâra nostră“ era, singura suvenire ce mai r&- 
măs2se țăranilorii români din toti trecutulă loră politică. Ori câtii de apăsaţi şi umiliți, dar în inima loră însă trăise toti- de-una credinţa, că Ardelulă e țera româniloră. Şi acestă ob- 
Scură reminiscență se străcurase cu făranuli români prin 
toţi seculii, fiindă-că esprima epoca sa cea fericită, bună- 
starea materială de o dată, timpulii când elă fusese pro- 
prietariă de pământiă D, 

Iar în 'Ţera Hațegului, țăranii începură a se esprima, îti publici, că dacă nu le va succede să-și capete libertatea, 

1) Sub raportulă etno grafici, Transilvania şi părţile orien- tali ale Ungariei vepresintă ună teritorii românescă, După recensămân- tulă făcută în a. 1870, elemenţ ulă români de peste Carpaţi po- sede o majoritate absolută în 20 de comitate, pe când e lementulă ungurescă în ţstă Ungaria și 'Fransilvania, are o majoritate absolută numai în 29 comitate. Exprimândii cifra populaţiunii române în procente, comitatele cu majoritate absolută română sunt următorele : 
1. Năsăudulă . . . . 99.10 9%, Il. Dobâca . . . . . .79.19 %, 2. Zaranduli . , . 96.45 » 12. Solnoculă-interioriă „78.27 , 3. Hinedora . . . 9413, 13, Turda, 1. „66.50 , 4. Făgăraşulă. . . . 93.63 > 14. Araduli, . „63.90 » 5. Chioarulă . . . . 90.41 » 15. Solnoculii-de-mijlocii . 59.85 , 6. Orăstia . . . . 86.05 » 16. Ciujulă . 57.86 , 7. Alba-de-josi . . . 83.59 » 17 Sibiul, . 57.80 - 8. Căraşulă, . . . . 81.24 » 18. Nocrigulă . . . , „57,77 9. Mercurea . ; . .7945 > 19. Cetate-de-baltă . . „55.24 10. Seheșuli. . . , 7927 > 20. Alba-de-susă . . . 53.85 În majoritate rel ativă față cu cele-l-alte naționalități se află eiementulă română în comitatulă Br așovului cn 44%, şi în comita- tulă Timişârei 42 9. Peste toti așa dară românii de peste Carpaţi aveai la a. 1870, o majoritate etnică în 93 comitate, în cară de altmintrelea nu Sunt cuprinse comitatele Satmarulă, Bihorulă, Ma» ramureșulă, Crasna, Mediașulă, Sighișora, Cinculi-mare și Cohalmuliă, cu o populaţiune considerabilă română. A se vede Keleti K., Hazânk 68 

nâpe. Ed. II. 78, 

9
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vorii cerea ei să se libereze prin revoluţiune cu ucideră şi 
eu devastări, că voriă întrebuința, forța şi în contra împăra- 
tului, se voră retrage în munți şi de aică vorii năvăli asupra 
ț&rei, şi de nu voră căpăta arme la târgulă Hațegului 
din 26 Aug, vorii începe ci atunci să-și realiseze planurile 
lori. Așa că vice-colonelulă Karp, ea să prevină turburările, 
ce se puteaii întâmpla cu acestă ocasiune, se vădu silită să 
contragă la Haţeg unii numără mai însemnatii de soldați. 

"ax țăranii din Zarand strigară în piaţa oraşului Bradi, cu 
ocasiunea unui târgi de săptămână, „că dânşii se voril duce 
la vice-colonelulii Karp în Haţeg, fiindă-că le-a promisă, că, 
peste 8 dile le dă arme, şi dacă nu le va da arme, vorii 
scote pe Karp din casă afară şi-l vorii ucide, apoi voră 
merge la Sibiiii şi voră cere arme de la comanda generală, 
şi dacă nu vori căpăta arme nici de acolo, se voră duce 
la împăratulii Iosifă ală II în Viena, şi dacă nu voră dobândi 
arme nică de la împăratulii Iosifii, atunci națiunea românâscă 
va începe să lucreze şi altmintrelea, românii se voră libera, 
singuri pentru totă-de-una şi voră da de lueru şi împăra- 
tului“. Cuvinte grele pentru o epocă, în care terorea era 
singura lege pentru iobagiulii nemulțămitii, dar și elii, afară 
de o miseră viță, nu mai avea ce să perdă. 'Totii asemenea şi 
țăranii din Slivaguli-de-josii declarară în faţa comisiunii, care 
le făcu publicaţiunea, „că dacă împăratulii nu voesce să le 
dee arme, voră căpăta ei destule de la alte puteri“. Iar 
ț&ranulă Michaiii Breteanu, din comuna Ostrovii, strigă în 
târgulă Sânta-Mărici când li-se făcu publicaţiunea (20 Sept. 
1784): „Nouă ne placă poruncile înălțatului împărată Și 
voimă să le urmămi până la cea din urmă picătură de 
sânge, dar fiindi-că domnii nu ascultă de + poruncile împăra- 
tului, nici noi nu ne putemă țin de ele. 

Cei mai renitenți însă se arătară țăranii din comuna Măceu. 
Fă alungară din satii pe sub-prefectă, pe soldați și pe pri- 
marii domnesci, și cerură ajutoriă de la comunele vecine 
Ocolișulăi-mieii şi Văleelele-bune pentru casulii când va merge
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cine-va asupra, lorii, puseră, sentinele pe trei deluri ca să le dee de seire de se va întâmpla ceva, şi în totă timpulă acesta nu permiseră nici unui locuitorii ca, să părăsescă, saiulă. Perturbaţiunea era generală pe valea Streiulai și pe valea Mureşului. "Țăranii începuse să țină conferinţe seerete, corespondența între dânșii curgea diua, și nâptea. Și câti de seridse erai planurile lori se vede din cuvintele gornicului losifă 'Trifană din Certejă : „Vai de mine domnule, dise dânsul către unii nobilii unguresc, dacă Dumnedei nu va împedeca cumva, lucrurile acestea, nu mai e speranţă de bine, m'am întâlnită cu primariulii din Cămărzinesei și mi-a spusti, că dânsul încă e cu cej conspirație. 
Nobilimea ungurâscă se vedea amenințată de o revolu- țiune, pericululă se părea cu totulă aprope, dar nime nu putea sei de unde are să isbuenescă, foeulă. Și în astă-felă de grele împrejurări comitatuli Hinedorei ceru dela guvernulă transil- Vanii să mijlocescă a se trimite acolo pentru timpulă de icrnă încă patru companii de infanteriă şi o divisiune de cavaleriă, dar nu soldaţi grăniceri, dicea, comitatulă, fiindă-că, acestia, sunt români Şi cu dânşii nu se pote ajunge scopul. Br. Brukenthal însă, primise raporte contradic&tore despre turburările, cari se manifesta în comitatul Hinedorei şi ală Zavandului. Și din acestă causă trimise în luna lui Octobre pe secretariuli Stefani Costa 1) să se informeze la fața locului despre adevărata stare a luerurilori și pe sub mână să cerceteze dacă esistă sai nu ceva perieulii pentru sigu- ranța publică. Dar secretariulii Costa nu putu să pătrundă, adevărata situaţiune. Ameninţările încetase Și conspiraţiunea începuse, țăranii se ocupaii seriosii cu planulă unei revolu- 

1) Stefani Costa cu predicatul de Beiușă (Belenyes) de naționa- litate română născută în Hăimagi la anulă 1748, era pe la 1772 conci-. pientă, la 1784 secretariă ali guvernului din Sibiiă, iar în 1810 "1 gă- simi totă aici cu rangulă de consiliariă, însă nu „consiliariă de curte în Viena“ după cum afirmă veposafulii Papiu (Viţa lui Șincai, 15) înţele. Sândă răi unii pasagiăi din cronica Îi Şincai.
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țiuni generali. Costa în credință, că poporulă s'a liniseitii, 

informă peste puţine dile pe br. Brukenthal, că mișcările, ce 

esistase mai înainte în Țera Hațegului şi în părțile din coce 

de Mureşii se aă calmatii aprope peste totă loeulii, iar des- 

pre starea, luerurilorii din Zarandă nu a putută să afle ni- 

micii cu siguranță. Br. Brukenthal consideră şi dânsulă tur- 

burările ca liniscite şi în 19 Octobre ordonă comitatului Hi- 

nedâra, că dacă aprinsă pe corifeii. țăranilorii din Măceu, 

să-i ţină 8 dile în arestii și apoi să-i lase în libertate. 

Totă asemenea fură privite lucrurile și în Viena. Cance- 

laria aulică, întemeiându-se pe raportele br. Brukenthal, su- 

puse în 23 Sept. împăratului Losifă următorea părere: că 

de oră-ce din raportele guvernului şi ale comisariului Hal- 

mâgyi se vede, că lucrurile încă nu aă ajunsii la o revolu- 

țiune formală, şi fiindă-că e speranţă, că bunele disposiţiuni 

ale guvermului vorii duce la resultatulii doriti, cancelaria 

e de părere, că autorităţile să trateze în -modi mai blândi 

cu poporulii, şi la pedepse mai aspre să condamne numai 

pe corifei și pe țăranii, cară vorii fi comisă omoruri. În fine, 

„dice cancelaria, dacă comisariulii de resbelă ar fi procedată 

în efectuarea conscripțiunii cu mai multă seriositate, și cu 

deosebire, dacă comandantul generali ar fi avută mai 

multă precauţiune în distribuirea ordineloră sale, atunci popo- 

rulă mar fi avută nici o ocasiune !să mai facă escese. Cu 

unii cuvântii, cancelaria, ar fi dorită a se face o investiga- 

ţiune despre genesa acestori turburări. Dar împăratulii Io- 

sifii nu mai află cu cale, ca să trimiţă iarăși pe ţărani în- 

aintea, tribunalelorii comitatelorii, şi puse următorea, resoluțiu- 

ne pe părerea cancelariei: că de dră-ce lucrurile se ait Ii- 

niscită, să nu se mai facă nici o investigațiune, fiindii-că, 

într'o formă aii greşitii și comandantulii generală și comisa- 

riulă de resbelă din Alba Iulia, cum și ț&ranii, cari aii că- 

dută în astă-felii de idei rătăcite. De altmintrelea, dice mo- 

narchuli, să se ordone autorităţiloră, ca să trateze în modă
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mai umani cu țăranii și să nui silescă, ca ei să-și schimbe 
posiţiunea, lori. 

Așa se încheiă preludiulii acestei reroluțiuni, înfăţișându- 
ne în Transilvania unii regimă plină de anarchiă şi de vio. 
lenţe, o plebe oprimată şi desbrăcată de tote drepturile, o 
epocă, în care sărmanulă iobagii, dacă se plângea în con- 
tra asupririlorii saii se apăra în contra despoiăriloră, elă se 
vedea pedepsită cn lungi închisori, cu morte sai persecutatii 
în totă vieța. 

Dar Horia, principalul autoră al turburăriloră din vera, 
a. 1184, rămase de astă dată cu totulă perduti din vederea. 
autoritățilorii transilvane, iar nobilimea şi guvernul în cre- 
dință, că ţăranii s'aă liniseiti. Da, se liniscise, ca, după 12 
dile catastrofa, să încspă cu totă vehemența. 

Dar nobilimea ungurescă, îndată, după începerea revolu- 
țiunii, nu lipsi să ineulpe administrațiunea, armnatei şi în par- 
ticulară pe br. Preisz, pe Ortmayer şi pe Karp, că numai 
conscripțiunea militară a fostii causa principală a, acestei 
drame sângerdse, și nici de cum greutatea sarcineloră iobă- 
gesci saii tirania domnilorii feudali. În realitate însă, cu tâte 
agitaţiunile secrete ale lui Horia, turburările din vâra a. 1784 
eraă numai simptomele unei stări insuportabil a, ț&raniloră, 
şi revoluțiunea din 1784 ori câtă de triste ai fostii scenele 
ei, se presintă, înaintea, istoriei ca o consecință logică și legi- 
timă a. trecutului. 

„Spirituli de disordine, dice viee-colonelulii Karp într'o 
adresă către comandantulii generalii, era de multi înrădă- 
cinată în poporii și n'a pututii fi escitată prin conseripţiunea 
militară. Tâte acţiunile mele aii țintitii într'acolo, ca să de- 
părtezii erupțiunea, cea, apropiată a turburărilori, lueru, care. 
mi-a și succesii pe unii timpi destulă de îndelungatii. Însă 
desorganisarea domnia în comitatii. Nobilimea nu se mai sfia 
de nimene, opresiunea țEraniloră crescu toti mai multi, 
plânsorile iobagilorii numai arare ori eraifprimite, dar şi 
atunci cercetate în modi superficială. Și chiar petiţiunile,
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pe cară le predase țăranii Maiestăţii sale împăratului şi cară 
fusese recomandate funcționarilorii comitatului sub titluli de 
„Imperiale“ ca să, le cerceteze și complaneze, nică aceste 
nu ai fostii esaminate cum ar fi trebuiti, şi cu tote că co- 
misiunea, din vera anului trecutii constatase adevărulă aces- 
toră plângeri, totuși n'a urmati nică o ușurare pentru po- 
pori, așa că poporulă a trebuitii să cadă în desperaţiune 
și să facă planuri desperate. Aceste şi altele multe, cară se 
ar mai pute înșira, dice Karp, aă pusii fundamentulă tur- 

" burăriloră, așa, că devastările și vărsările de sânge aii fostă 
causate prin apăsările grele şi continue ale nobilimii, dar 
nici de cum prin mine“.



PARTEA II. 

REVOLUȚIUNEA LUI HORIA 
ÎN 

TRANSILVANIA ŞI UNGARIA.



XI. CAPITANIĂ REVOLUFIUNIĂ. 

Primulă căpitană ali revoluțiuniă era țăranul Ursu Ni- 
cola sai Horia din Albacă, iobagiă ală statului, în etate 
de 54 ani pe timpul revoluţiunii. Eli se trăgea din fami- 
lia Nicola sati a Niculeseiloru din Albacă, și adevăratulă său 
nume era Vasile Nicola, după cum singurii ne declară 
în testamentulă săă 1). Iar numele Ursă era numai o nu- 
mire secundară, ce o primise în familiă, în loculă numelui 
de botez Vasile. O datină particulară, esistă la țăranii din 
munții Abrudului, că adese ori părintele de familiă, în lo- 
culă numelui de botezi dă fiului săă numele de „Urs“, și | 
cu numele acesta figureză, țăranul în tâtă vitța sa în fa- | ” miliă și în societate 2). Așa, se întâmplase și cu Vasile Ni- ” 
cola, căpitanulii revoluțiunii din 1784. Iar numele Horia 
era ună simplii epitetă poporaliă, ce i-l dase muntenii pen- 

2 Întegii testamentulii se va, comunica mai târdiă. 
2) Bătrânul Ursii Coroiă, din Cărpenişiă, în vera anului 1879, mi-a relatată următorele despre istoria nu melui Ursiă: „Aici, la noi, în munții Abrudului, dise dânsulă, e obiceiulii, că dacă-i m6re unui pă- rinte fiulă încă până e mică, atunci ca să nu-i moră și celă de ali doi- lea, ţăranulă nu-i mai dice pe numele de boteză, ci-i pune Singură nu- mele Ursă. Așa s'a întâmplată şi cu mine, dicea dânsuli. Numele meii de botezii este Macaveiii, dar tatăl meii în loci de Macaveiii mi-a pusti numele Ursă; și causa pentru care se întrebuințiză numele acesta, este fiindă-că ursulii e puternică și sănătos & — Acâstă particularitate a nu- melui Ursă, a făcutii pe toţi scriitorii moderni să cr6dă, că adevăratulii nunze ală lui Horia ar fi fostă Nicolae Urs îi, așa-lă numesce Ilarianiă 

(Nicolae Ursulii), așa-i dice 'Peleki (Nyikulăj Ursz), aşa-lii traduce Szilâgyi 
(Ursz Miklos).
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tru deosebita pasiune, ce o avea dânsulă să horescă D, pen- 
tru farmeculii şi puterea cântăriloră sale. 

Despre vița, sa înainte de 1779, se scie cu siguranță nu- 
mai atâtii, că petrecuse mai multă timpă în comuna, Ciucea, 
din comitatul Clujului, la unii unchii ali nevestei sale. Dar 
și aici misera sorte a țeranului mișcă inima lui. Sentenţa Fo- 
vului  dominali din 1783, "li ineulpă, că făcuse agitațiuni 
Şi între jelerii statului de aici, cărora le promisese, că-i va, 
scăpa de impositulii personali, dar m'a putută să obțină nică 
uni resultatii. Dar ce putea ore să le ajute în epoca acâsta, 
călătoriile şi petiţiunile unui simplu iobagii, când mulțimea, 
imensă a, ordinelorii împărătesei Maria Theresia și ale 'îm- 
peratului Iosifă încă nu puteai să le folosâscă nimici? Dar 
mai târdiii, după cum ne spune sentența, primariulii din Al- 
baciă Dumitru 'Podea, 1lă chiămă și-l aduse iarăşi în loculi 
nascerii sale, ca să aţițe şi pe iobagii din domeniulă de 
susii alii Slatnei 2). Bătrânii cari "li cunoscuse, mai spuneaii 
despre dânsulii, şi acesta corespunde pe deplină cu faptele, 
că elii fusese unii felii de apărătorii ali țăranilorii pe la ju- 
decătoriile comunale din munţii Abrudului 5). 

1) Pompilin M., Balade, 89. „La dânșii (a Românii crișeni) horă în- 
semnă o melodiă doi6să, o doină; de aici horescă: cântă de dori şi de 
jale.“ — Iar numele de Flora, ce se mai atribue lui Horia, se bastză 
pe o simplă confusiune cu numele lui Florea Nicola uni căpitani 
subaltemiă din Albacii. 

2 Quod Providum Nicu la Ursz alias Hora e Possessione Nagy- 
Aranyos oriundum Fiscalem subditum . . . . . in Inclitum comita- 
tum E olos transeuntem, ad consortis suae Patruum, ibidemque extra, 

limites Dominii sub conditione Inquilinali commorantium Fiscalium 
subditorum animos eo convertentem, qucd,si ipsi expensae 
competentes administratae fuerint, in finem sit deducturus, ut a Taxa 

capitis inquilinaris relascentur, itaque sub spe firma conse- 
quendae relaxationis administratam sibi 300 aut 400 fior. summam absu- 
mentem, nil tamen proficientem, Inctus Togya Dumitru ad pares 
concitandas in Dominio superiori Zalathnensi in vitasset et redu- 
xisset. — În testamentulă săi Horia încă dice: „Satului Ciucea ami 
fostii datorii 170 fiorinți“. , 

5) Tote cele-l-alte notițe despre visţa lui Horia înainţe de revoluțiu-
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Dotată dela natură cu multe calități eminente, o inteli-, 
gență frumosă, eloquență viă, înfăţişare simpatică, constantă 
și resolută cu inimiciă țEraniloriă, înavuţitii toti-o-dată cu 
mai multe cunoscinţe practice, câştigate în vicța sa agitată, 
și în călătoriile sale la Viena, Horia stăpânia pe iobagii din 
comunele Rîu-mare, Vidra, Câmpeni şi Bistra, şi popularitatea, 
lui încă de pe la 1782 se părea perieuldsă funeţionarilorii 
domeniului :). Dar starea sa materială era, cu totulii nefavo- 
rabilă. Afară de o miseră, căsuță, mai multă colibă, care 
esistă și astădi în crângulă Feregetului 2), Horia, pe timpulii 

ne, că ar fi fostă crescută de ună magnatii ungurescă, fratele unuj epis- 
copă români, preoti în Câmpeni, căpitană în armată, sunt. simple fabule, 

3) Daca Horia a seiută scrie și ceti nue deplină sigură. In 
archiva c. lancovits se află du scrisori origiuiale adresate de Horia către 
sub-prefectulă George Bisztrai din Câmpeni, pe cari atâtă Bisztrai câtă 
şi mnobilulă Chendi le declară de „scrisorile lui Horia“, Asemenea mai 
esistă ună ordinii ali lui Horia pentru adunarea, țăraniloră la Geoagiulă- 
de-josii. Tâte actele aceste sunt scrise de aceeași mână, cu litere cirile, trăsură bătrânescă şi stilulă lori corespunde întru tâte cu modulii cum 
vedemii, că-și esprima Horia ideile sale. Cu ocasiunea, prinderii sale se 
mai aflară la dânsulă, condei, creioni, câră roşiă şi unii 
sigilii ală săă proprii, Așa, că din tote elementele aceste resultă cu probabilitate, că dânsulii seia, scrie și ceti cu litere cirile. Toti asemenea sus- ține și tradițiunea care s'a păstratii despre Horia în familia Nicola din Al. 
bacă. Dificultatea însă se presintă când Horia în interogatoriulii săi declară, că nu scie nici scrie nici ceti, Îusă declaraţiunile, ce le făcuse Horia în cur- 
sul procesului săi, trebue cumpănite cu multă critică, fiindi-că dânsulă 
negase şi o mulțime de alte fapte, cari de altmintrelea eraii pe deplină 
constatate. — Descrierea persânei lui Horia, așa după cum 
s'a făcată din partea armatei, e următdrea : statură de mijlocă, taliă mai multă subțire ca grâsă, pără scurtii, castaniă deschisă, mustețe aprope ro- şietice, faţa, ovală, nasii ascuțitii, umblă și stă totă-de-una drepti. Portulii stă : sumană negru pe margini cu cusături vinete, cisme încheiate pe ju- îi mătate, în timpii de itrnă ună cojocă de pele, şi pe capii căciulă nâgră. 

*) Casa lui Horia, construită din bârne cioplite de bradi și 
încheiate fârte bine, conține două despărţăminte, o tindă şi o cameră de 
locuită, Din grinda principală, unde țăranii români scriă de ordinariă 
amulă saii numele celui ce a ridicati casa, se vedt de mai multă timpii tăiată o bucată măricică, pe care, după cum ne spune Szilâgyi, era gra-
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revoluțiunii altă avere nu poseda, şi acesta se esplică în 

de ajunsă prin pasiunea lui înnăscută de a, se interesa mai 

multi de afacerile publice ale comunelorii. Horia era căsă- 

toritii, pe soţia dânsului o chiăma Ilina, şi avea doi copii, 

unulă Ionii în etate de 19 ani, care fu şi dânsulă vice- 

căpitan pe timpul revoluțiunii, şi altulă Luca în etate de 

16 ani. 

Ală doilea căpitanii ali revoluţiunii şi celi mai intimi 
amicii ali lui Horia era Ionii Cloşca, iobagiit ală statului 
din comună Cărpeniși, în munţii Abrudului, în etate de 37 
ani?) Adevăratulă stă nume era Ioni Orgă, iar Cloşea, 

vatiă numele Nikula Ursz (Hora-vilâg, 209). Astădi casa lui Horia se 

află în posesiunea ţăranului Toderă Bumbu. 

1) Horia în testamentul sti făcutii în închisrea sa din Alba 
Iulia, dă o etate mai mică copiiloră să, anume lui Jonă 14 şi lvi Luca 

6 ani, și acâsta a făcut'o de sigură din motivulă. ca să nu fă urmăriţi 

şi că. Insă veritatea istorică stă cu totulă altmintrelea. Ionii fusese și 
dânsulii căpitană peste o tabără întregă, și unii martori oculari ne spune, 
că în timpulii revoluțiunii elă era în etate de 19 ani, iar în lista oficială 
de la începutulii a. 1786 când Ionii fu esilatiă în Bănată, elă a trecută 
în etate de 20 ani și căsătoritii, prin urmare pe la începutulă anului 1785 
era în etate de 19 ani. Toti asemenea stă lucrulă și cu Luca, In regis- 
trulii decedaţilori din Maerii Sibiiului, Luca, la mârtea sa întomplată în 
a. 1839 e trecuti în etate de 71 ani, prin urmare pe timpul revoluţiu- 
nii era de 16 ani. Dar etatea de 6 ani a lui Luca nu corespunde nici cu 
cercetările, cari se făcuse în comitatulii Bihorului în luna lui Ianuarie 

1785, din cară resuită, că soţia lui Horia de 7 ani nu mai trăia cu 
dânsul. 

2) Noi punemii aici anii etăţii lui Cloșca după cum i declară sin- 
gurii în testamentul săi, Etatea acâsta se confirmă şi prin descrierea 
persânei sale făcută din partea armatei, unde Cloşca e pusă în etate de 
circa 40 de ani. Prin urmare declarațiunea lui Cloşca din interogatoriulii 

săii, că e „cam de vre o 30 de ani“ trebue înţelăsă după limbagiulă poporu- 

lui, adecă etatea de 30——40 ani. Descrierea persânei sale fă- 

cută din partea armatei e următâria : statură mică, îndesată, bine făcută, 
faţa plină brunetă și mai multă rotundă, pări castaniă închisă, mustețe 
brune roșietice, vorbesce peltică, âmblă și stă dreptii. Înbrăcămintea ca a 
lui Horia, câte o dată portă ună cojocelii scurtă cu lâna în afară,
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unii simplu epitetii poporali dată mai multi în glumă de 
câtii în bațjocură, după cum adeseori întâmpinămi astă- 
felii de numiri caracteristice în clasa țăranilorii români D), 
Curagiosă, inteligentii şi seriosii, Cloşca, câștigase încă de tâ- 
n&rii iubirea țăranilorii din comunele Cărpenişă, Abrudii și 
Buciumi, cară în trei rânduri "ăi trimiseră ca deputati la, 
Viena, şi mai ântâiă la a. 1779 în etate numai de 32 de 
ani. Relaţiunile sale materiali erai însă mai favorabile ca 
ale ]ui Horia. Cloșca poseda o casă lângă drumul ce duce 
de la Abrudi spre Câmpeni în loculii numiti astădi costa 
Closcesciloră 2), mai multe pământuri de arătură și fânaţe. 
Pe soția dânsului o chiăma Marina, pe frate-so Toderi Orgă, 
iar pe soru-sa Achimia. 

În fine, ali treilea căpitanii fu George Crişaniă, ioba- 
giii ali statului din comuna Cărpenişii, în etate de 52 ani, 
ună țăranii înfocată, resolutii, severă și superbă, cu unii es- 
teriori frumosii și impunătoriii. Numele săi adevărații era 
Giurgiii Mareulii de origine din comuna Vaca 5) în e0- 
comitatul Zarandului, saii de pe Crişi, de unde "li numiră 
muntenii şi Crișanii. În tinerețele sale, Crişană fusese soldată 
în regimentul contelui Franciscă Gyulai $, după cum singuri 

1) Despre originea numelui Cloșca amii auditii în munții 
Abrudului dâuă versiuni, una, că numele acesta i-a rămasă încă de când 
era tînără, fiindă-că în jocurile sale cu alţi copii avea mai toti-de-una 
rolulii cloșcei, care-și apără puii în contra uliului; altă versiune, că fiind 
dânsul proprietarii de mine, săpa în tote părțile cercândii să cuprindă 
terenii câti se pote mai multă, din care causă poporulă l'a și numită 
Cloşca, 

3) Casa lui Cloșca se află actualminte în posesiunea ţăranului 
Iosifii Găldăă, și pe grinda principală se mai vede și astădi gravată cu 
litere cișile anul 1752. 

3) Capitaneus nomine Rrissan Gyărg ab origine ex comitato Za. 
randensi possessione Vaka. Declaraţiunea 1. Al. Chendi. Abrudă 5 Ia- 
muarie 1785. 

5) Regimentulă Franciscă Gyulai în secululii trecută era compusă 
aprope nnmai din soldați români,
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ne spune, şi aică disciplina militară înaspri și mai multă 
natura sa, de ferii, în câti elă rămase cu totulii nemişeatii 
în mijlocul crâncenelori vărsări de sânge, ce le comiseră 
omeniă să cu nobilii din Zarandă. Crişană era și densuliă 
căsătorită, și după cum resultă din actele prinderii sale avea 
unit feciorii cu numele Ionii?) 

În timpulă revoluţiunii Horia se numia căpitanuli-mare, 
âmbla totă-de-una însoțită de o gardă armată de 12—30 
călăreți, eeă mai aleşi bărbaţi din munții Abrudului, era 
înarmată cu o puşcă şi purta o mantea albă de soldați. 
lar Cloșea și Crișană âmblaii încinși cu săbii şi se numiaii 
vice-căpitani. 

Afară de Horia, Cloşea și Crişanii, mai apare în cele de 
ântâiti dile ale revoluţiunii încă uni ali patrulea căpi- 
tanii, unit omii de o statură înaltă, în etate cam de 50 
ani, cu fața negriciosă, purtând pe capi o chivără YOşiă, 
de soldați, două pistele la brâti Şi încinsă cu.o sabiă lungă. 
Dar cine şi de unde era căpitanul acesta? ne a rămasă 
cu totulii necunoscutii. Horia se presintă cu dânsul în co- 
muna Buciumă din munții Abrudului (8 şi 9 Nov.) şi aici 
căpitanulă acesta anonimii, singuri dă ordine poporului, elă 
vorbesee în loculă lui Horia, iar Horia i dice căpitani, şi 
în unele cestiuni trimite pe țărani să întrebe părerea dân- 
sului 2). Din Buciumii totă Horia, merge cu dânsul în co- 

1) Casa lui Crișană, construită din bârne în stilulă architecto- 
nică ală ţăranilorii din Zarandă (astădi însă fârte multă renovată) este 
aședată în partea stângă a drumului, ce duce de la Abrudii spre Câmpeni, 
în loculă numită Besâcănă sali câsta Dărsei, şi se află în posesiunea stră- 
nepâtei sale Ilina, măritată George Câmpenariii. Pe grinda de la intrare 
se mai vede încă anulă gravată cu litere cirile, 1784, 

2) ein Mann mit einen rothea Soldaten Kalpag und 
Siibel sey auch dort (în Botsum) gewesen, den der Horia Capitain 
gennant habe. Deposiţiunea 1. Onu Costinașă din Baciumii în interoga- 
toriulă făcută de c. Iancovits. — Hora aber hat sich mit seinem 
Hauptmaun, welcher wie schon gesaget worden, einen rothen Hus- 
saren Kalpag auf den Eopf, und einen Sâbel umgiirtet hatte . . . gegen
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muna Musca (9 și 10 Nov.) Aici rolul principală "li jocă, 
ce e drepti Horia, dar căpitanulă anonimi repeţesce și 
înaspresce şi mai multii ordinele lui Horia 2). Iar din Musca, 
căpitanulă acesta. dispare!'eu totulă de pe teatrul revolu- 
țiunii. Eli vorbia românesee ȘI toți martorii câţi ai văduti 
declară, că nici denșii și nici alţii din comunele loră nu 
Vaii pututii cunosce. 

Îndată însă la începutulii  revoluţiunii, se lăţi faima în 
totă nobilimea, ungurescă, că primul căpitanii ală ț&ranilorii 
resculați, ar fi unii străină cu numele Salis, care după 
ce-și împlu saculii cu bani și alte lucruri prețiose, trecu în; 
Turcia sub pretestă să cumpere arme și munițiuni, dar nică 
elă nu se mai întorse, și nică arme nu trimise. Salis acesta, 
ună omi de o statură mică și uscată, cu fața lungărsţă şi 
palidă, în etate de 39 ani era năseutii în Silesia prusiană, 
şi pentru mai multe fapte rele esilatii din tote țările Aus- 
triei. Adevăratul săii nume era lenaz Kristian Herzog, iar 
numele falsii Iulius Ignaz Salis de Salfeld, și în lunile lui 
Oetobre şi Novembre, era urmărită din ordinul. împăratului 
Iosifii, prin tote comitatele Ungariei şi Transilvaniei, suspecti 
fiindă, că âmblă să înduplece pe locuitori la emigrațiune. Îm- 
păratulii Iosifii deeretase unii premiii de 100 galbini pentru 
acela, care va prinde pe Salis saă pe unul din emisarii 
săi, şi ordonase autoritățilorii, să-i trateze după legile mar- 
țiali, îndată ce se vorii afla culpabili, că ati cercată să în- 
duplece pe locuitori Ia, emigrațiune. Prin acâstă singură co- 

Muszka gezohen. : . . den jedoch niemand von seinem Dorfe (Butsum) kenne . . . .:. jedoch es gewiss dass dieser anstatt des Hora immer das Wort getfiihret habe. Deposiţiunile 1. 'Toma Bug- nară și Petru Giurca din Buciumă în interog. făcutii de c. Iancovits. 
1) dass zwar Horra die Befehle im Orte (Muska) ausgegeben, der Mann aber, der den rothen Kalpag aut dem Kopfe, einen langen hungarischen Sibel an der Seite und ein Paar Pistolen im Giirtel getragen, solche wiederholt und verschărft habe Deposi- ținea 1. 'Toma Petruţa din Musca, în interog. făcutii de e. Iancovits,
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SA incidență a împrejurărilorii, că toti în timpulii acesta se ri- 
dicară şi țăranii din Transilvania, sc născu faima, că Salis 
ar fi fostă mestecatiă în revoluţiunea română. Dar nime nu 
putu să constate presența acestui individ, în totă Ungaria 
și în totă Transilvania, și nici nu esistă unii singură indicii, 
că, Salis ar fi avută ore-cari legături cu țăranii români, cu 
cară de altmintrelea, nici că se putea, înțelege. Aşa că necu- 
noscutulă din munții Abrudului era o persână cu totulă dis- 
tinctă de vagabundulă Ignaz Herzog sai Salis de Sal- 
feld 2). 

XII. CONSPIRAȚIUNEA ȘI SCOPULU REVOLUFIUNIĂ. 

Revoluţiunea din 1784, se începu în urma unei conspi- 
rațiuni. 

La începută planuli țraniloră români era să începă re- 
voluţiunea numai în anulă următorii 1785, și atuncă într'o 
di saii nopte anumită, să se revolteze de o dată tâte satele 
românescă din 'Transilvania, și fiă-care sati să-și ucidă pe 
domnii săi; iar până atunci ţăranii să-și dee silința să, 
potă căpăta arme din Alba Iulia. În modulă acesta se pre- 
gătia asupra nobilimii ungurescă, unii măcelii sângerosii ana- 

1) În mai multe scrisori şi manuscripte contimporane se amintesce, că 
între resculații români, se ar fi aflată și unii capelană ală curţii, cu nu- 
mele Orha (pâte Orga numele lui Cloșca ?), ună Baramyai, oficeră 
destituită, unii Koczy, fostă vice-colonelă întru ună regimentă româ- 
nescii de frontieră, Michaiă Po p erski, oficeră rusescă. Nimică de câtii 
simple ficțiuni. Michaii Poperski sai Po pesculiă era din principatele 
române (dânsul odată declară din Bucurescă și altă dată din Iaşi), fusese 
locutenentă în armata rusâscă, şi în primele dile ale revolnţiunii (2—12 
Nov.) dânsulă se afla la contele Gyulai în comitatulă Solnocului-de-mijlociă, 
de unde priveghiatii de autoritățile Transilvaniei, trecu peste Năseudiă în 
Bucovina.
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logii cu vespera, siciliană din 1282 sau cu n6ptea St. Bar- 
tolomeii. din 1572. | 

Dar diua pentru începerea masacrului generală, nu era 
fixată încă definitivi. Ţăranii din comitatulă Zarandului voia 
să înc&pă revoluţiunea, în diua de St. Ionii sati la Bobo- 
teză 1), iar ț&ranii din comitatulii Albei, în luna, lui Maiii 
1785 2). 

Întro petițiune, pe care o înaintase cancelariei aulice 3 
nobilii și funcționarii din comitatulă Cetăţii-de-baltă și din 
scaunulii Mureșului, dânşii expunii următorele : că prin depo- 
sițiunile unoră țărani reseulați, s'a constatată, că la înce- 
putiă, planulă ţăraniloră a fosti să încâpă revoluţiunea în 
diua de ântâiii a lunei lui Maii 1785, iar până atunci prin 
emisari să comunice din sati în sată intenţiunea acesta, tu- 
turoriă țăranilorii, și la diua numită să se revolteze de o dată 
tute satele iobăgesci din Transilvania, şi fiă-care satii să-şi 
ucidă pe nobilii să. Dacă planulii acesta se ar fi pututii pune 
în esecuțiune, nu sufere îndoslă, că, vărsările de sânge aveai 
să fiă și mai crâncene. Atât este ce scimii cu siguranţă 
despre primul proieetă de revoluțiune alii țăranilor români, 

Dar grija, că până la primăvera, viitore conspirațiunea să 
nu fiă trădată; de altă parte neliniscea, în care se afla Ho- 
ria, capulă conspirațiunii, urmărită cu ordină de arestare 
încă dela 1782, "li siliră să începă imediati revoluțiunea. 

Dar cum se legase între sine cei trei căpitani Horia, 
Cloșca, și Crișană, şi ce feli de înțelegeri avuse ei? Despre 

1) Archiva c, Iancovits No. 297, 
3) ut universae valachicae Possessiones inter se con- 

stituerint omues et singulos Terrestres Dominos 1-a Ma Yy 1785 no cte 
intempesta jugulare. Archiva com. Bihoră. Fasc Hora Porhada, Iar co- 
mitele Făgărașului Ahlfeld pe basa informaţiuniloră din Sibiiă serie în 
23 Novembre : Die ganze Conspiration ist zu frăh ausgebrochen. Es ware 
solche allgemein eingeleitet und sollte erst d en 24 May kinftigen 
Jahres im ganzen Land e zugloich mit Ermordung alle Ede- 
leuthe ihren Anfang nehmen, 

3) Cu data 1 Dec. 1784 No, 14953. 

10
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tote aceste momentose împrejurări ale conspirațiunii, nu gă- 
simi de câtii o tăcere adâncă în interogatoriele lorii 1). 

2 1) Despre căpitanul Crişan ne relatiză Francisc Szilâgyi urmă- 
toriulii interesantă episod întâmplatii la, curtea br. Antoniu Iosica 
din Brănişca cu puţine dile înainte de începerea revoluţiunii : „In anulă 
1784 pe la mijlocuiă lunei lui Octobre, într'o di după amedi, când br. 
Antoniu Iosica se afla dusă la viă, soția densului contesa Maria Teleki 

aude de o dată lătrândii tare în curte cânele de vânată ală baronului. 
Baronesa, întrebândiă ce e causa, servitoriuliă i răspunde, că josă la scară 

ată uni românii în haine curi6se, legaţi la unii ochiii, cu o căciulă naltă 

pe capi, elii doresce să vorbescă cu baronulă sai cu baronesa între patru 
ochi, și de altmintrelea dice, că elii e profeti. Dar baronesa nu voi 

să se intereseze și ordonă servitoriloră să-lă scâță afară din casteli 
Însă românulă asceptă pe baronul afară la pârtă, și nu trecu multă 
timpă, către seră baronul se şi întorse şi întrebă pe omulă acesta, cine 

e? şi ce voesce? Iar românulii se rugă de baronnlă să-lii asculte între 
patru ochi, fiindă-că are să-i spună lucrari importante, și de altmintrelea, 
pelă e profetii“, Baronulă însă nefiindă curiosi să-i afle secretul, ce 
pretindea elă, i dise să-i spună aci îndată ori-ce ar ave în presența cou- 
panioniloră săi. Dar românul nu se învoi, și se rugă forte multi de 
baronul, să fiă așa de buniă şi să-lii asculte. că de sigură nu-i va păre 
răi. Baronulii însă credândii, că e ună pungașii, numai stete de vorbă cu 
elă, ciii dede ună sfanții de argintii și plecă, Românulă, vădândă că ba- 
ronulăi nu voesce să-lă asculte, plecă după dânsul şi cu o voce tare i 
dise, să asculte celii puţină lucrurile, ce i le va spune acum. Baronulă 
uitându-se înapoi, românulă i qise asti-felă : Fiindă-că Măria a nu 
voesci să mă asculți, "ţi voi vorbi acum în pilde: „se va scula ună 
craiă, care va începe resboiiă şi voriă âmbla menii 
în sânge până la glesne“, şi după cuvintele aceste misteriâse se 
depărtă repede de aci. Dar mai târdiii baronulii meitândii asupra, acestet 
întâmplări, îi păru răă de ce a lăsată să plece omulii acesti curiosă, tri- 

mise după primariulă satului şi-i ordonă să-lii caute, dar nu-i mai pu- 
tură da de urmă. După dână săptămâni se începu revoluțiunea lui Horia, 
și între alte devastări ce se făcură, fu ruinată și castelulă baronului din 

Brănisca. Dar după suprimarea revoluțiunii și după ce căpitanii fură 
prinși, pe la începutulă lui Februarie 1785 baronulă Antoni Iosica fiindi 
trimesii la Alba-Iulia în cestiunea ţăranilorii prisoneri din comitatulii 
"Hinedorei, dânsulă cercetândii acolo diferitele îuchisori intră și în camera, 

în care era închisă Crișară, Crişană, îndată ce observă pe baronuli, "lă 

întrebă dacă 'lii cunâsce pe el Măria Sa. Baronulă vespundendu-i, că
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În cursuli revoluțiunii însă, Horia, Cloșea, şi Crișană, si- 
liră trupele peste cară comandati, cum şi pe mai mulți țărani 
în particulari, să le presteze jurământului de credinţă. 
Și anume trupa lui Cloşca în numări de 1,400 Gmeni, i 
prestă Jurământulii de credință în valea numită „la păreulă 
Turcului.“ Şi toti dânsulă jură pe popa Ianculă din Lupșa, 
că va asculta de poruncile împăratului și de poruncile sale, 
şi nu va cerea la nici o ocasiune să-l părăsescă, aşa să-i 
ajute Dumnedeii, Tatălă, Fiulă şi Spiritulă sfântă, Maica 
Domnului şi toță sfinții. De asemenea jură, şi Crişan pe 
toți țăranii întruniți Ja biserica din Mestâcăni, lar Horia 
făcu pe subcăpitanulă Uibară Ursă, să-i presteze jurămân- 
tulii de credință pe -crucea sa de aură, și jurământulă se 
făcu cu invocarea sfintei 'Preimi. 'Totă Horia jură pe ţăra- 

nu-lă cunâsce, Crişană i aduse aminte, că elă este omulă care se făcuse 
profetii, și pe care baronul nu voise să-lă asculte în Branisca înainte 
da culesulii viiloră, acum i pare ră, fiindă-că elă voise sub formă de 
profețiă să facă atentă pe baronul la evenimentele, ce se voră întâru- 
pla, ca să pâtă lua precauțiunile necesari. Baronulă întrebându-lă din ce 
causă a făcută actsta, Crișană i-xăspunse, că la pasulă acesta l'a îndem- 
natii numai recunoscința, fiindi-că înainte cu vre o doi ani aflându-se dânsulă 
greii bolnavă în Miercurea, unde zăcea sub streşina unui otelă, se întâm- 
plase, că totii atunci trăsese acolo şi baronuliă, şi îndată ce baronesa audi 
de starea miseră în care se afla elă, a lăsată bani la otelariulă, şi i-a, 
ordonati să-lă îngrijescă bine şi să-i dee totii ce va av de lipsă, iap 
după câie-va dile întorcându-se baronul către casă l'a pusi pe carulă 
de bagaje şi l'a dusă până la Branisca,: unde a rămaşi până s'a însănă- 
toșatii deplină, și atuncă baronulă mai dându-i și alte daruri elă s'a dusă 
acasă la Cărpeniși. Acâstă mare bine-facere a voitii elă să o răsplăteseă 
în modulă acesta familiei baronesci și să-i profeţescă lucrurile, pe cari nu 
le putea descoperi altă-mintrelea, fiindă-că limba lui e ra legată 
en ună jurământi înfrico șatii. Acestă întâmplare interesantă 
şi totiă-o-dată momentosă chiar din puntulă de vedere psichologică — dice 
Szilâgyi — i-a comunicat'o în 23 Oct. 1538 baronul Ionă osica, fos- 
tulă președinte ali guvernului transilvană și fiulă lui Antoniu Iosica, și 
dânsulii mai adause, că reposatulă săă părinte încă mulți ani după aceea 
adese-oră 'şi arăta părerea sa de ră, că n'a ascultată pe profetul românii 
(Szilâgyi, Hora-vilăg. 227)
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nulă Petru Giurcă din Buciumi, că va merge cu dânsulii 
şi cu căpitanulă săi anonimii peste totă loculă, ca să r&s- 
cole întrâgă ţâra Ardelului şi să stingă pe unguri, așa să-i 
ajute Dumnedeii 'Tatălă, Fiul și Spiritulti sfântă. Și de astă 
dată Petru Giurcă fâcu jurământulii acesta, punând mâna 
dreptă pe sabia căpitanului anonimă, sessă de jumătate a- 
fară, din tâcă 1). 

Precum fiă-eare revoluţiune "și are ideile sale, așa şi re- 
voluţiunea țăraniloră din 1784 'şi avea tendinţele sale precise. 

În prima liniă scopulii revoluțiunii române era politicii. 
Căpitanii țăranilorii voia: să estindă revoluţiunea peste totă 
Transilvania 2), să estermineze pe toți nobilii și pe toţi un- 

1) In a. 1765 şi 1766 se revoltase și țăranii de pe moşiile conţiloră 
Batthyani din Ungaria. Jurământulii loră, pe care-lii traducemii 
aică din limba, latină oficială, era următoriulă : „Noi sub ceriulii seninii, unde 

ca în totii loculii dommnesce puterea lui D-deă. în tunete, în fulgere, în 
ploii, în nenă și în grindină, jurămii pe D-deii celă în trei feţe, prea 
sfântă, dreptă şi atotii puternică, pe Tatăl, Fiulă şi pe Spiritul sfântă, 
pe sfânta Treime una și nedespărțită, pe Maica lui Isus Christosă, pe 
toță sfinţii şi pe totă câta sfântă cerâscă, că până va mai fi în noi o pi- 
cătură de sânge, noi nu ne vomă abate, prin nici o rugăciune, prin nici 
unii sfată, saii amenințare, dela cele ce ami hotărită, nică nu vomii trăda 
pe vre-unulă din autori, şi nică nu vomă suferi să se facă cea mai mică 
vătămare vre unuia din noi, ci vomă privi cu ochi indiferenți şi mai 
bine vomii muri şi peri cu toţii împreună ca adevărați curuți (cruciați 
sait revoluționari) Dacă vre unulă din noi va călca jurământulă a- 
cesta, să fiă lipsită pentru totă-de-una de scumpulă sânge ali fiului lui 
D-deii, ca şi când pentru elă Christosii nici o dată nu ar fi suferită, 1c- 
pra, amoțala, abcesele, pistra şi tote durerile imaginabili ale bâleloriă 
să-lii cuprindă de o dată, copii şi nepoții să-lă blasteme totă-de-una, mun- 
ţii şi ripele să-lii acopere, memoria lui să pâră pentru totă-de-una și 
să fiă blăstămată, elii să fiă lipsită de tote bunătățile de veci, și nici o 
dată să mn vedă Ierusalimul cerescă, sufletulă lui să fiă chinuiti de 
totă Ghena, şi puterea ceriulai și a pământului să-l stingă și nimi- 
cescă“, Sam. Szekelly, Analecta monumentorum omnis aevi. T. III. 331. 
Ms, Biblioteca Batthyani din Alba Julia. 

2) Er (Krisan) habe. .  gesaget: dass. . . Sie dreye: Fr 
Hora und Kloska, . . . zusammen getrofen wăren, so wăren Sie 
alle drey zu Hanptleuthen gemacht worden, mit der Binverstândniss dass
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gurii, sai săi forțeze a se face români primindă religiunea 
română 1). 

Și în modulii acesta voiau denșii să pună capăti: dom- 
niei unguresti din Transilvania şi fera să ajungă sub pu- 
terea elementului română, se înţelege sub regimulă 
casei austriace. 

Documentele în acestă privință sunt clare. 
Alesandru Chendi nobilii românii din Câmpeni, care în 

timpuli revoluţiuniă petrecuse mai multe dile în casa lui 
Horia şi-i făcuse servicii de secretarii pentru limba, latină 
Și limba ungurescă, ne spune, că „uniculă scopii ali căpi- 
taniloră a fostă, să scoță pe unguri din Transilvania și 
țera să ajungă sub domnia lori“ 2). 

Iar căpitanii Cloșca și Crișanii declarase înaintea, mulțimii 
poporului, pe când se afla în comuna, Mogoșii, „că după 
ce voră stinge pe toți ungurii, întregii Ardelulii are să fiă 
administrată numai de funcţionari de naţionalitate ro- 
mână, pe cară i vorii numi Horia și Oloşea“ 5). Iar căpi- 

die Rebellion in den ganzen Grossfirstenthum ausgebrei- 
tet, und die unter sich besehlossene Veranstaltungen, gehârig 
durch sie durchgefihret werden sollen. Interog. 1. Crișanii, 24. 

1; Hace quoque ipse Hora coram me dicebat, quod omnes Hu ngari 
nisi Baptismum Valachorum Susciperent interficerentur, ita ut 
nullus quidem Hungarorum in hoc principatu. .. perman- 
Surus esset Interog. lui Toma Petruţă din Musca. Abrudă 11 Januarie 
1785. — Botezarea, unguriloră nu era de locă dictată prin unii 
sentimentă de fanatismii religiosă, din contra, țăranii români considerati 
botezulă ungurilorii, ca, singurulăi mijlocă pentru a-i romanisa de o dată 
și fără nică o întârdiere. Despre motivele acestoră botezuri vomă ave 
ocasiune să vorbimii şi mai târdiă. 

2) unicum et, praecipuum propositum habentes, ut Huugaros 
e magno hoc principatu Transilvaniae eliminarent, et ipsi do- 
minarentur. Declaraţiunea lui Al. Chendi dată vice-colonelului Rray. 
Abrudă, 5 Ian. 1785. 

3) Per eundem Kloska et tertium Ducem Krisan alias Mark Dsurs 
in Possessione Mogos praesentiaque totius Plebis antequam iter ad Rrakko 
eliquasque Possassiones pro devastatione destinatas, inehoassemus dictum
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tanulă Crișan formuleză cererile românilorii astii-feli: „Ro- 
mâniă să nu mai fiă iobagi şi nici uni unguri să nu mai 
domneâscă în Transilvania“ 2). 

Însuşi căpitanulii Horia declară înaintea ț&ranilori din 
Musca, că de aci înainte nu se vorii mai suferi în ţeră nici 
nobil, nică funcţionari de ai comitatului și de ai domeniului, 
adecă unguri, și că va mijloci dânsulă să fiă numiţi alţi fune- 
ționari 2). Iar în ultimatulă săi către comitatul Hinedorei, 
prima condițiune de capitulaţiune este că, nobilimea să-i pres- 
teze jurământulii de credință, adecă să se supună româ- 
nilorii. 

Iar în linia a, doua, revoluțiunea română, ca tote revolu- 
țiunile făcute de poporii avea şi ună caracteră socială. 
Cererile țăranilorii erai : 

1. Poporul română să fiă liberi de iobagiă; 
2. Nobilime să nu mai fiă, şi nobilii să plătescă im- 

posite întogma ca, poporul țărani. Cu ună cuvântă, ruina 
totală a feudalităţii, nimicirea nobilimii din 'Transilvania, 
egalitatea, în sarcini și egalitatea în drepturi. Şi întru ade- 

„v&rii este o gloriă pentru poporulii română, că încă la anulii 
1784 și a vărsati sângele cu profusiune pentru nimicirea 
principielorii false ale societăţii, pentru desființarea servituţii 
şi a nobilimii feudale ; 

est nobis, interfectis omnibus Hungaris, totus hic Princi patus ab 
Officialibus duntaxat Valachicae Nationis per Duces Hora 
et Kloska denominandis administraretur. Interog. preotului Gavrilă 
Sularii şi ali lui Ionă Salară din Mogoşi. Abrudă 26 Dec. 1784. — Des- 
pre aspiraţiunile lui Horia la domnia Transilvaniei și despre titlulă săă 
onorifică de „rege“ și „împărată“ vomă vorbi mai târdiă. 

1) dass wir keine Unterthanen sein sollen, kein Unger soll nicht 

in 7-biirgen regieren. După raportulii caporalului Serentsts. 21 No- 
vembre 1784. 

2) dass kiinftig weder hungarische Edelleute noch Comi- 
tats- noch auch herrschaftliche Beamte mehr im Lande ge- 
litten . . . und dass er Hora erwiirken werde,: dass andere 
Beamte eingesctzt. Interog. |. Ignată Ursă din Musca,
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3. Românii să capete arme și să fiă militari, Înarma- 
rea naţională; | . 

4. Pământurile nobilitari să se împărțescă în- 
tre țărani 1). Adecă deposedarea complectă şi fără nică o in- 
demnisare a nobililori, sat după cum diceaă țăranii, a ele- 
mentului nefolositorii statului 2). 

În casulă de faţă însă pretențiunea, pentru împărţirea pă- 
mânturiloră nobilitari, era cu totulă lipsită de tendinţe co- 
muniste saii anarchice. Ea nu deriva din principiul legiloră 
naturale, că toti omulă are dreptulii la. o proprietate, ci se 
basa numai pe simple motive istorice. Țărani români se 
considera despoiaţi pe nedreptulă de pământurile, de pășu- 
nile, de munţii și pădurile loră. Ey cereaă împărţirea pă- 
mânturilori nobilitari, nu din motivele unei ndue ordine so- 
ciale, ci basaţi pe principiulă : că ţâra este a. lorii și pămân- 
tuzile sunt ale lori 3). | 

Ideile revoluţiunii erai aşa dar tradiţionale formate 
1) Exstlich das Lâbl. Com mitat samt allen Besitz ern und deren 

Familien unter und auf das K rentz schwâren. Zweitens: kiinftig- 
hin kein Adel mehr seye ... Drittens. Sollten die adeligen Besi- 
tzer von ihren Giithern y dllig weggehen. Ferner viertens. Soltea 
Sie adeliche eben solche Contribuenten, als dis iibrigen seyn. Fiinf- tens. Dass die Edelg rii nde nach denen zu erfolgenden Verordnungen 
unter das gemeine Volk aufgetheilet werden solten. Ultimatuliă 
1. Horia (trad, oficială din limba ung.). Şoimuşi, 11 Nov. 1784.—Locote- 
nentulii Probst încă se esprimă astii-felă despre cererile româniloră din 
trupa lui Cloşca: 1 bitten sie um die Freiheit von der Le ibeigen- schaft. 2-do militarisirt zu werden.—Totii asemenea şi românii din 
trupa Imi Crișană către ocnlistuli Molnari :: bitten wir vorziiglichst, dass 
der Kaiser .... geruhen wollte, uns von dem Joch der Grundherrschaft 
zu befreyen, und in kaiserl, Dienste anfzunehmen. 

>) Este aşa Jar o evideniă alterare a ideilorii acestei revoluțiuni, când Szilâgyi (pag. 61) serie: Românii se aii vesculată în contra nobi- 
limii unguresci, casă o stingă și să-i pustiâscă av erile“. Revolu- fiuni populari numaă pentru omoruri şi pustiiri de averă, fără vre o ideă - 
națională sai socială, nu ai esistatiă nică o dată, 

3, quod Regnum non Hungarorum, sed Valachornm es- 
set, consequenfer Hungaros et Dominos snos terrestres ejecturi sint e
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pe basa dreptului istorică, pe basa vechimii românilorii în 

Transilvania. 

XIII. ADUNAREA ŢERANILORU LA MESTECĂNY. 

Cu doue dile mai înainte de începerea revoluţiunii țăranii 
români avură o adunare secretă la biserica din Mestâcănii. 

Joi în 28 Octombre 1784 era di. în care se făcea, târgii de 

sEptămână în comuna, Bradii din comitatulii Zarandului. Căpi- 

tanulă Crişanii, trimisi din partea lui Horia, veni şi dânsulii 

la târgii, și ca să nu fiă observatii de nobilime sai de agenții 

sei, se ascunse sub podulii de peste Criști. Aici densulă chiamă 
pe rândii la sine, pe mai mulți țărani din diferite sate, că- 

rora le făcu cunoscutii, că Horia din Albacă a fostii la Viena 

şi a adusi de la împăratulă ună ordină, ea ţăranii români să 

capete arme și să nu mai facă servicii nobilimii. Spre înere- 

dințare Crișanii le arătă crucea de aurii a lui Horia, şi-i 

invită, că pe: Dumineca viitore să vină căte 3—4 inși din fiă- 

care sati la biserica din Mestecăni, ca să asculte porunca, 

împerătescă, ce a adus'o Horia dela Viena, și totă odată să, 

se înțelegă ce să facă. Ca adunarea acesta să fiă pe câtă se 

pote de numerdsă, Crișanii însărcină toti-o-dată pe țărani să 

trimiță emisari și în alte comune cu ordină, că la diua fixată 

să vină la Mestecănii câte 3—4 inși din fiă-care comună î) 

Duminecă în 31 Oetobre se adunase în secretă la biserica 

din Mestâcănii vrâ-o 500 până la 600 ţărani din distrietulă Za- 

propriis suis, Possesionibus, Certificatul asesorilorii 1. Veress, 

St. Resseney, Lad. Isak. Bucerdea-ţin6să, 13 Septembre 1784.—Iar Florea 

Cosma din Gârbăă, iobagiulă contelui Grigore Bethlen declară: ţ&ra 

asta e a nâstră a vâstră e era ungurescă. Cf. pag. 128. 

1) venerunt ex Brad ad possesionem nostram (Krisesor) numerosi 

Incolae .... qui jusserunt Pagensibus nostris, ut duo vel tres 

veniremus cum ipsis ad possessionem Meszataken ad audiendum man a'd- 

tu m quoddam. Deposiţiunea 1. George Marculă, din Cristiorii, 1 Febrnarie 

1785. Asemenea, și deposiţiunea lui Adamii Giurgiii din Cristiorii cu a- 

ceeași dată. -
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randului, ali Hinedorei și din munţii Abrudului. În aceea di 
di pe la amâdi sosi la adunare și Crişan, îmbrăcată în 
haine sdrenţâse, și având în mână o cruce mică de lemnii 
colorată frumosi. Cu dânsul dimpreună mai venise la Me- 
stecănii și ună alti locuitorii din comuna Cărpenișii, dar pe 
acesta poporulă nu-l putu cunăsce 1). La adunarea acesta, 
Crişanii înfățișă țăranilorii crucea de aură şi o scrisore, şi 
le făcu cunoscutii, că Horia fiind bolnavă n'a putută să vină 
la adunare, dar Pa însărcinaţi pe densulii și pe soțulă săi, ca, 
să le comunice, că dânsulă a sosită numai de curândă din 
Viena, și că împăratulă i a dată crucea, și serisorea 2), ca 
să adune pe toți țăranii din Transilvania, şi să-i ducă la Alba 
Iulia, unde a sositii unii noii ordinii, ca să primâscă arme şi să 
fiă grăniceri, împăratului lasă fiă-cărui. în voiă, liberă, saii să, 
fiă militariă, sai să facă și de aci înainte serviciile iobă- 
gesci, că la Alba Iulia se vorii scad6 sarcinele iobăgescă 
şi contribuţiunea pentru țăranii, eari vorti voi să remână, şi 
de aci înainte iobagi, şi iobagii acestia nu vorii av în 
viitorii să facă mai multi nobililoră de câtii o singură di 
pe săptămână, dar şi acesta pe lângă plată, iar ţăranii, 

1) pervenimus ad dictam possesionem Mesztaken, ubi cirea 'Tem- 
plum et coemeterium, erant quam 600 coadunati homines vala-' 
chici, sed inermes, ubi comparuit laceris vestibus dictus Kri san 
Dsurs cum quodam mihi ignoto. Deposiţiunea 1 George Marculă din 
Cristioră, 1 Febr, 1785. ” 

2) Comitatalii Hinedârei în due vaporte ale sale, unulii către c. Ian- 
covits (25 Nov.), altulii către cancelaria aulică (3. Dec.), afirmă, că seri- 
s6rea, care fu prezentată aici poporului, ar fi fostii o qi plomă cu 
litere aurite (Literasque cum quibusdam caracteribus aurreis com- 
monstravit). Dar în raportulă supref, Lad. Popii, cu data Bradi 1 Nov. 
Și: în raportulă Provisorului din Slatna, totă din 1 Nov., scrise așa dar 
numai a dna di după adunarea din Mestăcănii, se vorbesce numai de '0 
serisdre (literae quaedam — eine Schrift), așa, că certitadine deplină esistă 
numai despre o scrisdre, care dicea Crișanii, că o are Horia de la, împăra- 
tul. Crişanii, în interegatoriulii săi, încă declară, că la Mestâcănii a 
avută nisce scrisori românescei (scripta valachica), dar ce con- 
țineaii scrisorile acele, dânsulii se feresce ca să spună,
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cari nu voiesc să mai fiă iobagi, aceia de siguri ai să 
primescă arme la Alba Iulia şi se vorii face grăniceri, şi 
în fine că totă la Alba lulia se va publiea țăranilorii o nouă 
poruncă împă&rătescă 1). Apoi ridicândiă în susă erucea de aură 

1) eîn von Stephan Hollaki snbst. Vice Comes, von F. Panya d. 1. Nov. 
um. 10 Uhr abends abgefassten Bericht woriu er anzeigt ,. . . dass 
2 Einwohner aus Kerpenyes... . Mocz genanut bey dieser 
Versammlung erschienen und ihuen vorgetragen dass Hore Krank- 
heit wegen nicht selbst kommen kănne ihnen sagen lasse er seye aus 
Wien angelangt und von Ihro Mayestăt dem K ay ser die 
Verordnung erhalten dass alle diejenigen welche ihren Grandherrna dienen 
wollen wichentlich nur 1 Ta g gegon 10 Groschen Bezahlung zu ar- 
heiten schuldig sein sollen, wenn sie ihnen aber (ilegibilă) bleiben 
wollen; sie in Carlsburg gauz gewiss Gewvehr erhalten 
wiirden ... , Der Zalathnaer Provisorat von l-ten Nov. bestâtigt: 
dass ein gewisser Betriizer des vo rigen Tages, einen Haufen bey- 
Mesztakon versamelter Bauer mit mit Vorzeigung eines goldenen 
Kreutzes und einer Schrift die er in der Absicht von Ihro Mayestâăt 
erhalten zu haben vorgegeben um die alle hiesigen Unterthanen n ac h 
Karlsburg anzuweisen, woselbst sie zu Soldaten a ngenommen 
werden vwiirden. Raportii ali guv. trans. către cancelaria aul. fără dată 
Analecia ad Historiam seditionis: Zwey Bauer aus Ker penyes 
hatten dabei im Nahmen des Hora dem Hanfen angekiindigt Er sey 
kiirzlich von Wien gekommen, und lasse Ihnen sagen S-e Majestăt 
hatten es jedem frey gestelit, entweder sich militarisiren za lassen, 
oder ferner roboten; ete. — lar subpref, Lad, Popă cu data Bradii 
1. Nov. raportâză com. Hinedora: Qnidam maleferiatus ,. .. die hes- 
îerno plurimis huius cizculi Incolis ad Possesionem Me s ztaka, 
clandestine coadunatis crucem auream et literas quasdam spec- 
tandas exhibuit, illasqne sua Majestate Sacratissima sibi eo fine data 
esse asseruit, quatenus universos Magni huius Transil- 
vaniae Principatus LlobbagionesAlbam Carolinam 
ad suscipienda arma inviaret, — Sub-căpitanuliă George Marculi din 
Cristioră, care a fostii presenţii la adunarea din Mestâcănă, declară în 
17 Nov. către oculistulii I. Monară: Der Horre hat uns angedeutet, 
wir solten uns in den Mesztaker Terren versamlea, er sehrieb uns 
auch, dass er die Vollmacht vom Kayvser hate, uns alle 
zusanm zu berufen, wir sollten demnach alle zusammen kommeu, 
indem es befehle hitte, die er uns he rausgeben wolte ..... 
(ir) solten mit ihm nach Karlsbu rg gehen, um daselbst die
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4 PI le dise: Vedeţi aici e chipul împăratului şi e semnii, că 
voința împăratului este ca voi să fiți militană, le vorbi des- 
pre sfințenia, crucii, că voi credeți în cruce, pe cruce sunteți 
botezați, pe cruce jurați D, și-i invită să plece imediatii la 
Alba Iulia, că acolo se voră convinge despre adevărul cu- 
vinteloră lui Horia şi despre puterea acestori semne 2, Și 
în fine, Crişanii mai adause, că Horia încă-i așteptă la, 
Slatua, ca de acolo împreună cu dânşii să mârgă la Alba, 
Iulia, ca să primescă arme, -că de pe valea Mureșului încă 

weitere Befehlezu erhalten, und so schwuren wir alle 
bey der Mestzaker Kirche. — Crișană în interogatoriulă săă încă ne spune 
următorele : Hierauf habe Er (Krisan) also Sie auf năchsten Sontag zur 
weiteren Verabredung zur Mesztaker Kirchen be- 
stelleţ, .., . Er mit einen in der Hand gehabten kleinen hălzer- 
n en schân gemahlten Kreuiz nachmittags bey den Volck erschienen. .. 
Bey der Kirchen za Mesztaka habe Er (Krisan) denen versimleten 
Leuthen 5fentlich bekant gemacht : dass Sie zu Carls burg wer- 
den Grănitzer werden, Gewehre, und die Erleichterung 
an der Contribution, und an den grundherrlichen Diensten erha1t en; 
denn Hora habe Ihm es gesagt dass Er derowegen von Ihro Mayestăt 
den Kaiser resolutionen în Handen habe. — Contele Iancovits întrâbă pe 
Crișan : Ob Er nachdem die angeordnete Menschen bey der Meszta- 
kaer Kirchen sich versamlet hatten, alldorten den Befehl gegeben habe 

. Zu Kurety erscheinen, von dorten abez zur w ei teren Verneh- 
mung eines kaiserlichen Befehls nach Carlsburg 
mitgehen solle? Şi dânsulii răspunde : Ja! Er habe dieses befohlen, — 
Martorulă Adamă Giurgii din Cristiorii, în interogatoriuli să din 1 
Fevr. 1785, încă declară : quo (Meszteka) pervenientes, tale acceperunt 
mandatum ut... , pervenirent A. Carolinam ad mandatum re- 
gium exaudiendum. — Iar vice-comitele Zarandului St. Hollaki în 
sorisârea, sa de la 28 Jan. 1785, ne spune, că George Crișan și soţul 
săi, ar fi disă către poporă : că Horia i însciințâză şi le adeveresce prin 
dânșii, că mergândă la Maiestatea Sa, a căpătatii scris6rea (cu litere 
mari, și crucea, ca să mergă cu ei la Alba Iulia, unde a ajunsă până acum o n6uă poruncă ca să iee arme, ete. 

1) Benki [, în manuserisulii săă despre revoluțiunea, lui Horia, Bibl, 
museului trans. din Oluji. 

2) Scrisorea, vice-comitelui din Zarand Stef, Hollaki. 28 Ian. 1785, 
Bibl. museului trans. Col. Ales. Mike T. III „despre române,
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să li se publice o nouă poruncă împ&rătescă. Deşi 
țeranii fură împedecaţi în drumulii lorii şi nu putură ajunge 
până la Alba Iulia, dar cu tote acestea, noua, poruncă împă- 
rătescă a lui Horia ne este astădi deplinii cunoseută. Crișanii 
o publică a treia di în comuna Curechiă, şi acâstă nouă po- 
runcă împărătescă era, că țăranii să se revolteze, să stingă 
şi stărpescă pe toți nobilii şi pe toți ungurii din Transil- 
vania,. 

Planulă este aşa dar cvidenti. Horia și căpitanii săi 
voiaii ca țăranii înainte de începerea revoluţiunii să capete 
arme în mână 2). 

Dar ce se întâmpla ore la Alba Iulia? Căpătaii țăranii 
arme ori nu? 

Noi vomii lăsa cu totuli la o parte cestiunea, că ar- 
mata imperială se afla și dânsa într'o gravă complicitate 
morală pentru turburările din vâra anului 1784, că dânsa 
înscrisese fără nici o greutate pe țărani ca militari și le 
promisese arme, că militarisarea, corespundea pe deplină 
cu intențiunile împăratului Iosifii şi ale partitului militară. 
Vomiă observa numai, că după cum ne probeză aduna- 
rea, din Mestâcăni, Horia punea acum de noă în mişcare 
către Alba Iulia, tote stratele țăraniloră, atâtii pe cei cari 
voiaă să rămână iobagi, cum și pe țăranii câri voiaă se 
fiă militară, că iobagii pleca acum după arme legaţi cu 
jurământă și cu o resoluţiune multă mai desperată, așa 
că în totii casuli, dacă dânşii ajungea până la Alba Iu- 
lia, oră -căpătaii arme ori nu, dar revoluţiunea se incepea 
acolo. 

1) Cloșca încă declară 6meniloră din trupa sa, că are să-i ducă la 
Alba Iulia, ca să primescă arme (Interog. 89). Nu are așa dară nici ună 

* îmmdamenti reală afirmaţiunea lui Szilâgyi (pag. 60) când susține: că 
de sigură călătoria țăraniloră către Alba Iulia a fostă numai ună pre- 
textă, ca să mascheze adevăratului scopă ală conjuraţiunii; şi prin urmare 
nici m'aii avutii intenţiunea ca să călătorescă până acolo.
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1. Crişană proclamă, revoluţiunea la. biserica din Curechită. 

Țăranii, cari plecase Duminecă, de la Mestâcănii, ajunseră 
Luni sera în 1 Nov. în comuna Curechiă, sată românesei 
aşedatii în partea orientală a, Zarandului. Toti în aceca di 
sosiră aici mai mulţi deputați și preoți și din alte comune, 
cari nu participase la adunarea din diua precedentă 2), Că- 
pitanulii Crişan le dede ordină să-şi capete cuartire, iar diminţa în diua următâre să vină cu toții ca să asculte po- runcile ce le va da. Dar mulţimea poporului crescuse la unii numără considerabili. şi țeranii ne putendu-și afla cu toții cuartire în satii, o parte din ej tăbărîră pe câmpii afară. 

În aceea di, nâptea târdiii, sosiră Ia Curechiii subprefeeţiă Miehaii Gâl din Baiă-de-Crișă. şi Wolfeangi Nalăezi din Bradu, cu o gardă de 3-4 soldați ca să prindă pe căpete- 
niile țăranilori, 

Ca misiunea dânşilori să fiă încoronată cu deplină suc- cesii, cei doi subprefecți trimiseră înainte pe gorniculi Petru Cara din Cristioră, ca să spioneze loculă unde se află în- 

) În urma, ordinului împăratului Iosifii, din 19 Maiă 1784, Tran- silvania fu divisată în următârele u n ă-s pre-dece comitate: 1. Comitatulă Hinedorei unită cu comitatulii Zarandului. 2, Si- biulii uniti cu districtele Orăștia, Sebeșuliă, Miercurea şi Mediașulă, 3. Alba. 4. Cetate-de-baltă. 5, Făgărașuliă. 6. Haromse- culiă sai Treiscaune. 7. Odorh eiulă. 8. Hurda, 9. Clajulă. 10. Solnoculiăiinternă, ji, Solnoculi-de-mijlocă, Tar în 6 Sept. 1784, Zarandulă a și fostii unită cu comitatulă Hinedorei, 1) hoc certum est, quamtibet Possessionem suos D.e pntatos cum Popis ad Kur ety misisse. , [nterogatoriulă preliminară ali lat Cri- șani, 25,
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cuartirată căpitanulii Crişani. Petru Cara, ne spune ună sub- 
căpitană de ală lui Crișanii, veni noptea în Curechiii, se 
duse la casa primarului unde află numai pe fiulă acestuia, 
ceru pâne și aruncă pânea în focă, ceru vinarsii şi aruncă 
sticla cu vinassii, apoi întrebândi pe băiatii unde e crăişo- 
rulă vostru ca să-l mănâncă? începu să-lii tortureze cu vă- 
trariulă arsi în focii ardâadu-i faţa şi genitalele, ca să-i 
descopere loculă unde se află încuartiratii căpitanul Crişanti. 

După acestea Petru Cara, se depărtă, iar pe la miedulii 
nopţii se întârse de noi cu cei doi subprefecţi chiar la casa, 
unde dormia căpitanulii Crişani. Aici însă o femeiă făcu 
atenti. pe Crișanii, că ai sosită subprefecţii şi soldaţii ca 
să-lu prindă; dânsulii apucă repede fuga, iar subprefecţii 
vădândi că-l scapă, invitară pe soldați să tragă foci asu- 
pra lui. 

În momentul acela însă Gmenii din jurulă lui Crişană, 
începură să dee chiote de alarmă în satii, traseră clopotele 

şi mulțimea poporului se adună imediată. Cei doi subpre- 

fecți vădendu-se acum în periculii ordonară soldaţilori să 

tragă cu armele asupra mulţimii, dar armele lorii nu luară 

focii. “Țăranii % încunjurară de tote părţile, apoi eu pictri, 

cu hâte și ce apucară în mâni năvăliră asupra subprefecţi- 

loră și-i ueiseră pe amândoi. Petru Cara fu priusiăi şi dân- 

sul şi după ordinulii lui Crişani esecutatii imediatii 1), iar 

soldații fură, desarmați, și scăpară cu o mică bătaiă.. 

Apo, în diminâţa următore (2 Nov.), Crişană chiamă pe 

țărani la adunare în loculii numită „la eruce“ afară de sată, 

aică le arăta de noii scrisorile ce le avuse la Mestecănă şi-i 
invită să continue drumulii până la Alba Iulia, ca să pri-: 

mâscă arme. 

1) George Marculiă, subcăpitanuli lui Crișanii, în declaraţiunea 

sa făcută către ocalistulă Molnar, ne spune, că numele acestui gornică 

ar fi fostii Petru Legin. Dar în alte acte oficiali, anume în intero- 

gatorinlă lui Crișană și în sentența pronunțată în contra dânsului, gor- 

niculă acesta fizureză sub numele de Petru Kara,
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Dar situaţiunea se agravase. Ţăranii în urma conflictului din noptea trecută, îngrijați de sortea familielorii ce rămă- 

sese acasă, deelarară, că, dânşii nu mai potă să continue drumulii. Apoi Crişanii conduse mulțimea țăranilorii dela, cruce la biserica din sati şi aică le declară: că de oră-ce nobili- mea, după cum se vede din casulă întemplată în noptea trecută, se opune, ca dânșii să capete arme, de aceea ţă- ranii să-lii urmeze acum pe dânsul, să stingă pe toți no- bilii și pe toți ungurii, să nu aibă nici o frică, fiindi-că, 
dânsul are poruncă de la împăratul să stingă pe toți un- gurii și să le prădeze tote averile 1), 

Revoluţiunea, &ra acum proclamată, . 
Crișanii se întorce cu trapa țăranilor înapoi asupra n0- bilimii din Zarandii, şi înfiorătoriulă resbeli țărăneseii, pu- temii dice resbelii de rasă dintre români ȘI unguri se înce- pe de noi în Transilvania, 

2. Ocuparea Zarandului. 

Pe la anulii 1404 românii din comitatulă Zarandului şi aveati voivodulii lori naţionali pe Boalia fiulă lui Boariă cu reşedinţa în comuna Crisciori 2), 

1) dass nachdem (wie dieser Zuiall Sie belehret hat) die Hungarn der Erfillung des kais, Betehis, nemlich dass das conscribirte Volk zu Carlsburg Gewehr emplangen solle, sich widersetzen: Er (Krisan) habe das Volk zu den ausser den Dorf aufgerichteten Kreutz bestellet ; als es versamlet ware zur Orts Kirchen gefiihret, und dorten die vorbemerkte Worte geredet (adecă: dass nachăem die vergan- gene Nacht Ihre Ueberfallung und die Ermordung zweier Stuhirichtern und eines Gorniken sich ereignet habe; das Volk Ihme folgen, alle Herren, " Edelleuthe, und Hungaren umbringen, und Ihr Haab und Gut pliinderen solle). Interogatoriulă lut Crişanii 10, 37.—lar sub punctulă 47 contele Iankovits face următorea , observaţiune: der 'Taresiu Mihay saget dem Krisan Zsurs hier ins Gesicht, dass Er dem. , +. Volk also zu- geredet habe: Erschrekeţ nicht, denn ich habe den Befehl des Kaisers alle H ungaren zu pliinderen und zu ermorden. *) In documentele din anii 1599 şi 1610 Orisciorulă apare ca ună e a- stra ali comitatului Zarandă Col. Remeny în Transilvania 1868. 541. 
1l
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Dar pentru diferite ofense şi insulte, ce le făcuse voivo- 

dulă Boalia, regelui Sigismundă, comitele Timişorei Pipo de 

Ozora din ordinulă regelui i tăiă capulă şi-i confiscă tote a- 
verile, atâtii moșiile particulare câtă şi acele, cari le ţinea 

în puterea voivodatului. Dar peste puţini ani unii fii ală 
lui Boalia cu numele Vladi câștigă prin valorea şi me- 

ritele sale de noii graţia regelui Sigismund. Cu deosebire 

se distinse dânsulii în Bosnia, unde rămăsese pentru apăra- 

rea castelului Balavar, şi regele ordonă comitelui Pipo de 

Ozora să-i restitue moşiile confiscate ale părintelui sei, a- 

nume, Crisciorulii, Rîşea, Sdrapţulii și Cereţelulă :). 

„ Mai târdiă însă acestă ilustră familiă română, întogma ca 

ceea l-altă nobilime naţională de peste Carpați, trecu la ca- 

tolicismă, apoi la reformaţiune, și din reformaţiune la desna- 

ționalisare, așa că în secululă trecută descendenţii voivodu- 

2) Kemeny, în Uj Magyar Muzeum. II. 1854. 125—126, 1415. Nos 

Pypo de Ozora Themesiensis . . . Comes. . . qaod licet nos Boalyam 

Voyvodam de Krestor, qui pro suis multiplicibus et sepissimis 

excessibus, et notoriis infamiis, ac difamationum et dictorum offensioni- 

bus, quibus ideni erga serenissimum dominum nostrum Regem diversis 

locorum in temporibus non immerito fait accusatus, ex ejusdem do- 

mini nostri Regis commissione et mandato specialibus ipsum 

Boalya decollari fecerimus universasque possessiones et por- 

tiones possessionarias erga manus suas tam jure perpstuo, quam etiam 

pro oflicio .. . . habitas, et existentes abstulerimus,.... tamen 

quia idem serenissimus dominus noster Rex praenotatus attentis et con- 

sideratis fidelitatibus, et fidelium servitiorum gratuitis meritis, quibus 

nobilissimus Ladislaus filius ejusdem condam Boalya prop- 

tor sua sernitia diversis locorum et temporam curriculis et specialiter 

nuper in regno Bosniae in Castro Balavar vocato, ex nostra con- 

missione pro defensione, et tuitione regni, et castri praemisso- 

rum remanendo, ..,.. possessiones Kristor, Riska, Zdravez «t 

Czernezel in districtu albi Crisii existentes propter dicti Boalya 

excessus per nos ablatas mandavit nobis eidem Ladislao remittere et 

resignare ... . Nos itaque mandatis ejusdem domini nostri Regis sa- 

tisfacere et eidem obtemperare volcutes praemissas possessiones ,.., . 

remisimus. — Tot aici a publicată contele Remeny şi genealogia familiei 

Kristsori dela Boară şi până în a dâua jumătate a seculului trecută,
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lui Boalia din Zarandi erai ungarisați cu totulă, şi după numele moșii principale Crisciorulă, că purtaă numele de Kristsori. 

Asupra nobilimii din Crisciori se întâmplă la anul 1784 coli de ântâiă atacă ală țeraniloră resculaţi. 
Căpitanul Crișanti plecase din Curechiii Marţi dimineţa în 2 Novembre și în aceca, di pe la 10—11 dre înainte de amedi ajunse cu trupa ț&ranilorii în comuna Criseiorii. Cu o furiă  vehementă, țăranii se aruncară îndată asupra, curțiloră nobilitari și esecutară, 17 persone din nobilimea de aică, între cari se aflaii 12 membrii din vechia familiă Kristsori, sub- prefectul Michaiă Pakot și soția preotului reformatii D, Pu- țini nobili scăpară cu fuga prin păduri, iar cei alalți, băr- baţi, femei şi: copii fură făcuți prisonieri şi apoi cu toții bo- tezați în religiunea română, 

Iobagii din Ctriseioră împărțiră între sine tâtă averea, mMo- biliară a domniloră să, dicândă că dânșii cu munca, loră aă câștigată-o, luară, elopotulă de la, biserica, reformată, şi-lă puseră la biserica, română, vechiă reminiscință, că biserica, acesta fusese odată a româniloră, Iar pe fica, sub-prefectului Michaii Pakot, cu numele Apolonia, o botezară, mai ântâii în religiunea română, şi apoi. preotulă Constantin Turciu, numită şi Popa Costanii, o cunună cu ună tînără iobagii din Criscioră, anume Ionii Sârbu. 
Acesti Popa Costanii, omă încă tînără, în etate numai de 32 ani, fu unulă din cei maj activi și devotați preoți în tătă revoluțiunea Zarandului. În repeţite rânduri dânsulă a- sigurase pe ţărani, că pe viitoră nu ati să mai fiă iobagi le declară, că are Și dânsul porunci de la împăratul să estermineze pe toți ungurii, şi în totă timpulă câtă ținu re- voluţiunea română, Popa Costanii cânta în biserică, în tote 

3 

1) După lista oficială din 24 Martie 1785 sub titlală: Tabella in- dividualis per tumaltuantes Valachos Anno superiori 1784. mense No- vembri în Inclyto comitatu Hunyad cum Zarand unito Interemp- torum.
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Miereurile şi Vinerile : „Mântuesce Domne poporulii Păi“. 
Iar ţăranii, în semnă de stimă şi iubire, i dase titlulă ono- 
rificii de Vicariii ală românilorii ortodoxă din Transilvania 1). 

Din Crisciori, trupa țăraniloră se divisă în doue părți. 
O parte apucă drumul spre comuna Michaleni, iar căpita- 
nulă Crișanii cu altă trupă de țărani, atacă în aceeași di 
după amedi, nobilimea din oraşuli Bradii. 

La seirea, că românii vină asupra Bradului, mare parte 
din nobilimea de aici 'şi căutase refugiuli în turnulă bise- 
ricei reformate, dar țăranii năvăliră îndată, asupra bisericci, 
frânseră ușile, se suiră în turnă, traseră josii pe nobili, o 
parte din ei fură esecutați aci, iar cei alalți bărbați, femei 
Și copii, agraţiați sub condiţiune să primâscă religiunea ro- 
mână, apoi peste doue dile, Joi în 4 Novembre, fură bote- 
zați cu toții, catolică și reformaţi. Uni iobagiii românii intră 
în casa fostului asesorii Nicolae Bradi, eu cuvintele : „Aici 
escă dragulii mei de domnii“, i luă de pe capii căciula de 
nobilă şi o puse pe capulii stii, apoi seose pe domnulă stă 
din casă afară și-l dede pe mâna mulţimii, care-lă esecută 
imediată, Iar alți doi mobili, Ionii Nemes cu doi fi ai sti, 
George Anca cu ună fii ală săă, cantorulii reformată şi ună 
amărită de croitoriii, eredură, că vori pute scăpa cu fuga 
din captivitatea româniloră, dar fuga le fa nefericită, ei 
fură prinși, aduși înapoi la Bradii, condemnați la morte, 
iar Vineni în 5 Novembre, duși la podulă de peste Crişă 
şi aici esecutați cu toţii, nobilă şi particulari, părinți ȘI copil. 
În Bradă, furia țăraniloră resculaţi, cădu și asupra unorii co-: 
mercianţi ovreă. Iositii Samuelă, ovreu din Alba Iulia, venise 
tocmai în timpulă acesta la Bradi cu soția sa şi unii com- 
panionit ală stii, ca să vânqă licheruiă și alte lucruri de co- 

1) După trecerea la unire a mifropolitnlui Atănasie, românii ortodoxă 
din Transilvania remaseră fără episcopă în ţeră până la anulii 1784. și 
întregă administraţiunca bisericei o:todoxe (afară de numirea şi sfințirea 
preoţiloră) era până în timpalii acesta încredinţată unui vicariă, 
(Cf. Benk5, Transsilvania, Ed. 1833. 11. 240, 588).
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merciă. Dar ţăranii le secuestrară, îndată totă. marfa, raseră 
bărbile la amândoi ovreii, și după cum se plânge Iositii Sa. 
muelă i desbrăcară pe toți trei până Ia piele şi le turnară apă 
peste capi, dicândii că-i boteză Şi-i facă români. 

Acum țăranii începură a se ridica în massă în tote părţile 
Zarandului. În fiăcare comună, sosiaii câte 2—3 emisari de 
ai lui Crişan, convoeati pe săteni la adunare, le publicaii 
porunca împăratului pentru esterminarea sinţii unguresei şi 
noue cete de țărani sosiai pe fiăcare âră în trupa lui Cri- 
şană. 

Din Brad mulțimea țăraniloră se divisă iarăși în may 
multe trupe, apucândă fiă care trupă câte o direeţiune dife- 
vită prin tote colțurile Zarandului. Iar căpitanulă Crişanii cu 
o parte din armata țăraniloră atacă Miereuri în 3 Novem- 
bre dimineţa curțile nobilimii din comuna Ribiţa. La sei- 
rea, că ț&ranii resculați vină asupra Ribiţei, mare parte din 
nobilimea de aici se retrăsese în casele fostului pereeptoriă 
Iosifă Ribiezei, și aici cu armele în mână cereă să se apere 
în contra fariei poporului resculatii. Dar țăranii încunjurară 
îndată casa lui Ribiezei şi o luptă înverşunată se încinse între 
dânșii şi între nobilii desperați, luptă, care ținu până după a- 
mâdi și în care cădură 7 omeni din trupa lui Crișanii 2), În 
fine, ţăranii incendiară casa luf Ribiezei, o parte din nobili 
cădură în cursulă lupţii, alții pe când voiaă să fugă, iar 
cei-l-alți fură prinşi, şi apoi după cum e Justiţia, poporului 
înfuriată condemnaţi cu toții în modă sumară la morte, iar 
Joi în diua următore duşi cu mare escortă, la capul satului 
și aici dați pe mâna țiganilorii să-i esecute și înmormânteze. 
Între cei condemnați se afla şi pereeptorulă Zarandului Moise 
Ribiezei, dar ţiganuliă întârdiă cu esevutarea dânsului dicândă, 

1) Popa Avramă din Uibăresei încă a fostii acusatii. la epis- copulă Nichitici, că în timpulă atacului din Ribița, dânsulă se suise în turnulă bisericei şi de acolo îndemna, poporulă la luptă în contra nobi- limii. Interogatoriulii tăcută de secretariuli episcopescă Dumitru Busta- 
țhicvics, Abrudii, 14 Decembre 1784.
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căi e milă și voiesce mai ântâii să-i sape mormântulii, 
ca de o dată să-i arunce cadavrul dinaintea ochiloră. Iar 
Moise Ribiczei legată cu unii lanţii de carii trebui să pri- 
vescă cu ochii săi cum i sapă ţiganulă mormântulii. În tim- 
pulă acesta, însă sosiră aici câți-va, soldați trimiși de căpi- 
tanulă Osepi din Baiă-de-Crişi, acestia interveniră pentru 
Ribiezei şi-lă scăpară de la morte 

lar două fete ale lui Emericii Nomes, una Rafaela în e- 
tate de 24 ani, alta Agneta de 20 ani, fură agraţiate sub 
condițiune să trecă la religiunea română, și ceremonia, bo- 
tezului, după cum ne spunii dânsele, se întâmplă în modul 
următorii: Preotulă le întrebă dacă li scârbă de religiunea 
loră și. se lapădă de bună voiă de ea. Ele răspunseră că da, 
şi scuipară de trei ori pe pământă, una primi în boteză 
numele de Raveca şi alta Rafira, preotulă le unse fața, 
fruntea, și dosulă mânelori cu mirii şi apoi dieândă cuvintele: 
„Boteză-se robele lui Dumnedeii Raveca şi Rafira, muiă 
patrafirulă în apă și le stropi pe amândout. 

Peste toti țăranii români uciseră și esecutară în Ribiţa 
42 persâne, nobili şi diferiți particulari, între cari se aflaii 
19 inși din familia Nemes, 5 din familia Ribiezei, fostul 
notarii alii comitatului Iosif Madoesai și cantorulii reformată. 

A doua trupă a ţeraniloră, care plecase Marţi la amâdi, 
în 2 Novembre din Criseiorii, ajunse în aceeaşi (i în comuna, 
Michăleni». 

Nobilulii Ladislaii Csiszâr din Michăleni, singurulă domnii 
feudalii ali acestei comune, audindă că țeranii resculaţi vină 
asupra dânsului, cercă să fugă repede cu familia sa prin 
păduri, dar abia făcuse câţi-va, paşi de acasă și Ladislaii 
Csiszâr fu prinsi dimpreună cu totă familia sa, adusă îna- 

“poi la Michăleni și aici esecutată cu doi copii ai săi Și cu 
unii frate al săi. 

lar soţia dânsului Caterina, fica fostului comite ală Za- 
randului, a br. Paveli Hollaki, o nevastă tînără și frumosă 

1) La Szilăgyi 4 Novembre, dar neesactă,
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se îmbrăcă în haine ţerănesci, și la propunerea preotului 
din Michăleni se ascunse în podulă bisericei românescă. Dar 
Miercuri în diua următore, o aflară şi aică doi iobagi, sol- 
daţi licentiaţi, acestia o duseră în biserică şi aici o siliră 
să, presteze jurământulă, că se lapădă de confesiunea eato- 
lică și trece la, religiunea, română. Iar Joi în diua următore, 
sosi în Michăleni și căpitanulă Crișani venind cu trapa sa 
din comuna Ribiţa. Neferieita nevastă de frica țăranilor 
fugi de noii în păduri, dar căpitanulii Crișanti trămise trei 
Omeni după dânsa, acestia, o prinseră, o aduseră înapoi la 
Michăleni și acum țeranii înfuriați voiaii s'o esecute. Dar 
interveni în acestă Justiţiă populară căpitanulă Crişan şi 
Caterina Csiszăr fu lăsată în viţă 2) sub condiţiune, după 
cum se plânge dânsa, ca să se boteze de noi 2), 

Trista, sârte a acestei nobile dame, desceptă şi compăti- 
mirea istoricului transilvanii, a abatelui Iosifă Carolă Eder, 

1) In petiţianile sale către împăratulă losifă şi către contele Iankovits, 
Caterina Csiszâr nn amintesce nimici că dânsa ar fi scăpată 
dela morte cu ajutorinlă căpitanului Crişani. In interogatoriulă săă 
însă, căpitanulii Crişanii declară în două rânduri și în modii forte cate- 
goriciă, că dânsulă a, împedecată poporulă să nu o esecute (inveni îllam 
dominam vestibus valachicis amictam, et intpedivi ne illa în- 
terficeretur, Interog. prelim. 17). De și Crişană în totii cursul procesului 
săi este forte laconică, dar dânsulii nu inventeză nică o dată lucruri, cară 
nu S'aii întâmplată, şi diu acestă causă, noi contrar păreri lui Szilăgyi, 
trebue să considerămi declaraț'unea lui Crişană în privința Caterinei 
Osiszâr ca adevărată, 

2) In mai multe scrisori particulari din timpulă revoluţiunii se emin- 
tesce, că țeranii resculaţi ar fi măritată pe Caterina Csiszâr 
după ună iobagiă română din Blăjeni, cu numele Tode ră Cleşii, șol- 
dată licențiată, care după cum se constată din actele oficiali, esecutase 
pe bărbatulă și pe copii dânsei. Faptulă acesta “li relateză ca positivii 
și contele Dominic Telcki. In plânsorile sale însă Caterina, Osiszâr, cu 
totă dreptulii, nu amintesce nimic în privinţa, acestei delicate cestiuni. 
Dar e fârte probabilii, ca şi dânsa să fi avută sârtea celoră-l-alte femei 
nobile din Zarandii, să fi fostii silită în aceste critice împrejurări să-și 
mântue vița prin o căsăturiă țărănescă,
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care într'o epistolă poetică, deserie cu multă sentimenti, pu- 
temi dice cu ceva esaltare, suferințele acestei femei pe tim- 
pulii revoluțiunii române. Uni adevără însă forte caracteris- 
tieii pentru epoca de atunci aflămi totuși în serisorea, aba- 
telui Eder, anume, că în timpulă acesta înaintea țeraniloră 
români era o crimă de a fi născută cine-va din sânge un- 
guresci. — Hungarico sanguine natos erimen erat!1) 

Iar Joi, în 4 Novembre, altă trupă de țărani atacă popu- 
laţiunea ungurâscă din oraşul Baiă-de-C rişă. 

Călugării franciscani de aici 2) mare parte de naţionalitate 
unguri, simțindu-se cu vița în periculă, fugiră cu toţii spre 
Ungaria lăsândă în sfânta mănăstire numai pe nn singură 
călugării. 'Țeranii resculați petrunseră îndată în mănăstire, 
distruseră toti ce aflară aici și în iritațiunea lori asupra 
nobilimii şi a naţiunii unguresci străpunseră icâna Prea-cu- 
ratei Fecidre dicândiă: „Asta-i Maica Precestă a, unguriloră, 
aruncară pe josii cuminecătura din potiră strigândă : „Asta-i 
Dumnedeuli Ungurilori, acum să' le ajute dacă pote“, şi 
în furia de care eraă cuprinși, înaintea, lori nu mai era 
nimică sfântă ce era ungureseii. Desehiseseră mormântulii 
fostului comite Ladislai Mariafty, îngropatii cu unii ană mai 
înainte, botezară în religiunea română pe vtduva subpre- 
fectului Michaii Gâl ucisă la Cuvechii cu done dile mai 
înainte și o măritară după ună iobagii români, esecutară 
pe advocatulă George Szentkirâlyi, pe ună curicră alii co- 
mitatului şi pe ună nobili cu numele Iosifi Kis. 

În același timpii sentinelele resculațilorii de la satulă Tir- 
nova în apropiere de Baiă-de-Crişii prinseră pe o femciă 
din Beiușii cu numele de Eva Ajtai, care călătoria la pă- 
rinții săi din Abrudă, Şi ţăranii credândi, că e ungurvică 

1) Epistola poâtica. Ms. în biblioteca museulni Brukental din 
Sibiă, vol. XLVII. 

2) Din ordinea „Părinţiloriă observanţi“, cară în generali 
se numescă „Bulgari“ sai preoţi ai provinciei bulgare, în unele scrieri 
și călugări românesci (Olâ-Barătok).
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voiaă s'o esecute. Femeia acesta, însă scăpă de la mârte numai declarândă că e română, iar spre încredințare trebui să reciteze țăraniloră 'Tatălii nostru în limba românescă. 

Iar Mierewi în 3 N ovembre, ţăranii din comunele Herţega- nii şi Sălisce plecară asupra curții contelui Franciscă Gyulai din comuna Trestia 1). Pre drumii însă ună băiaşii i făcu 
atenți, că 'Trestia e comună, băiăsescă și voră face pagubă împăratului şi țăranii se întorseră înapoi, ca să nu atace nimici, ce e împărătesei. Dar în diua următore veniră Ja, dânșii doi iobagi din 'Trestia şi-l invitară de noii, ca, să vi- nă să atace curtea domnului loră. Peranii plecară şi edifi- 
ciele contelui Franciseă Gyulai fară prefăcute în ruine. 

Apoi Joi în 4 Novembre, țeranii atacară şi distruseră, fru- 
mosul palatiă ali contelui Franciseii Gyulai din Luncă, ese- cutară pe administratorulii domeniului Antoniu Genesi, bote- zară în religiunea română pe două fetițe nobile cari se a- flaă în curtea de aici, apoi le măritară, una după unii sol- dată licenţiatii, alta, după ună iobagii. Distruseră şi în ma- re parte arseră curţile nobilitari din Lu ncoiulă-de-susii, Luneoiuli-de-josi, Ociă, Hălmagii, Hălmăgeliă, Pleşcuţa, TŢermure, Tomesci, Sălisce Şi Azuva, îm- prăsciară archiva comitatului, atacară, şi despoiară bisericele 
reformate din Crisciori, Bradu, Ribiţa, Baiă-de-Crişti, cum și bisericele catolice din Ociă, Michăleni, Luncă şi Trestia, 

Aşa, că în urma loră nu remase ună edificiă, ună monu- mentii neatinsă, care avea, ceva suveniri legate de domnia 
despotică a nobilimii din Zarandii, 

Vicecomitele Zarandului Stefani Hollaki scăpă cu fuga, la Aradiă, mai mulți nobili se ascunseră în primele momente ale periculului pe Ia iobagă mai credincioși, apoi rătăcindă câte 2—3 dile prin păduri se vetraseră la Deva, iar alții ȘI căutară scăparea la Orade. 

1) Cu predicatul conte ge Mintia (Maros-N&meti) și baroni de Trestia,
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Așa, că în timpi de patru dile de la 2—5 Novembre 
Zavandulă întregi ajunse în posesiunea țăranilorii resculați 
şi afară de autoritatea lui Horia şi Crişaniă, aici nu mai e- 
sista nici ună feli de autoritate 2). - 

Peste totă loculii pe unde ajungeaii trupele reseulaţiloră 
întrebaii pe iobagi, dacă ţină cu împăratul saii cu domnii, 
în casulii de ântâiii să mergă cu dânșii, iar în casuli ali 
doilea voră aprinde casele pe ei. Însă amenințările aceste 
erai cu totul de prisosă. Lobagii români peste toti locul 
asceptaii cu doră trupele vesculaţilorii şi se însoțiaii de bu- 
nă voiă cu dânșii. Iobagii proprii erai cei de ântâiii, cari 
intraii în casele domnilor săi și cei mai înverșunați asupra 
lorii 2). 

Țeranii eraă surdi și muţi la rugările și lacremile dom- 
nilorii săi. Legaţi cu lanțuă de cari ducea pe nobili la 
capulă satului și aică i da pe mâna țieanilorii să-i esecute 
şi înmormânteze. În furia lorii, ei nu cruțaii nici femeile nică 
copiii domniloră lori, și eseeutaii înti'o formă pe domnii 
loră feudali, cum și pe aceia, cari nu aveai nici unii io- 
bagiii. Revoluţiunea nu era numai în contra nobilimii, ea era 

“în contra întregului elementă ungureseii. 

lar agrațiările, ce le acordai țăranii erai legate de o sin- 
sură condițiune, aceea de a se face români. Stingerea sai 
romanisarea elementului ungurescă din Transilvania era, devisa 
acestei violente revoluțiuni. Iar convertirea la naționalitatea 

1) Magnații din Transilvania în memuriuli loră înaintată contelui 
amkovits încă se plângi pe cum urmiză: „În comitatulă Zaran- 
dului compusă din românii cei mai sălbatici, dicu dânşii, astădi dom- 
nesce numai Horia cu rebelii săi, şi așa că l'a închisă de tote păr- 

„file, în câtii nime nu mai pâte străbate acolo, și nici nu mai esistă în 
comitatulii acesta nici unii felii de administraţiune, ca și cum nu se ar 
țin6 de Transilvania“, 

3) Eben derselbe (Gubernial-Commissarius B. Brukenthal) berichtet. . . . 
die eigenen Einwohner der Dărfer hătten bis itzt immer am 

rasendsten gewiihlt, wenn der Schwarm zu ihnen gekommen sey. Ms, 
Analecia ad hiştoriam seditionis,
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română se făcea prin aceptarea, religiunii române. Ţăranii 
credeai, că prin misteriulă apei sfințite, prin asimilarea ere- 
dinței vorii putea naționalisa, imediatii pe adversarii loră, și 
117 prisoneri nobili şi particulari, câţi cădură în mânile 
țăranilorii se supuseră cu toții acestui procesii de romanisare, 
Unii se făcură români prestândii numai jurământulă, că se 
lap&dă de credința, lori şi treci la religiunea română, iar 
alţii fură botezați de noii după tote formalităţile bisericei 
ortodoxe, şi totii cu asemenea ceremoniă țăranii măritară, 
văduvele şi fetele nobililoră după iobagi. Pe femei le îmbră- 
caii în haine românesci, le interdiceaii să mai vorbseă un- 
guresce, nu le era permisă să amintâscă, că ati fostă dâmne 
nobile şi că aii avută iobagi, le siliai să âmble desculţe pe 
strade, apoi toţi captivii, bărbaţi și femei într'o formă, eraii 
obligaţi la tote lucrurile economici domestice şi agricole a, 
țeraniloră, până chiar să, le curețe poetile 2). Şi câtă bu- 
curiă era pentru țărani vădândii pe stăpânii săi de o dată 
ajunși acum în stare de servitute la, dânsulii. 

Trupele țăranilorii, oră pe unde treceaii, în urma, lori, din 
casele nobililoră, nu mai rămânea de câtă cenușa, sail triste 
ruine. Așa, că urmele acestui înfricoşatii resbeli de estermi- 
nare, de și acoperite de nduele ruine ale anului 1848—49 
se mai eunoscă şi până astădi în comitatul Zarandului. 

„Casele ndstre, se plânge nobilimea din Zarand către 
împăratulii Iosifă, ati fostii prefăcute în cenușă saii în ruine 
miserabile, tâtă averea nâstră a foștii prădată, şi în acestă 
situațiune, care nu se pote deserie, când inimile nostre erai 
aprope să se frână de durere ne vădurămi ajunși întro 
stare cu multă mai amară de câti însăși mortea. Sufletele 
nostre ai fostii forțate să primescă vechia, lori religiune gre- 
cescă, iar noi supuși la cea, mai tristă stare de sclavi, şi în 
acestă situațiune și miseriă ami trebuită să petrecemii mai 

1) Petiţiunea mai multorii nobili din Criseioră refugiați în Deva că- îno br. 1. Bormemisza comitele Hinedârei, Deva 25 Novembre 1784,
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multă de patru săptămâni, fără nică uni ajutorii sub mânile 

servitorilorii și țăranilorii noştrii“ 2). 

Catastrofa, era întru adevări mare. 

Țăranulă românii asuprită, despoiatii şi torturatii sute de 

ani, el care văduse distrusă întrega lui individualitate po- 

litică, libertatea lui nimicită, proprietatea. lui luată, religiunca 

lui declarată de idololatriă, numele de români egalii cu nu- 

"mele de selavii, eli care nu mai avea nici ună tribunală la 

care să se potă plânge, se constitui acum singură în tribu- 

nalii şi singurii și făcea dreptate. Pedepsele de morte, cari 

lovise așa, de multii şi aşa de grei pe ţăranulă românii se 

. întoreeaii la anulă 1784 asupra nobilimii unguresci. 

Exa o tragică resbunare a trecutului. Și violența cu care 

se esecută acestă revoluţiune, este numai o probă despre 

nedreptatea, mai multii despre batjocura, ce se făcuse cu 

poporulii românii seculi întregi. 

3. Revoluţiunea se estinde peste întregi comitatulă Hinedârci. 

După Zarandă urmă districtul Hinedorei. 

Încă Miercuri în 3 Novembre Ladislai Popii fostulii viec- 

comite ali Zarandului vădendiă, că revoluțiunea țăraniloră 

cresce din di în di apucă repede drumul călare spre Deva, 

strigândii pe la ferestile nobililori să fugă fiă care în cotro 

pote, ajunse în Șoimusii noptea pe la 11 ore şi alarmă în- 

dată întrega comună,. să îngrijâscă fiă care de sine. În a- 

ceeaşși di sunetulii clopoteloră din Băița şi din comunele de 

frontieră ale Zarandului anunţară populaţiunii din valea Mu- 

reșului, că revoluţiunea se apropie de districtul Hinedsrei. 

lar ţăranii de pe Mureşii la scirile ce le primiaii despre 

1) unsere Seelen warden dem Zwange der annahme Ihrer alt 

glaubisch-griechischer Religion, wir aber selbsten, dem trau- 

rigsten, Sclaven stande unterworfen. [n solchem Znstande nuu mus: 

sten wir unter den Hânden unserer Knechte, unserer Tyranen. .... 

uber 4 Wochen, alle Hiilf und Rettungs-los elendiglich legen, Petiţiunea, 

nobililoră și libertinilorii unguri din Zarandii către împăratulă Iosifă II. £. d,
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succesul revoluțiunii din Zarandă începură şi dânşii a se 
înavma repede cu băltage, cu lănci şi arme de foci. Mo- 
mentulă li se părea venită în care iobagiulă să-şi tragă so- 
cotsla cu domnulii săi. 

O frică ce nu se pote descrie cuprinse îndată tâtă no- 
bilimea de pe valea Mureşului. „Pentru Dumnedeii, suntemă 
perduți“ erai cuvintele cu cari agenţii de percepțiune, gor- 
nicii și servitorii nobililoră se întorceaii de prin comunele ve- 
cine şi anunța domnilori loră pericululi iminentă ali re- 
voluțiunii. Baronii Antoniu şi Ştefană losica din Brănișca, 
br. Antoniu Orbân din Bintință, contele Grigore Kun din 
Geoagii părăsiră în grabă mare castelele şi locuinţele lori, 
br. Ionii Bornemisza lasă oficiulă de comite alti Hinedorei și 
fugiră cu toţii la Sibii. Iar ceea-l-altă, nobilime de pe valea, 
Mureșului temându-se şi dânsa de resbunarea, ţăranilorii "și 
căută repede scăparea la Deva, Şi se retrase în fortăreţa 
de acolo. Încă din timpulă resbelului cu Michaiii Vitâzulă 
iobagiulii din "Transilvania nu mai inspirase atâta, terbre no- 
bilimii ungurescă ca la anulă 1784. 

Apoi Joi în 4 Novembre due trupe de țărani coborîn- 
du-se pe valea Caianului trecură din Zarandi în districtului 
Hinedorei. Una din trupele aceste apucă direcțiunea pe 
Mureșii la vale și în aceeași di sera prefăcu în cenușă cas- 
telulă br. Antoniu Iosica din Brănişea!). lar în cele doue 

1) Familia baroniloră Iosica din Transilvania, după origine e 
română și se trage din Caransebeșă. Celă de ântâiă, care înălţă venu- 
miele acestei familii fa Stefani losica, română din Caransebeşii, 
cancelariă ală Transilvaniei pe timpul Principelui Sigis- 
mundi Bathori. Mai târdiă însă Ştefanii Iosica cădu în suspiţiune, 'că 
aspireză la tronulit Transilvaviră şi din ordinulii Principelui fa esecutatit 
în anală 1598.— Szamoskizi, Rerum Transylvanicarum Pentadis YV, lib, 
II. Exat I6sika ex Karam Scbesso Valachorum oppido. 

„ nobili quidem familia, sed neque opibus valenti, nec ullis «laris 
facinoribus praestanti oriundus. . Sei propter singularem fortnnae 
felicitatem, et Sigismundi Principis lib 'ralitatem, nonnihil suo etiam ipse 
adiutus ingenio, ex infimo pene sortis gradu, in summos et amplissimos
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dile următore țăranii distruseră și arseră tote curțile nobi- 
litari din Sulighetiă, Capre, Bretea, Ilia, Bacea, 
Sîrbi, Gura-Sadă, Câmpeni, Tătăresci, Lastu, 
Leșnici, Dobra, Roșcani şi Zamă, până în frontiera, 
Ungariei, despoiară biserica catolică din Brănişea şi cele 
doue biserici catolică și reformată din Ilia, arseră tote câr- 
cimele domnesci dintre Deva şi Dobra, esecutară, în Ilia pe 
nobilulă Ladislai Crainică cu totă familia sa, în numără 
de 10 persâne, pe preotulă reformatii și pe cantorul refor- 
mată, şi aceeași sorte o avură mai multe persone, nobilă şi 
particulari din alte comune. Ladislai Gittfy, comisariulă de 
contribuțiune din comuna Si:bi, cercă la începută să scape 
de furia țăraniloră în casa preotului româneseii de acolo, 
dar în diua următore țăranii 'lă seoseră din casă afară şi-lă 
esecutară chiar în curtea preotului. 

Iar trupa a dona a țăraniloră din Zarandi năvăli Joi 
sera, în 4 Novembre, asupra nobilimii ungurescă din comu- 
na Șoimuşii, dede îndată sigualuli de revoluţiune cu tra- 
gerea elopotelorii, devastară și arseră curţile nobilimii de 
aică, iar Vineri, în diminţa următore, cu făclii şi luminără 
în mână, țăranii pleeară asupra nobilimii din Hârăii și 
Bârsăi,.apoi cu rapiditate care se vedea de mai înainte 
calculată, luară direcţiunea pe Mureșii în susă. La 8 ore 
distruseră şi aprinseră curţile nobililoră din Chemindia, 
la 10 ore în Banpătaca, Cărpenişi, şi Uroiă% 
la 12 în Rapoltiă, la 2 în Bobâlna, la 5 în Foltii, 
la 6 în Geoagiulii-de-josii, unde arseră castelulă 

honores provectus fuerat, atque etiam cancellariatus quam vocant 
munere honestatus. — Bethlen, Historia de rebus Transsylvanicis, Ed. 
Cibinii 1785. IV. 45. Principele Sigismundă Băâthory către Ştefanii Bocs- 
kay : Hoc tibi svadeo, guod si tibi opus sit Principatu Trans 
sylvaniae, ne per aliquem Valachum (losikam indigitans) 
pracripi fibi illum patiaris. — Fragmente din genealogia familiei 
Iosica de la anulă 1559-—1695 sunt publicate de Pesty în opera sa: A 
szâr. Bânsăg, |. 470
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conțiloră Stefani şi Ladislau Kun 1), la 8 dre sâra prădară, 
distruseră și esecutară în Băcăin ţa şi Homorodii, 
lăsândii peste totii loculi în urma lori numai flacără şi 
ruine. Despoiară bisericele reformate din Șoimuşă, Che- 
mindia, Bobâlna, Rapoltii, Geoagiulii-de-josă şi Homorodi, 
și esecutară în drumulă lori de la Șoimuşiă până la Homo- 
rodii 15 persâne, nobil, administratori de domenii și alți 
particulari. 

Iar Sâmbătă, în diua, urimătore, incendiară, frumosulă pa- 
lată ali br.. Antoniu Orbân din Binţinţă, i ruinară pre- 
țiosele florării şi lacui artificiali și prefăcură în cenuşă cur- 
ile conţiloră Iosif Gyulai şi Sigismundă Kun din comuna 
Tischinţi. Așa, că lumina curțilorii incendiate pe valea 
Mureşului în dilele de 5, 6 şi 7 Novembre străbătuse nop- 
tea departe la apusă până în Banati şi la medă-di până 
în 'Ţera Hațegului. 

Uni conduetoră alii postelorii transilvane, cu numele An- 
toniu Schmidt din Sibiiă, întorcându-se cu posta din Banată 
ne spune: că a văduti cu ochii săi prefăcutii în cenușe cas- 
stelulă br. Iosica, din Brănișea, că la Deva primise o gardă 
de soldați pentru pada carului de postă, dar cu tote, că pe 
drumă s'a întâlniți cu mai multe cete de resculați, dânșii 

1) Descendența națională a familieloră aristocratice din 
Transilvania, și Ungaria se află încă acoperită de ună adâncă întunereci 
istoricii, întunerecă până astădi puţină străbătută. După Pesty (A szâr. 
Bânsâg ]. 453), familia K un, din comitatuli Hinedorei încă este ori- 
ginară din Banatul Severinului, Anume aflămii în secululiă ali XVII-lea 
pe mai mulți membrii din acssiă familiă, ocupândă în Banati diferite 
funcțiuni înalte de vice-comiţi ai Severinului, comiți și primari ai Ca- 
rausebeșului (Ibid. 324, 11 262). Dar Benk, representantulii istoriei tran- 
silvane din secululă trecuti, ne spune, că familia Kun din comitatulii 
Hinedârei, ar fi de origine secutscă. (Travssilvania, Ed, 1833 11. 399). 
Astădi însă scimii cu deplină certitudine, că genealogiele magnaţilorii diu 
Transilvania și Ungaria până în secululii trecuti erai compuse după îm- 
pregiurări și simple ambiţiuni, încât nu presintă nici cea mai mică va- 
lore istorică în privința descendenţei naţionale,
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Vai lăsatii peste toti locul să trecă liberi şi nu i-aii făcutii 
nică o violență, iar în nâptea de 7 spre 8 Novembre se afla 
cu carulă de postă pe la viile Lugojului şi de acolo se ve- 
dea uni focii mare înflăcăratii spre frontierele Transilvaniei, 
că între Cosova şi Dobra sa întâlnită pe drumiă cu mai 
mulți țărani din Banatii, cazi călătoriati la târgulii din Dobra 
și dicndu-le să se întorcă înapoi, fiindii-că acolo nu-i linisce, 
țăranii “și continuară drumulă loră dicândi : „De ar da Dum- 
nedeu să fie în tote părțile aşa !« | 

Iar baronii Antoniu Orbân, Losifii Gyorffi şi contele Gri- 
gore Kun se plângi astă-felii către guvernulă transilvană : 

„La începutulii acestei luni ami trebuită să fugimă de fu- 
via țăranilorii la Sibiiii, şi după ce am petrecutii aici câte-va 
dile, audindă scini mai favorabile, anume, că țăranii se ar 
fi liniscităi în câtii-va, ne ami decisii să ne întorcemii iarăşă 

"la casele nâstre, dar cu ochii plini de lacremi, suntemi siliți 
să mărturisimă, că tote edificiele nâstre ai fostii prefăcute 
în cenușă, amă găsită casele nostre încă scânteindă şi fume- 
gândă și amii vădută atâta ruină, câtă n'a facutii vre odată 

"nici Tureulă, nici Tătaruli în Transilvania, și fiindă-că a- 
casă nu amă putută fi sigună cu vi6ţa nostră, ne amă în- 
torsă de noii aici despoiaţi de tote, unde trebue să ducemă 
o vi6ță plină de miseriă.« 

Ruină, ce wa făcutii vre odată nici Tureulă, nici 'Tăta- 
rulă în 'Transilvania? 

Esistă însă o deosebire radicală între devastările popore- 
lorii barbare, ale Goţilori, Vandaliloră, Huniloră, Gepidiloră, 

„ Avariloră, 'Purciloră şi 'Tătariloră, devastără purcese din uni 
simplu sentiment de cupiditate şi din o sălbatică iubire de 
distruețiune şi între faria țeraniloriă români, singurulii po- 
poră muncitoriii în nobilele comitate ale Transilvaniei, care 
nimicia de astă dată curţile și averile nobililoră pentru a 
scăpa de lanțele sclavii și a-și câștiga de noii o patriă în 
care cl fusese declarati străinii. 

"Țăranii, cari trecuse din Zarandii, puseră numai de câtii
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în mișcare şi pe iobagii de pe Valea Streiului și din Ţâra Hațegului. £ porunea împăratului, ea (&ra- nii să se ridice asupra nobililor și a ungurilorii, diceau dânșii, la din contră le voră aprinde casele şi-i voră ucide. lar nobilimea de pe Strei și de la Haţegă, înspăimântată, părăsi repede casele și averile sale, parte fugi la Deva, parte în castelulă Hinedorei, unii ȘI căutară scăparea în o- rașulii Haţegii, alții se retraseră în comunele Puii, Pescena şi Densușă şi aici se puseră în stare de apărare. Apoi unii sată după altulă dândă signalulii cu tragerea clopotelorii se ridicară asupra domniloră sei și în dilele de 6, 7.8 şi 9 Novembre, țăranii prădară, ruinară ȘI arseră edificiele nobi- litari din comunele Pescăria, Simeri a, Bârcia mar e, Nighighisi, P estişulu-de-susă, Pes tișul ii-de-josă, Almașulă Ghergociului, Băci a, "Vomășesci, Batizi, Buitură, St. Măria de petră, Sân-Georgi i, Titidă, Streii, Ruși, Bățălariă, Bretea (ung.), Bretea româ- nescă, Slivașulii-de-susti , Slivașulii-de-josti, St. Măria Hațegului, N ălaţi, Vadii, Ria, Păclișa, Cârnesei, Uneiuci, Breazova, Grădisce, Ostrovă, Clopotiva, Rîu-de-moră, Cio- peia, Ruşoră, Rîu-a]D i, Gălaţi, Puii, Ponor i, Rîu- bărbati, Sălaşuli-de-su sii, Măcesti, Serelii şi Zăi- cani până lângă frontiera, Țărei românesci. 
În Sântă-Măriă prefăcură, în flacără şi în cenuşă douc cas- tele ale conțiloră Kendefi 1), în Nălaţi curțile br. Iosif Na- 

1) Protopărintele genealogică ali familiei Kendeffi din 'Tran- silvania a fostii românulă Cândea din comuna Riu-de-mori în Tera Haţrgulai. Col, Nemeny, în Transilvania 1872, 183, 1404. Nos Sigismundus. .,, possessionem Nuxora vocatam, in comitain Hunyad existentem, fidelibus nostris Ioanni flio K ende de Malomviz, dis- trictuque de Hacz: g, et; per eum lende fiatri suo uterino, ipsoramque haeredibas. . . . in perpetuom duximus conferendam. — Idei, Tran- silvania 1873, 79, 1439, Albertus, .,, pro fidelitatibus, et fidelibas servitiis loannis dicti Ke nd e de Malomviz, ac Ladislai flii ipsius, ee uon Kende filii Kende de eadem nobilium ut dicitur Val- lachorum nostroram Distrietus nostri Haczeg appelati , 
12
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lăezi 2), devastară bisericele reformate din Sântă-Măriă 2 şi 
Rîu-de-mori, iar în comuna din urmă le secuestrară şi elo- 
potulii. 

lar țăranii români din Cineişi, nesciindă în acestă si- 
tuaţiune turburată, ce se facă, trimiseră Duminccă în 7 No- 
vembre trei deputați la Haţegiă, să întrebe pe unii căpitani 
de ali resculaţiloră ce atitudine să iee, şi căpitanul acesta 
le declară, că voința împăratului este, să masacreze pe toți 
domnii lorit feudali și să împărțâscă între dânşii totă averea 
loră, câștigată numai cu sudorea ţăranilorii, că acela, care 
se va arăta mai activă în csecutarea acestui plană şi va 
urma pe căpitani, afară de prada, ce o va face, va primi încă 
o plată de 30 er. pe fiă care di. În 11 Novembre, deputa- 
ţii ț&ranilori din Cinciși se întorseră de la Haţegii acasă, 
dederă imediată sienalulii de adunare cu tragerea clopote- 
lori, comunicară săteniloră scirea adusă, Şi apoi cu toţii se 
aruneară asupra cunrțilorii familiei Csolnikoşi, le prădară și 
apoi le arseră 5), 

tumque propter instrumentorum literalium eorum super possessionibus 
deperditionem possession(es) . . . . Malomviz. . . . cum 

Malomviztorok, Sebestorok, Strogyel, et Szabathfalva nuncupatas in prac- 
dieto Districtu Haczeg . . . . mnovae nostrae Donationis titulo in per- 
petuvm contalerimus. Generaţiunea a dâua din familia lui Cândea a pri- 
mită supranumele de Kendefi (filius Kende). Iar în secululi trecută îm- 
părătesa Maria Theresia conferi Îi Alexe Krndeffi titlulă de conte 
(Benkă, Transsilvania, Ed. 1833, 11, 483). 

1) Pe la anuli 1585 unii membrii din familia Nalâczi figureză 
în șirulă nobililoră din Banatulă Severinului lar ia anulii 1658 
aflămă pe ună Siefană Nalăczi ca primarii a“ Caransebeşului. Pesty, 
A szăr, Bânsâg. 1. 455, 11. 268, 

2) Biserica reformată din Sântă-Măr iă, dimpreună cu biserica re- 
formată, dia comuna Streiii, cele dâue biserici, ortodoxă și reformată din 
Pesctna şi biscrica din Den suşă represintă cele mai vechi monn- 
mente de architectură medievală în Țera Hațegului. După nduele cerce- 
tări archeologice construcţiunea lori dateză din secululii ală X(I si ală 
XIV-lea Archiv. £. sieb. Landeskande N. F. XVI 280 et. seq. 

*) Familia Csolnakosi (sai de Cincişii) după origine este de a- 
semenea română. Sehwartner, Introdnetio in rem dipl. Budae, 1802, 367,
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Violenţele țăranilor în contra, nobilimii începură să in- spire nelinisce. și populațiunii săsesci din comitatul Sibiului. 
Magistratul din Orăstiă temându-se, că țăranii reseulaţi să nu atace și oraşulă acesta, refusă să acorde asilă ungu- riloriăi, cari fugeaii aici Şi scrise țăraniloră de peste Mureş, că cetăţenii din Orăstiă dorescă să trăâscă în pace cu dânşii 1), În cele mai multe locuri din palatele magnaţiloră şi din curţile nobililor nu rămase de câtii cenușă saii ruine mise- vabile. Și peste toti locul ț&ranii esecutaii devastările a- cestea cu anume intenţiune, ca pe viitorii să facă imposibilă ori-ce esistenţă a, nobilimii, spărgeaii ușile și ferestile ea- selorii, stricat mobilele, distrugeai zidurile cu securile, io- 

1443. Ioannes de Hunyad Regni Hungariae Gubernator „... Dicit no- his Egregius Woyik de Chionok (astă-qi Osolnakos) frater noster condivisionalis, in sua, ac Ladislai et Sandrini filioram Suorum, nec non Daau filii larizlo de dicta Chionok personis, quomodo com- plures forent Nobiles ef Castellani, qui ipsos in dinersis seruitiis n... nimiam aggrauassent ... Unle nos praesentihus hisce nostris veqaui- rimus Dominatioues vestras, . . - Qmatenus praefatos ,.., posterita- tesque ipsoram uniuersas, in ipsorum possessionibus, pnta Chyonok praedicta in Hatzek, et Doboca în Hunyad districtibus habitis, nullo modo impedire, et împedire facere dignemini. —'Totă cu privire la descen- dența acestei familii a se vede Benkă, Transsilvania, Ediţinnea din Viena 1778, [. 567. | 
*) După textul originali, respunsuli comunelori românescă către Magistratul din Orăstiă este urmălorulii : Cinstiţilor orășeni, pace şi sănătate, vă poftim. Noi satul Rapoltul, vă mulțămim de seri- s&rea care me ai venit. Dară noi vă dăm de scire cum-că noi nu a- vem acea grijă ca să venim cu răutate asupra D-vâstre. lar de alte părți nu scim precum nu am scint și când aă venit la noi numai cât ne am trezit cu ei veniţi de pe Criș. Nisce vorbi, care aă dat pentrn nisce feciori cari i-ai prins la Turdaș, care bine ar fi de i-ar slobogi să nu fim noi în alcan cn Damniavâstră. Acâsta scriind vă rămâ- 

nem de binevoitori 

Satul Rapolt 

Și noi bobâlnenii de împreună cu Foltenii Şi cu vecinii 
stămă pe ac pace dar Dumniavâstră să ne daţi valos (răspunsă) Înapoi și celușag să nu fiă,
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bagi proprii împărțiai între dânşii bucatele, fânulii ȘI Vi- 
tele nobililor dicendii, că sunt agonisite cu munea lori, 
frângeaii uşile pivniţeloră, spărgeaii buţile şi lăsaă să curgă 
vimulă, ce nu-li mai puteai bea, prin uși, prin feresti şi 
păreți nu mai lăsaă o Dueată de feri, ruinaă florăriile, spăr- 
geaă archivele familiilorii şi împrăseiaii chârtiile, iar acolo 
unde întîmpinaii case acoperite cu ţigle, dacă nu le puteaii 
preface în flacări altmintrelea, suiaii slănini în podă, arun- 
caii grămedi de pae pe ele şi aşa le daii focii, cum s'a în- 
tomplatii cu curţile br. Nalăezi div Bobâlna şi ale conțilorii 
hendeffi din Sântă-Măriă, 

„În locurile unde erai mai înainte curțile nobililor, ca- 
sele parochiiloră, biserică şi cimiterii, se plânge comitatulii 
Hinedorei către contele Iankovits, astădi domnesee numai o- 
rorea, tăcerea și pustictatea și afară de ruinele edificielori 
nică nu se mai vede altă-ceva, mulți din cei despoiaţi, scă- 
pândii de pericululi vieţii desculți cu capulii golă şi mai 
desbrăcați, abia 'și putură acoperi trupulă cu haine împru- 
mutate de Ia alții, şi mulți 'și câştigă pânea de tote dilele 
de la buna-voinţa şi caritatea deaprâpelui“ D), 

Așa, că în timpă de o săptămână de la proclamarea re- 
voluţiunii în Curechii comitatul Zarandului şi alii Hinedo- 
rcă presinta numai ună vastii spectaculă de ruine și deso- 
laţiune. „Numai în 61 comune din districtul Hinedorei, di- 

1 Familiele din comitatulă Hinedorei, cari aii suferitii 
pagubo mai multă saă mai puţinii însemnate în cursulă acestei revolui- 
ținni sunt nrmătorele; conții, Bânffi, Bethlen, Eszterhăzi, Gyvulai, Haller, 
Rendefti, Kun, Nemes, Teleki și Torotzkai; baronii, Bornemisza, Io- 
șica, Nalăczi și Orhân; familicle nobile, Apoli, Bâgya, Pâlia, Balica, 
Bâlint, Balog, Baresai, Berivoji, Bernâd, Bobicii, Boer, Brâzovai, Buda, 
Calugariţ, Crainică, Csolnakosi, Daia, Farkas, Go 6, Hernia, Herţa, Hor- 
tobăgyi, Horvâti, Intze, Kâdâr, Renderesi, homlosi, Kovâts, Kozolvai, 
Macskasi, Makrai, Mara, Marcorianii, Mihonia, More, Munianii, Nagv, 
Nandra, Nopeia, Orbonași, Petrică, Pogân, Ponori, Pongrâtz, Pax, Ri- 
hiezei, Rutkai, Szente, Szeredai, Szilvăsi, Toth, Taraia, Tiri, Tijvâri, Va- 
das, Vitân, Vâradi și Zejk,
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ce guvernul transilvan către împăratulă losifă, a fostii 
parte arse, parte devastate 232 curți nobilitari.“ Iar numă- 
rulă nobililor şi ali partieulariloră unguri, ce cădură loviți 
de furia țăraniloră resculați în aceste doue distriete era peste 
totii 133 persone, 

Esecutările erai mai puţine în districtuli Hinedorei ea în 
Zarandii, şi acesta din causă, că pe valea Mureșului și a 
Streiului, țăranii în cele mai multe locuri nu întîmpinară în 
drumulii lori de câtă numai curţi părăsite. 

4. Ţeranii atacă oraşul Deva. 4 Ș 

Ca țăranii să potă ajunge stăpâni pe comitatulă Hinedorei 
trebuia să ocupe orașulă Deva, reședința comitatului, unde 
se retrăsese partea, cea, mai mare din nobilimea de pe va- 
lea Mureșului. 

Asupra Devei cra concentrată iritațiunea miserilori ț&- 
rani din totă comitatului, şi îndată ce revoluțiunea ajunse 
la țermurii Mureșului, iobagii începură a se ocupa cu pla- 
nulii, cum să atace și să prefacă în cenușă, orașul acesta. 
Intenţiunea lori era să esecute pe toţi nobilii şi pe toţi ce- 
tățenii unguri, cari se aflau aici, apoi să dee focă orașului 
de patru părți:). 

Revoluţiunea ajunse Vineri, în 5 Novenbre, la marginea 
teritoriului Deva, iar Sâmbătă, în 6 Novembre, se făcură pu- 
blicaţiunile pentru atacarea orașului, Primarii şi juraţiă âm- 
blândii din casă în casă, pe unele locuri gornicii și țărani 
trimişi anume publicară prin tote comunele vecine, că din 
fiă care casă să vină câte ună omă armati la țermurele Mu- 
reșului, ca să atace Deva, fiindă-că uni omă, cu numele 

*) imo uţi hodi€ instituto Benigno Examine quorundam CaLtivoram 
in reverenter advuluto Extractu comprobatur proposuerant hoc o ppiduim 
a guatuor lateribus supposito igae incendere. .. sin. 
sulos nobiles et Hungaros crudeliter interimere. Comi- 
fatulii Hinedorei către guvernul traus. Deva 8 Novembre 1784.
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Horia, a câștigată de la împtratuli să stingă totă nobi- 

limea ungurâscă, că Horia încă vine cu stegă roşu dela 

Alba Iulia să se întrunâscă cu dânşii la Deva, şi împreună 

să estermineze întregă, nobilimea adunată în fortăreța de 

acolo, că soldaţii grăniceri chiămaţi de nobilime pentru ap&- 

rarea Devei nu vorii fi în contra țăranilor, din contra se 

vorii alia cu dânșii îndată ce se vorii întruni acolo. Apoi 

primarii, juraţii, gornicii și omenii veniţi din Zarandă de- 

deră instrucţiuni țeraniloră, că peste totii loculă pe unde 

voră ajunge să aprindă la marginea sateloră edificiele no- 

hilitari, ca să intimideze poporul. 

În aceeaşi di o trupă de ţărani, care venia de către Ilia 

spre Deva, publică de asemenea prin tote comunele vecine 

din cdce de Mureşi, că unii omă cu numele Horia vine de 

ceea-l-altă parte a Mureşului cu doue steguri roşii şi cu mare 

mulţime de gmeni, ca să atace Deva, fiindi-că a căştigatiă 

dela împăratulă să stingă totă nobilimea din Transilvania, ea, 

din acestă causă a poruncită Horia, că şi din partea de jos 

a Mureşului să se secole câte unii omii din fiă care casă, să 

vină să se întrunâscă, cu dânsulă la Deva şi să estermineze 

nobilimea de acolo, la din contra voră aprinde casele pe 

“aceia, cari nu voră veni 1). 

Apoi în aceea di sera o mare mulțime de ţărani, după 

ce prădară şi prefăcură în flacări curţile nobilimii din Min- 

tia plecară cu împușcături și strigări înfiorătâre asupra re- 

ședinței comitatului, veniră până la marginea din josă a o- 

rașului, aici aprinseră vila văduvei Adamii Ribiczei, apoi di 

visați în cete mai mici se aruneară asupra suburbei bulgare 

voindi să atace casele cetățeniloră unguri de acolo 

Dar grănicerii români chiămați de noblime pentru apăra: 

vea Devei, traseră cu armele în aerii peste capetele țerani- 

1) Interogatoriulă făcută cu prisonierii Nicula Sirbă, Petru Petrescu, 

Lapedati Veraniă, Tănase Reu, Ionă Solnocii, Ioja Hegediis, Constantinii 

Josană, Filimonii Grozavii, Iosif ală Popii şi Adamiă Părău. Deva 8 No- 

vembre 1784. |
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lorii, și țăranii vEdendă, că armata imperială li se opune 
începută a, se retrage numai de câtii. 

Dela Deva trupa țăranilor se întorse de noii la Mintia, 
Aică se întruniră în curtea contelui Iosif Gyulai, ținură svată 
şi de noii trimiseră dmeni prin tâte comunele vecine să in- 
vite pe țărani, că Duminecă în diua, următore să vină de noii 
să atace Deva și să împlinescă porunca lui Horia. Apoi totă 
ndptea aceea, cu împuşcături, cu strigări și amenințări strân- 
seră pe țărani și-i aduseră pe țermurele Mureşului. 

Iar Duminecă, în 7 Novembre, ataculi se începu de noi. 
În aceea di, înainte de ameci, o trupă de țărani, în numeri 

de 300—400 de 6meni 1), eu împușcături și strigă seomo- 
tose: „haidaţi cu porunca împăratului şi cu voia lui Dum- 
nedei“, plecă de noi din Mintia asupra, reședinței comitatului. 
Pe la 11 6re trupa țăraniloră ajunse la marginea din josă 
a orașului și aici se opri nu departe de fortăreţă. În mo- 
mentulii acâsta, însă comandantulă fortăreței, locutenentulă 
Pteifer vădândi intenţiunea. ostilă a țăraniloră, luă cu den- 
sulă 70 de soldați grăniceri şi 74 Dusaui români, le eşi 
înainte și făcu imediată unii atacii asupra loră. Dar acțiu- 
nea țăranilorii nu era calculată în contra armatei imperiale. 
Fă se considerati aliați fideli ai impăratului în contra nobiz 
limii și credeai, că, resistența, ce o întîmpinase în sâra pre- 
cedentă, din partea armatei imperiale se făcuse numai sul 
presiunea nobilimii din Deva. Acum însă fură surprinşi v&- 
dându-se seriosă atacați din partea armatei, şi după o mică 
vesistență ajunseră îndată în confusiune şi începură în di- 
sordine mare a se retrage către țărmurele Mureşului. Iar 

1) In rapârtele sale comitatul Hincdâzei nn fixeză de locii numă- 
rul câtă ara de mare trupa ţăraniloră, cază atăcase în diua acesta vra- 
şulii Deva. Loco!enentulă Plieifer caleuleză numărul țăraniloră la 800 
de Gmeni, Teleki ia 300, Szilâgyi peste 300. Însă dacă vomă av în 
verlere, că 144 soldaţi avură curagiuli să părăsâscă fortăreţa cea înaltă 
a Devei și să atace pe câmpă deschisă trupa țăraniloră, atunci numărulă 
loră în toti casulă nn putea fi ma mare de 300 —400 de 6meni,
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armata imperială şi 22 nobilii călări începură să-i persceute 
acum către țărmurii Mureşului, 72 de țărani fură tăiați, mare 
parte aruncați în Mureș, alți 44 cădură prisoneri în mâna 
armatei, iar dintre soldați şi nobili nu mai puţini fură ră- 
uiţi î). Aşa scăpă orașulit Deva cu ajutoriulă erăniceriloră 
români de uni periculii, a cărui mărime nu se putea pre- 
vede de ajunsă 2). Iar Horia cu trupa sa nu veni şi nică 
că putea să sosescă. Dousuli chiar în diua acesta ocupase 

1) Hodie post prandium circa horam 2-lam Rebellis multitudv 
a Pago Nemeti rursum et non procul ab oppido hujate circa arcem con- 
stitit, cai obviam profecti Nostrates Nobiles item 70 pedives et 74 
Equites siculicae Legionis lmitaneae (escadronulii din Dobra). , . 
sub ductu ordinar, V.C. i m petum in Rebelles fecere ultra 70 
partim caesi partim Marusio absorpti partim intercepti, reliqui in fagam 
conjecti, sunt pauci ex nostris valnerati, Comitatul Hinedorei către gu-? 
vernatoriulii S. Brukental. (Deva 7 Novembre 1784). Iar maiorulă Stoia- 
nich raporteză în 10 Novembre comandantului generală: Gleich bei mei- 
ue Ankuuft auf Deva meldete mir, der allhier commandirte Herr Ober- 
lieut. Pfeifur dass derselbe, . . . de 6-ten Abends - «+ augegriffen 
seye worden, welche aber in zeiten repousirt hat. Den folgenden 'Tag 
den T-ten. . . „ist ein Schwarm deroselben in Zahl von 800 aber 
mahlen Vormittag erchienen, Deva stiirmisch angegriften, uud go. 
dachter Officier mit Zuziehung deren Derittenen Edelleuthen 

, „.„ sie vertolete. . , . ohnerachtet dessen haben Tumaultu- 
anten auf keine gute Art ergeben, sondern mit feuern continuirt, wo- 
durch also die Edelleuthe viele Rebelles getidtet, in die Maros 
gesprenget und von Herrn Oberlieut. Pfeifer 44 Nopf ge- 
tangen gemacht, die sogleich dem Comitat iiberliefert. In privința 
orei când s'a întmplată ataculă, ambele raporte, ale comitatului și ar- 
matei, divergeză unulă de altul. Noi însă amă adoptată timpală înainte 
de amedi, care se confirmă și prin interogatoriele făcute cu prisonierii 
(Die vero 7-ma 9-br. arcem aeqne oppidum Devense 11-a praettacti diei, 
hora antemeridiana temerario ausa aggredi hostiliter ausi sunt). 

*) Ataculă țăraniloră asapra Devei a fostă cu totală desfigurată în 
vaportulă comitatului Hinedâra, cunoscută sub numele de Species facti, cum 
și în scrierile contelui Teleki şi Szilâgyi. Contele Teleki susține că „25 
de unguri aă respinsă întregă trupa țăraniloră, iar despre armată dânsul 
mu face nici cea mai mică amintire, Szilagyi încă dă rolulii principală 
nobilimii și fixeză, pote din erore, numărulă armatei imperiale cu 34 în 
locă de 144 soldaţi. Amândyi scriitorii, 'Peleki şi Szilăgyi aii urmată în
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comuna Roșia din munţii Abrudului, şi publicațiunea, că, vine Horia cu mare mulțime de Gmeni, se făcuse numai ca, să inspire mai multă curagiii țăraniloră. 
În amândouă atacurile dela Deva ţăranii români nu avură nici ună comandanti. În credință, că armata imperială nu li se va opune, ci făcură ataculi în massă, fără ordine de bătaiă, fără plană, numai de o singură parte a orașului. Maj multii entusiasmii de câtă cunoscințe militari! Și viei nu era posibilă, că o trupă de țerani, care nu cunoscea, nică o ordine, armată numai cu băltage, cu lănci, cu furcă de feră şi forte puţini cu arme de focă, să potă susțin6 o luptă victoridsă cu o trupă de infanteriă şi cavaleriă, superidră prin arme și superidră prin disciplină, 

Afară de lupta dela Deva diferite alte ciocniri mai miei între grăniceri şi țărani se întâmplară la Binţinţii și în 'Pera Hațegului. Vice-colonelulă Karp atacă cu o trupă de grăni- ceri pe ţăranii români chiar în momentulă, când acestia erai ocupați cu despoiarea, curţii br. Antoniu Orbân din Binţinţă, 20 de ţărani fură răniți, iar 41 făcuți prisoneră şi predaţi autorității comitatului din Deva. Totii vice-coloneluliă Karp atacă în 9 Novembre mai multe cete de țerani în 'Ţâra Haţe- gului. Aici 50 de ţărani fară uciși, iar alții strîmtorață lângă apa Streiului și aflară mare parte mortea în undele rîului, 
7 

d. Esecutarea prisonerilorii din Deva. 

Deva era scăpată și țăranii plătise Seumpă atacul din (iua de 7 Novembre. Dar nobilimea comitatului nu era mul- țumită cu atâtă. 

mare parte monografia lui Vităn Sandor, strisă din memoriă cu 40 de ani în urma, acestoră evenimente şi plină de cele mai grosolane neade- Văruri (așa d. e., că din tâtă trupa țăraniloră numai 4 inși aă scăpatii cu vicță). După cum resultă însă din primele rapârte oficială rolulă nobilimii în lupta dela Deva a fostii mai multă în persecnţiune. Toti asemenea sus- ține şi ună raportă particulară ali lui Andweii Kis şi Francisc Domo- Kos, în care se dice: „VEdondă nobilii, că tâlhari fugă căpătară încredere - și eraii 24 la numără și făcură frumosă învingere “ (Col. Hora veșzedelme) -
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Luni, în 8 Novembre dimincța, funcţionarii şi nobilii pre- 

senți în Deva, se întruniră în ședință să facă judecată asu- 

pra prisoneriloră. Şedinţa o ţinură în fortăreța Devei, de 

ore-ce „cuprinși de fiică, declară dânşii, n'aii cutezată să 

facă judecata în orașii“. 

Apoi fără să cerceteze multă, care din prisonerii acestia 

era culpabilă şi întru câtă, i eondemnară pe toţi în modă 

sumarii la morte. Și, ca sentința să potă fi esecutată ime- 

diată, luară de pretextii ordinulii împăratului Iosifii în pri- 

vința agentului Salis şi a emisariloră s&, ordină care se 

raporta expresii numai la crima pentru amăgire la emigra- 

țiune, și care nu avea absolutii nimicii a face cu mișearea 
politică şi socială a ţăraniloră români 1). 

Textul acestei temerarie sentințe era următoriulă : 

„De ră-ce acusații sunt constatați prin acţiune fiscală, 

că sunt aprindători evidenți, omoritori crudeli și jăfuitori 

de case, și aii fostii prinși de nobilime parte în cursuliă 

lupţii, parte în persecuţiune continuă, pe când voia să facă 

unii atacii ostilă asupra orașului Deva, dimpreună cu ceea- 

l-altă mulțime a ț&raniloră revoltați, şi fiindă-că din mărtu- 

risirile unoră prisonenă și din relatările demne de credință 

ale altor persone resultă cu evidență presumțiune, că acu- 

1) Ordinulă împăratului Losifă în privinţa lui Salis era următoriulă: 

Lieber Graf Banity! Dem sicheren Vernehmen nach soll ein gewisser 

Salis eine betrăchtliche Auswanderung meiner Unterthanen 

aus Siebenbiirgen, Hungarn und den dortigen Grenzen einzuleiten vor- 

haben Sie werden also den unverziiglichen Bofehl an die betreffenden 

Provinzial-Beamten und Komitate erlassen, damit aller Orten und in den 

Grenzen auf diesen Menschen, wenn er etwa in die dortigen Gegen- 

den komimen sollte, sowie aut seine Emissăaires ein obachtsames Ange 

getragen, ihren heimlichen Verfiihrungeu sorgfâltigst machgespiiret, und 

wenn sich ein oder anderer dieses Verbrechens schuldig machte, 

solcher auf der Stelle und ohne Anfrage mittelst Standrecht, das 

in derlei Făllen stattfindet, mit dem Strange abgestraft werde, wovon 

mir alsdann die gehârige Anzeige za machen ist. Prag. den 16 Sept. 1784. 

Ioseph.
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saţii menţionaţi mai susă dimpreună cu ceea-l-altă mulțime 
revoltată sunt partisanii unui emisariă re-care, din acestă 
causă "Tabla, în conformitate cu grațiosulii decretă ală gu- 
vernului din 6 Novembre anulă curentă, No. 909, a aflati 
cu cale să aplice asupra - acusaţilori procedura sumară a 
legii militare, şi în consecință i condamnă ca pe nisce re- 
beli evidenţi și turburători ai liniseei publice, prinşi în cur- 
sulă lupţii și în atacu ostili, numai la pedepsa cu paloşulă, 
cu tote că dânșii după, dispusițiunile legiloră patrici ară me- 
rita cu totii dreptulii o pepepsă de morte multi mai severă DX 
dar moiivele de siguranță publică şi împrejurările actuali 
consiliâză ca pedepsa să fiă mai moderată“ 2). 
"Apoi toti în aceea, di nobilimea din Deva începu esecu- 

tarea. Dou&-deci de prisoneri fură duși în dosul fortăreței 
lângă drumulii, ce merge spre Dobra, aici le făcură uni 
șanții lungi, nefericiţii țărani trebuiră unulă câte unulă să 
îngenunchie la marginea Stopei, capulă loviti de sabiă, le 
cădea de sine în grspă, iar trupulă "ă împingea carneficele, 
ca să facă locă altuia, şi în modulii acesta, fură decapitaţi 
toţi dou&-deci de inşă 5). 

1) După Constitutio criminalis Theresiana din 1768 Art, 5, pedepsele de morte erai de două specii. Pedepse mai grele: 1, Pedepsa prin foci sai arderea de viă. 2. Despicarea în patru bucăți. 3. Frângerea cu râta de josti în susi. Şi aceste pedepse se 
mai puteai înăspri cu târăirea condemnatului până Ia loculă de “supliciă, 
Sfăşierea cu clescole arse, tăiarea, limbei şi $mulgerea gâtului. 4. Trage- 
rea în țâpă Iar pedepse de mârte mai uşâre eraii tăiarea capului cu paloșulă, și furcile. 

2) eosque tamguam manitestos rebelles et publicae tranguil- 
litatis perturbatores, în ipsoque conflictu et hostili agressione in- 
terceptos, poena gladii duntaxat ex ea, ratione plectendos jadicari, 
quod quamvis iidem Incti ad dictamen legum Patriarum graviorem sup- 
plicii exasperationem jure promerentur, publicae tamen secuntatis ratio, 
et modernae circumstantiae mitigationem poenae svadere videntur. 

5) La esecutarea acestori prisoneri se raportă următorea scrisâre a 
comisariului Michaiii Brukental către comitatali Hinedrei, cu data Se- 
beșii, 12 Novembre 1784: e variis in intinere meo acceptis . . . vela=
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„De fiiea represalieloră, serie în accea di vice-comitele 
Zejk guvernului transilvani, ami condemnată pe prisoneriă 
români numai la perderea capului, deși dânşii erai demni 
de o pedâpsă multă mai severă, şi ca nu cum-va din causa 
întârdierii să ne scape din mână, noi ami și esceutatii pe 
câţi-va“. Apoi reeunoseândii singură fapta rea adauge: „şi 
dacă în împrejurările actuale ami greşită ce-va în contra 
drepturiloră militare rugămă pe Excelenţele vostre să binc- 
voiţi a interveni pentru noi“ 1). 

Dar pe lângă totă consciința acestei fapte ncumane, în 
diua următore, esecutarea se începu de noi. 

Alți patru-spre-dece prisoneri fură de asemenea dusi în 
dosulii fortăreței și aici esecutați lângă mormântul vietime- 
loră din diua precedentă 2). 

După aceștia urmară prisonerii din Binţinţi. Două-deci 
şi doi de ţărani prinşi cu ocasiunea devastării curții br. 
Antoniu Orbân din Binţinţi fară duşi, fără să mai fiă cer- 

tionibus pro certo intelexissem 1. Vabulam Continuam una die 20 
ejusmodi intereeptos tumultuantes exegui fecisse, eosque omnes 
in unam eo fine praeparatam fossam injici et contumulari curasse.-— 
Lista nominală a prisoneriloră decapitaţi în dina acâsta nu mi-a suc- 

cesii să o poti afla în archiva comitatului. 

1) concepto metu concussi in oppido hoc Iudicium ferre non ausi 
de captivis rebellibus. . . . hic în castello Iure quasi statario tam- 
quam . . „în continua persecutione interceptos. . . ob metum repres- 
sariarum capite plectendos judicavimus, et aliquot ne interposita 
mora nobis eriperenfur decollari curavimus . .-. ct si aliquid contra 
Iura militaria in hisce circumstantiis erravimus Excellen- 
tiarum Vestrarum gratiosam interpositionem exorandum duximus, 

*) Aceștia erai: Nicula Sirbă, Petru Petrescu, Lapedatu Veranii, 
Tănase Reu, Onu Solnocă, Avramni Ferghiușă, Ionii Ferghiușă, loja He- 
ghediis din Mintia, Nicula Petru, Constantinii Josani din Herepea, 
loniă Părău din Fărnădiă, Ionii Dani, Filimonii Grozavă din Vul- 
cesci și Antoniu Schreiber din Viţeliă.— Amândoue mormintele 
țăraniloriă decapitaţi aică se mai vădă şi astădi ca doue mică movile 
în stânga drumului ce merge spre Dobra în costa de mâdă-npte a „vii- 
loră nojt,
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cetaţi, în partea de susăi a orașului şi aici esecutaţi dela 
celă de ântâiă până la cel din urmă, fără nică o compă- 
timire 1). 

În modulii acesta, făcu nobilimea din Deva să cadă prin 
„paloșii 36 de țărani prisoneri 2), după ce mai ântâiă cu rea 
intențiune i lipsi de dreptulă de apelă. Moderaţiunea, lipsia 
cu totulii nobilimii, şi esecutarea prisoneriloră” din Deva nu 
mai avea nici chiar umbra unei justiție rigorose, din contra 
era numai 0 crâncenă tiraniă 3). 

„Scenele petrecute cu esecutările acestea, ne spune o per- 
sună demnă de credință, erai atâti de înfiorătore, în câtii 
condemnaţii se îmbuldiaă singuri înainte ca să fiă decapi- 
taţi câtă mai în grabă“. În furia sa nobilimea nu voi să a- 
cole acestoră nefericite vietime nici chiar ultima consola- 

- > a = . țiune creștinâscă, să se mărturisesc: ȘI cuminice, ci preoții 

1) Numele acestori țărani era : Ionii Ciurdarii, Adami Dănescu, Ionii 
Vinţanii, Petru Olteanii, Pavelă Băcănițani, Davidă Marișii, Pavel Giula, 
Jonii Romosanii din Binținţă, Ionii Baciumană din Geoagii, Stefani 
Dobra, lanășiă Ignatii, Iosifi Trifa din Hom orodi, Aronă Stoica, 
Sofrone Cândea, Avramă Cârdea din Rengheti, Şandru Murariă din 
Jibotiă, Popa Michailă din Gelmariă, Ianăşii Temeşani, Ianășii 
Spinianță, Ruselină Maieră din Şenlesci, Adanii Muntean din Uroii 
și Adamii Iacobit din Cigmău. 

2) Lictor Comitatensis Grantsa Antoni exponit : se in moderno tu: 
multu 56 captivos capitis sententia damnatos exequutum 
fuisse, 97 homines partim in conflictu Devensi eaesos partim in car- 
cerihus mortnos sepelivisse (Protocolli Incl, comitatus Hunyad cum Za- 
rand uniti, Anni 1785 'Tomus L. Sessio politico-oeconomica, 16 Februar, 
1785). — Este așa dar me esactă când Szilâgyi serie, că în dina de 8 
Novembre aii fostă eseentaţi la Deva 10 țărani, iar în 10 Novembre alți 
34 de inși, sai peste totă numai 44 de țărani. 

3) în manuscriptulii Analecta ad Historiam Seditionis, aflămă urmă- 
foriali episodii cu privire la esecutarea acestoră prisoneri : Pe tim- 
pulă esecuţianii din Deva, nobilii observândii, că o mulțime Ore-care se 
coboră pe ună deli Ia vale, dânşii nu se mai îndoiră de loc, că aceștia 
vorii fi români, întrerupseră îndată esecuțiunea, altrgă și se inarmeză, 
dar în fine aflară, că muițimea acâsta era numai o turmă de capre, pe 
cari unii păstoriii liniscită le mâna pe deli la vale,
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români i însoțiră până la locală de supliciu numai eu rugă- 
ciunea Tatălui nostru. 

Și ce era mai durerosii, că între țăranii cară cădură jertfă 
resbunării nobilimii din Deva se afla şi Omeni, cară nu 
participase de locii la. revoluţiune. Așa se întomplă cu țăra- 
nulii Șandru Murariă, din comuna Jiboti. Acesta întoreându- 
se de la Orăstia către casă, văduse unii foci mare în co- 
muna Binţinţă, de curiositate se duse şi densuli să privescă, 
dar fu prinsii de armată, dusă la Deva a, şi aici nobilii fără 
să-lă mai cerceteze i tăiară capul. Aceeași sorte o avu unii 
băiaşă nâmții din comuna Viţelă, cu numele Antoniu Schreiber. 
Nobilimea aflase la dânsulii doue lămâi, ce le primise de la 
unii română, care prădase o florăriă, și singurulă acesti 
faptii fu de ajunsii, ca nobilimea să-l trateze ca rebelă și 
săi taie capulă. 

lar doue femei prinse și dânsele în ataculă de la Deva, 
fură condemnate la câte 60 lovituri cu biciulii, unii băiată 
la 40 de lovituri, apoi dimpreună cu alți trei-spre-dece pri- 
soneră, lăsați cu toţii în libertate, după ce mai ântâiui pres- 
tară jurământulă, că voriă fi credincioşi împăratului, funeţio- 
nariloră şi domniloră pământesei. 

lar vicecomitele Jonă Zejk, președintele și sufletulii aces- 
tui tribunal de sânge, consumată de agitaţiunea celorii + 
dile, și pote torturată de consciința, faptei rele, pe care sin- 
gură o mărturisi înaintea guvernului, întoreându-se Miercuri 
sera (10 Novembre) din fortărâța Devei la cuartirulă săi, 
se puse în patii şi muri imediatii. 

Scenele sângerose întâmplate la Deva cu cesecutarea pri- 
sonerilorii români provocară numai de câtă o justă indig- 
naţiune și în sînulă armatei imperiale. Br. Preisz, coman- 
dantulă generală ali "Transilvaniei, informată despre atroci- 
tăţile nobilimii din Deva, adresă în 12 Novembre următo. 
riulă protestă guvernului din Sibiă : 

„Dia raportulă anexatii ali maiorului Stoianich, onorabi- 
luli guvernă se va pute convinge, că Tabla comitatului 1i-
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nedora 1), a esecutată imediată eu sabia 44 de prisoneră. 
Din raportulii acestei Table, ce mi s'a comunicatii de onora- 
Diluli guvernii cu nota sa. din 9 Novembre, se vede, că men- 
ționata Tablă informase încă mai înainte pe onorabiluli gu- 
vernii despre esecuțiunea, ce avea, de gândi să o facă şi-i 
arttase, că dânsa, voesce să iee de pretexti decretuli can- 
celariei aulice în privinţa lui Salis. În credință, că onorabi- 
lulii guvernă va fi comunicatii 'Tablei instrucțiunile ce avea 
să le urmeze în acestă privință, comanda, generală a eredutii, 
că nu mai e necesari să facă vre o amintire asupra, aces- 
teă cestiuni. Însă după ce lucrurile sai pusă acum în ege- 
cuțiune, am ondre a face atenti pe ovorabilulă guvernă, că 
amintitulă deeretă în privinţa lui Salis de loci nu pote fi 
aplicată la împrejurările actuali, şi că prin astii-felă de ese- 
cuțiuni pripite, și cari trecă în modă evidentă peste totă 
măsura justă, se voră irita, Și mai multi spiritele celorii 
alți ţărani resculaţi, înfuriați și aşa întru unii gradii forte 
mare ?), şi pote, că din causa acestori esecutări vomă ave 
să ne tememii de unii periculă și mai mare. Din aceste mo- 
tive lasă la buna apreţiare a onorabilului guvern, dacă 
nu află cum-va cu cale, să suspendeze şi să interdică în 
modii severii tuturoră autorităţilori. subalterne atâtă esecuta- 
vea, arbitrară a resculațilori, câtă și pedepsirea, loră, rămă- 
nendii ea, disposițiunile în aecstă privinţă şi decisiunea, asu- 
pra împrejurăriloră, cari se voriă presenta să fiă reservate 
numai onorabilului guvernă. de Gră-ce însuşi onorabiluli gu- 
vernii va put să aprețieze, că esistă o mare diferenţă între 
aceia, cari faci tesistență și sunt prinși cu armele în mână 

1) Jurisdicţiunea ordinară a comitatului (Tabula, continua Comitatus), 
2) dass das angezogene HofDecret (in Ansehung des Sa- 

lis) auf die vorseyende Umstânde gar nicht anwend- 
bar seye, und dass durch solche îiber eilte und ganz offenbar das 
rechte Mass îiberschreitende Executionen die Gemi- 
thex der iibrigon ohnehin in hăchste Grad aufgebrachten Tamultuanten 
nur noch mehr verbi tteren, etc,
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și între aceia, cari pote ajungi să fiă prinsi numai din 
causă, că alârgă și dânșii cu trupa resculațiloră“. 

În urma acestui energicii protestii guvernul transilvană, 
care până aci nu aflase de loci cu cale, nici să interdică, 
nică să desaprobe atrocitățile nobilimii din Deva 1, v& 
dCudi acum atitudinea resolută a br. Preisz scrise comita- 
tului Hinedoră: că din motivele arstate de comandantulii 
generali, guvernulă de locă nu pâte să aprobe esecutările 
făcute eu prisonerii, de ore-ce procedura sumară a drep- 
tului militară nu are locii în Transilvania, și din acestă causă 
guvernulă ordonă comitatului să înceteze eu totă procedura 
sumară și să urmeze în privința prisoneriloră români ordi- 
nele, ce le va primi dela comisariulii guvernului. 

Aceleași represalii în contra prisonerilori români voia să 
începă și nobilimea din castelul Hinedorei. 

Asesorulăi Moise Vâradi, care dimpreună cu altă nobilime 
de pe valea, Streiului 'şă cautase refugiulă în eastelulă Hi- 
nedorei, scrise în 9 Novembre vice-comitelui Ionii Zejk în 
Deva, că locutenentulii Kallyani a adusi la Hincdoră 97 
prisoneri din comunele Batiză și Cinciși, dar fiindii-că timpi 
îndelungatii și fără periculi nu-i potă țin€ în castelulă de 
acolo, din acestă causă dânsulă rogă pe vice-comitele să 
mijlocescă a se trimite la Hinedoră o trupă de 100 de hu- 
sari, ca să transporteze pe prisonerii din Hinedoră în 
fortărcța Devei, „iar dacă acesta nu se pote nici întru unii 
casii, adauge Vâradi, și fiindi-că d-vâstră, după cum mi-ai 
comunicată aţi făcută judecată, asupra acestorii feli de 6- 

1) Membrii guvernului trausilvană în anulă 1784 erai următorii: Gu- 
vernatoriulă br. Samnilă Brukenthal. Consil arii: Episcopulă 
catolicii contele Ignată Battyani, contele Carolă Te] eki 'Tesanrariulă, 
br. Wolfzang Ban ffi, contele Wolfgang K er eny, contele Samnilii Teleki, 
contele Ionii Eszterhâzy, Davidă Szekell y, Michaii Hutern, 
Stefană IMannenhceim, Ionă CI os, Emerici Pâsztori, lonă Gâ I, 
Michaii Brukenthal. Samuilă Biro Iar între secretari aflămiă pe 
br. Antonin Iosica şi pe Stefani Costa.
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„meni prădători și i-ați eseeutatii, ei încă ași pute să începă 
o asemenea procedură cu prisonerii de aici, numai să bine- 
voiți a-mi trimite tote informaţiunile necesari și dacă se pote 
şi unii procesă și o sentență de forma, aceea, fiindit-că poi- 
mâne ași țin judecată ne mai avândii nici alimente pen- 
tru subsistența loră. Eă aşa eredă, că de oră ce prisonerii 
acestia sunt partisanii renumitului amăgitoriă Salis şi pe 
lângă aceea mai sunt și aprindători, — omioritori şi tâlhari 
prădători, eii ași trebui să aplici asupra, loră legea, militară, 
în conformitate cu decretulii dati în privința, lui Salis și a 
emisariloră săi. Dar cu tote aceste voiii urma instrucţiunile 
d-vostră, numai să bine- voiţi a mă autorisa să țină ședință 
şi în loculă d-vostre să am eii preşedința, iar de va fi tre- 
buință d-vostră, trimiteţi și gâdele 1), ca să nu avemii vre 
o lipsă nici în privința acâstat. 

Esecuţiunea din Hinedoră era să se îneâpă în diua de 11 
Novembre. Dar în contra, acestei intențiuni protestă admini- 
stratorulă domeniului fiscali din Hinedoră, Losifii Leithner2 2, 
și încă în aceeaşi di scrise vice-comitelui din Deva, că de 
oră-ce nobilimea din castelulă Hinedorei voiesce să esecute 
câtă mai în grabă pe prisonerii de acolo, administrațiu- 
nea crede, că ar fi mai consulti, ca prisonerii acestia să 
fiă transportați la Deva, la loculă unde s'a începută ese- 
cuțiunea, de dră-ce administrațiunea se teme, că nu cumva 
iobagii din domeniul fiscalii ali Hinedorei, cari până aci 

1; În Transilvania carneficele se numia în , seculaliă trecută „armașiăt, 
2) Eben den 1l-ten wolte die hiesige 'Tabular Congregation mit den 

eingebrachten 115 Ge tangenen das Standrecht anfangen 
allein da man vie! zu wenig Bedeckung hatte, das hiesige Schloss vor 
einem mâglichen Ueberfalle zu schiitzen, und mit Grunde befiirchten konnte 
dass eine derley Execution den Hass und die Rache der rebellirenden 
wider das Schloss vermehren wiirde, so hat man xwider das Vorhaben 
protestirt, die Execution riickstellig gemacht und an 
die Tabula Cont, Iudiciaria nacher Deva geschrieben, die Execution die- 
ser hier inhaftirten Leuten alldort ausiiben zu wollea. Administratorulă 
losifit Leithner Hinedâra 17 Novembre 1784. 

13
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y aii remasă linisciţi să se revolteze și dânşii vădendă vărsa- 
rea sângelui. 

În 12 Novembre comitatul vespunse lui Leithner, că trans- 
portarea prisoneriloră din Hinedoră la Deva presintă o mare 
dificultate, anume din causă, că armata este ocupată cu su- 
primarea revoluţiunii şi comandantulă din fortărâța Devei a 
refusatii să mai primescă prisoneri în închisorile de acolo, 
din acestă causă, comitatulii a fosti necesitatii să închidă 
în case particulai pe vre o 80 de prisoneri români. De 
altmintrelea, adauge comitatulă, este necesari, ca prisonerii 
acestia, să fiă judecaţi de Forulii-dominali din Hinedoră și 
sentința să se esecute totă acolo. Cu Judecarea lori comita- 
fulă autoriseză pe Forulă-dominală din Hinedoră, însăreinândiă 
cu președința acestui Fori pe asesorulăi Moise Vâradi, pe 
care-l autoriseză să al6gă din sinulă nobilimii de acolo pe 
judecătorii, cari voră fi de lipsă, Şi dEnşii să nu întârdie a face 
judecată asupra acestoră prisoneri în conformitate cu legite 
patriei. Iar pentru esecutarea, sentenței de murte, care se pote 
întempla, să o pronunţe, comitatulii le trimite pe gâdele din 
Deva. Din executarea, acesta, adauge în fine comitatulă, va 
vesulta acelă bine, că țăranii din părțile vecine ale dome- 
niului se vorii spăimânta de frica pedepsei și vor începe a 
se linisei 

Dar intențiunea nobilimii din Hinedoră fu anihilată cu 
totală. Încă Vineri dimincța în 12 Novembre, locotenentuli 
Rallyani 2) primind ordinele vice-colonelului harp din Ha- 

1) Avramiă Kallyani, română din Transilvania, era în tim- 
pulă acesta, locotenent priwariii, și la anulă 1790 căpitani în I-lă regi- 
mentii români de frontieră. În anul acestă din urmă Kalyani dimpreună 
eu mai mulţi oficeri români din regimentulă L-iă și ali II-lea de fron- 
tieră (auume Petru Lupii, Nicolae Remetei, Tadislai Moldovaniă. Simeonii 
Vitez, Ionă Igoată, loni Sinkay, Basile Popă, Atănase Androny, Nicefor 
Șarda, Danilă Gallană și protopopulii 'Tironii Dragosy (capelană ali regi- 
mentulni ali II-lea) subsemnară o petițiune către împăratulă Leopoldii 
alit II, în care se ragaă Şi dânșii, ca națiunea română din Tran- 
silvania să fiă declarată în camera viitâre de a patra naţiune
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țegă, puse în libertate pe toți țăranii prisoneri, cari se aflai în Hinedoră în numără de 115 omeni, i dojeni să nu se mai apuce de ast-feliă de fapte și-i învită să îndemne și pe sătenii lori, ca să înceteze cu revoluțiunea şi să remână li- nisciți pe la casele loră 1), 
Motivele acestei liberări, după cum le espune vice-colone- lulă Karp către comandantuliă generală, erati următârele : În diua de 8 Noveinbre, dice vice-colonelulii Karp, o trupă de soldați venindă dela Oraseciă, către Hinedoră, ca să apere castelulă de acolo, 48 țerani din comuna Batiză observând, că armata. se apropiă, apucară numai de câți fuga prin pă- duri. Dar grănicerii strizândă către dânșii, să nu se temă ni- micii, că din contră a să fiă amnestiați și ridicând o cârpă albă ca stâgă, țăranii aceştia se întorseră de bună Yoiă, însă îndată, ce se apropiară, soldații i arestară şi-i duseră ca pri- soneri în castelulii Hinedorei. 'Totă asemenea sa întâmplată şi cu alți 48 de locuitori din comuna Cincișă, cazi toti în modul acesta ai fostii arestați şi transportați la Hinedoră, j 

Dar fiindii-că acești 96 de țărani erati cu totuli nevinovaţi, interesul liniseiă publice cerea, ca ei să fiă lăsați iarăşi în libertate, și din acestă causă densulă a dispusi să le dee drumulă din închisori. Karp apoi adauge : „Dacă nu ași fi liberată pe Gmenii aceștia, deși dânşii erati nevinovaţi, nobi- limea, voia să-i execute cu gâdele, pe care 'lă chiămase a- nume pentru scopul acesta, și în lipsă de sabiă voiau să le taie capulii cu ună toporii 2). Procedura acesta, este pro- 

politică în ţeră. În anul 1793 regimeuteie românescă din 'Pransil- vania, Inândi parte activă la resbelulă cu Francia, căpitanulă Arramă Kallyani cădn ca ană bravii soldatii în regiunile Renului la polele mun- telui Zabesn, 27 Augustii 1793, 
1) Între prisonerii aceștia se afla Popa Dnmitru din Cincişit, preo- tală grănițărescă Mihai din Băria şi trei români din comuna Podele, districtulă Zarandului. 
:) Hâtte man aber diese Leuthe nicht entlassen. so wăren solche wie ich berichtet worden bin, . . .. unsch uldigerweise, und
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babilă, că ar fi aţîţată poporul spre mai mare resbunare și 

Lar fi făcutii să comiţă acte și mai înfariatec. 

6. Ultimatulii lui Horia. 

Primulă căpitanii în urma atacului nereușită dela Deva 

adresă în IL Novembre ună sererii ultimatii către nobilimea 

din comitatulii Hinedorei, ultimată, care resumă ideile poli- 

tice şi sociali ale acestei revoluțiuni. 

Textul acestui importantă document, aşa cum a fostii 

comunicată comitatului de funcţionariulă de saline Carolă 

Briinek din Şoimuşii este următoriulii : 

„În situaţine destulă de durerosă şi tristă a ajunsă o parte 

din nobila nostră patriă, în urma revoluțiunii țăranilori, cară 

ail început să-şi verse furia lori omorîndiă, aprindândiă şi 

devastândi după cum le place, și ale căroră erudelități cii 

nu sunt de loci în stare să le deseriă cu condeiulii. 

„Dar acum cuprinsi de frică şi ca să-mi scapii vicța sunt 

siliti să aducii următorele la cunoscința Mărici Tale şi ao0- 

norabilei nobile “Table, căci la din contră viţa mea va fi 

pierdută, după cum mi-ai declarată dânşii. Astădi ati veniti 

la mine din Criscioră George Mareulii, Ionii Abrudeani şi 

Petru Abrudeanii din Ruda, toți trei trimişi ca deputați din 

partea căpitanului lori cu numele Horia, spunndu-mi să 

seriii Mărică Tale și onorabilei nobile 'Pable, cari sunt în- 

tențiunile aimintitului căpitană şi ale poporului săă, căci la 

din contră vi6ța mea, după cum amintii mai sustii, de siguri 

va, fi pierdută. În urma acesta am socotită și ei, că de nu 

voii comunica, lucrurile aceste Măriei “Tale şi onorabilei no- 

hile “Fable, atunci Măriile Nustre nefăcândiă nici o disposi- 

țiune veți fi atacați cu forța, eă, daca nu voii serie, încă 

voii fi perdută şi fiseulă încă va ave să sufere pagube în 

urma aprinderiloră, iar Măviile Vostre veți rămâne fără nici 

ziar in Ermangelung des Schwerds, mit ciner Hacke enthanptet wor- 

den. Raportulii v. col. Karp, 26 Novembre 1784.
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o pregătire şi din acâstă causă rogă cu supunere pe Măriile 
Vostre să nu luați în nume de răi sila, în care mă aflu de 
presentii, din contră să o consideraţi cu o grațiosă bună- 
voință. 

Notificările comandantului lori amintită mai susi cu nu- 
mele Horia și ale poporului săi plebeii sunt următârele : 

„Î. Că nobilulă comitatii dimpreună eu toți posesorii și 
cu totă seminţia loră: să presteze jurământulă sub cruce 

„2. Nobilime să nu mai fiă, ci fiă-care (nobilă), dacă va 
pute să capete vre o funcţiune împărătâscă să trăiescă 
din aceea. 

„3. Posesorii nobili să părăsescă o dată pentru totă-de- 
una, moşiile nobilitară, 

4. Că dânșii (nobilii) încă să plătescă imposite întogra 
ca poporul contribuabilii plebei. 

„5. Pământurile nobilitari să se împărțâscă între poporul 
plebei, în conformitate cu ordinulă ce-lă va da Maiestatea 
Sa Împăratulă 2), 

„6. Dacă Măria 'Ta și onorabila nobilă Tablă, cum şi no- 
bilii Posesori, primiţi condiţiunile aceste, ei vă promitii pace, 
şi în semnulii acestei păci dânşii ceri să ridicați steguri 
albe în prăjini câtă se pote mai lungi atâtii pe fortăreţă câtii 
şi la capetele orașului (Deva), cum și în alte locuri. 

„De altmintrelea cei trei deputați din ordinulă căpitanu 
lui loră fixeză unii termini la tote condițiunile aceste, anume, 
că răspunsul Măriei Tale şi ală onorabilei nobile 'Pable şi 
alii nobililorii Posesori să se trimită pe Duminecă sera în 14 
a lunei acesteia la Popa Danilă din Criscioră, fiindă-că la 
din contră, după cum amenință dânşii, vorii pune jurământi 

1) Acesti punctii din ultimatulă la Horia, a fostă mai târdii falsifi- 
cată în modulă următorii: „pământurile nobilitară să se împărțâscă între 
poporelii plebei după ordinulii unui altă înălțată împărată ală 
nostru, care va urma.€ Așa a fostii comunicată ultimatulă lui Horia 
de br. Iosifă Nâlaczi cancelariului E Eszterhâzy din Vieua, cu data, Clujii 21 
Novembre 1784.
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şi cu totă puterea lori dimpreună cu căpitanii “și voră da 
silință ca să nimicescă orașul (Deva). 

lar eii mă recomand de noii în bine-voitorea grațiă a 
Măriei Tale şi a onorabilei nobile 'Pable rămânândii totii-de- 
una cu stimă, PE 

Supusi servitoriă, 

Şoimuşă, în 11 Novembre 1784. Carol Briinek“ 1), 

Condiţiunile acestui ultimatii erai întru adevâră severe, 
dar ele erai întru tote conforme cu programulă sociali și 
politică ali țăraniloră români. 

Ultimatulă lui Horia fu primitii la Deva în diua de 13 
Novembre și încă în aceiași di comitatul Hinedârei adresă 
următorea, serisore maiorului Stoianich 2) din Orăseiă : 

„Din raportulă anexată în copiă ală funcţionarului de sa- 
line din Șoimușii, Ilustritatea vostră veți put6 esamina mai 
bine, cani sunt condițiunile de pace, ce le propuse şi le pre- 
sentă întregei nobilimi unguresci, comandantulă şi căpitanulti 
(&raniloră veseulați cu numele Horia. Fiindă însă, că din 
diferite relatări demne de credință ami aflată, că numitulii 
Horia a convocată în comuna Criseioră din districtul Za- 
randului o mulţime imensă de ţărani din tote părțile Za- 
randului, cum și din alte locui învecinate, că dânsulă a 
cumperată_ arme şi cai suficienți, ca să facă incursiuni, ne 
tememii, că nu emn-va atacurile, ce are de gândi să le facă, 
să fiă de așa natură, în câtii puțina armată, care se află 
trimisă aici şi nobilimea să nu fiă în stare să le resiste. 
Din acâstă causă credemii, că ar fi bine dacă Ilustritatea 
vostră veţi binevoi a dispune să se trimiţă aici 12 tunură 
pentru apărarea fortăreței și a populațiunii şi să veniți. în 
pers6nă aică chiar şi Ilustritatea vostră cu o trupă mai mare 
de soldați.“ 

1) Originalulă în archiva comitatului Hinedâra. Texiulă în limba 
maghiară și subsemnătura autogrată a lui Brinek. 

>) Ignaz de Stoianich născută în Croaţia la Agramii în anul 
1737, servia îu I-lă regimentii de graniceri români
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XY. REVOLUȚIUNEA ÎN COM. ALBEX ȘI ALU CLUJULUI. 

1. Câmpeni, Abrud și Roşia, 

Primele evenimente din Zarandă provocară îndată revo- Iuţiunea, şi în munții Abrudului. 
Primulă căpitană vădândă cursul repede și favorabilă ală revoluțiunii din Zarandii, convocă și dEnsulă prin emisari Și circulare pe țăranii din munții Abrudului:) să vină la Câm- peni, să le comunice poruncile împărătesei 2), 

1) Românii din cele-l-alte părți ale Transilvaniei numescă Moţi pe vomănii din munții Abrudului. Toti asemenea și românii din Macedonia, după cum ne relateză d-nul Apostolii Mărgărită, numescă Mociani (accentulă pe prima, silabă) pe românii din munţii Pin- dului dela Mozovo la vale, între Tricala și Ianina, Amând6ue cuvintele aceste represintă astădi numai simple numiri de triburi, înţelesulă lozii primitivă a; dispărută cu totulă în Transilvania câtă şi în Macedonia, :) Unii circulariă ală lui Horia pentru adun area din Câm- peni adresati către primariulă din comuna Ponorii (lângă Remeţi) este următoriulii: „Sănătate Domaiei-tale Jude din Ponoriă, Vină cu satele Domniei-tale la, Câmpeni şi ca omuliă, pe care Laţ: prinsă după porunta împărătescă, și să aduceţi acolo și pe Gmenii cari aă prinsă pe omulă a- cela, fiindii-că am să vă arătă porunca împărătâscă Pe lângă acele, cari le am avutii, ai mai sosită acum Luni altele nâue. Dacă nu veniţi vina este a vostră fiindi-că ați călcată porunca, împărătescă,. Noi vă chiămămi ca porunca împărătescă, ca să se ci- tescă tote în faţa vâstră. De nu veţi veni căleați porunca, împărătescă, - Și cartea să se trimită repede la Buciumi la Ioniţă Dadei (Dandea), ca să vină şi elă la Câmpeni să audă porunca împărăte-că și totii satulă cu voi. Ioniţă Dader să trimită cartea la Lu pșa la Popa Simioniă și de acolo să se trimită repede Mujina, ca să aibă scire să, audă poruncile împărătesei, Și ei Ursii Nicula încă daă porunca a- câsta la satele de sustii, și daca cine va nu va asculta de porunca împ&- rătescă, acela, va, fi pedepsiti, cartea, să, m6rgă repede, ca, să aibă de scire, fiindă-că Domnii nu vinii Joi la Câmpeni să facă pace cu satele“. Noi co- municămii documentulă acesta după versiunea latină, care se află în Vi- blivteca museului națională din Pesta (Epistola Horae. Col. Hora vesze- delme) La Szilâgyi încă se află în limba germană, o a doua traducțiune făcată din limba latină și conține câteva erori de textii,
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În acelaşi timpi căpitanuli Crişanii, după ce distruse no- 

bilimea din Crisciorii, din Bradi, și Ribiţa, se întorse cu ar- 

mata din Zarandă spre munţii Abrudului, să se unescă, aici 

cu trupele lui Horia şi Cloşca şi împreună să continue re- 

voluțiunea în părţile Transilvaniei. Apoi, Joi în 4 Novembre 

toți trei căpitanii IHoria, Cloșca şi Crişan se întruniră cu 

trupele loră în locul numiti la Păltiniși de pe teritoriulii 

comunei Blăjeni, şi aică ţăranii întruniţi prestară cu toții ju- 

rământulă, că în calea, în care plecă din porunea împăra- 

tului să nu mai lase în visţă ună picior de unguri sai 

funcţionarii, fără numai în casulă dacă vorii primi religiune 

română. 

Din Păltinişă trupa țăraniloră se divisă în doue părți. O 

parte apucă drumuli spre Abradă, orașulă principalii ali 

munţilorii şi ocupă posiţiuni în loculiă numitii la Gura Cer- 

niții. Jar altă parte se coborî pe brațele Arieșului la vale 

şi împreună cu căpitanii Horia, Cloșca şi Crișanii intră Vi- 

neră în 5 Novembre în oraşul Câmpeni!). În fruntea a- 
cestei trupe, după cun ne relateză doi martori oculari, mer- 

gea, călare unii căpitană bătrână, George Crişanii, ducândii 

ca stâgii o eruce galbină — simbolul luptei drepte — şi stri- 

gândi cu sgomotii mare pe stradele Câmpenilorii: că po- 

runca lui D-dei și a împăratului, este să stingă pe toți un- 

gurii de oră-ce religiune saii să-i boteze de noii. În Câmpeni 

mulțimea, țăraniloră se duse drepti la, curtea spanului Alexe 

Intze, care fugise de acasă încă în sera precedentă, și aici 

în cuartirulă spanului, primulii căpitanii publica ț&raniloră 

poruncile împărătescă dicândi: că densulii are poruncă de la 
= . 

împăratulii să reseole pe ţărani în contra domniloră săi și 

să le prădeze tote averile până când acestia nu vorii co- 

munica ţăranilorii resoluţiunile împăratului, că totă ț&ranulă, 

*) Szilagyi susţine, că asupra Câmpenilorii a mersi numai Horia, 

iar Cloșca și Crişană ai rămasi la trupa din Cerniţa. Erore, interoga- 

toriulă lui Crişană (pet. 20. 21, 24) și ală lui Ursii Uibarii probeză din 

contra,
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care nu va veni în trupa dânsului va, fi trasă în ț6pă, casa 
se va aprinde peste copiii lui și se va preface în cenușă, 
că pentru esecutarea, acestui plant împeratulă i-a dati crucea 
de aură şi nică armata imperială nu se va opune ţ&raniloriă, 
îndată, ce va vede semnulii acesta. Apoi îndată duţă pu- 
blicarea acestori ordine țăranii se aruneară cu o furiă vio- 
lentă asupra caseloră funeţionariloră din Câmpeni, a spa- 
nului Alexe Intze, a schimbătorului de aură, intrară în bi- 
serica catolică, frânseră scaune, icone și totă ce aflară aci, 
sparseră pivnița, fiscală şi vărsară tată băutura, țăranii din 
Zarand secuestrară aurulă din caseria, fiscală, iar locuitorii 
din Buciumi clopotuli bisericei catolice. 

Câmpenii se aflai acum în mâna țăranilorii şi în aceeaşi 
di primul căpitanii trămise pe cei doi comandanți ai săi, pe 
Cloșea și Crișanii să ocupe Abrudulă, iar densulă se întorse 
înapoi la comunele Vidra 1) și Albacii să aresteze pe pri- 
marii domnesci de acolo. 

Primarii domnesci erai în timpulii acesta micii tirani din 
munții Abrudului, agenții fideli ai funcționariloră domeniu- 
Iu. În contra, lori se plânsese comunele la curtea imperială 
încă din anuli 1780, primarii acestia încasase de pe la ţă- 
rani sume enorme de bani și de patru ani de dile nu voiaii 
să le predee nici o socotelă. În scurtă timpii primulă căpitană 
arestă pe primarii domnesci din Câmpeni, din Gura-negră, 
Gura Albacului şi din alte comune şi-i duse ca prisoneri la, 
Albacii sub cuvântulii, că trebue să-i depună socotelile. O 
trupă de țărani prinse pe Vasile Goia, primarulă din Vidra, 
unii violentă despotii ali comunei sale, “lă duse în locul 
numiti la Petră, și aici din vîrfulii stâneei țăranii "li arun- 
cară josii în prăpastiă. Iar alți primari scăpară cu fuga prin 
comitatele vecine. 

Din Câmpeni trupa ţăraniloră sub comanda căpitaniloră 
Cloşea, și Crișanii plecă Vineri în 5 Novembre după amsdi 

1) Astădi divisată în doue comune Vidra-de-susi şi Vidra-de-josă,
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asupra Abrudului. În aceea di sâra țăranii veniră până 
la marginea din josii a orașului, iar peste n6pte tăbăriră în 
livedile de acolo. Apoi Sâmbătă dimința în diua următore 
întrâga trupă acesta compusă din 29 sate ale Zarandului şi 
16 sate din domeniuli Slatnei se ridică cu sgomotii mare 
asupra Abrudului. Țăranii ocupară îndată, ca unii norii, în- 
tregă delulă din fața orașului şi esecutară aici pe preotulii 
Avrami Șuluţă 2) din Cărpenişii, care avuse imprudenţa să 
se pună singurii în contra, unui torentă eşitii din albia sa, să 
invite pe ţărani, ca să nu asculte de căpitanii lori 3). Abru- 

1) Mitropolitulă Şaluţii în manuscriptulă săi "li numesce Todoră 
Șuluții, dar în tâte actele din timpul revoluțiunii preotulă acesta figu- 
veză sub numele de Popa Avramii. Aşa în memoriulă nobilimii adunate 
la Şardă (30 Decembre 1784), în interogatoriulă făcută de contele Ian- 
kovits cu Cloșca şi în testamentulii acestui căpitană. 

3) Numai ca o simplă tradiţiune comunicămă aici relatarea, ce 
ne-o făcuse bătrânuli Ursă Coroiă din Cărpeniși în anul 1870) despre 
plecarea româniloră asupra Abrudului. „Giurgiă.  (Crişaniă) 
după ce a resculată poporală din ținutulă Crişului, spunea ţăranulă 
Ursii Coroiăi, a trecută en Orişenii săi în munții Abrudului, și o parte 
din ci s'a oprită la satul Cerniţa, iar Giurgiă cu altă parte a venită 
în Cărpenișii și a ţinutii adunare en poporulă la biserica de aici, unde 
ai hotărită să plece asupra Abrudului, Giurgiă, ca să câștige mai multă 
încredere la poporă 'şi unsese mânile cu o materiă ardătâre şi aprin- 
dând'o ridică mânile în susii pline de flacări strigândă către poporă: 
„Să mergemi! să mergemiil!“ Jar țăranii priveaă uimiţi Ja dân- 
sulii dicândii: nitați-vă la eli că nu arde! Cu acâstă ocasiune Giurgiă 
invită pe Popa Avrami Şuluţă din Cărpeniși, care scia şi carte ungu- 
rescă (adecă limba, oficială latină şi ungurescă) să-i însoțâscă până la 
Abradă, ca să citescă poporului cărțile date de împăratală Losifă. Dar 
Popa Avramă, dicândi că are Duminecă şi nu pâte merge, nu voi să-i 
însoțescă Atunci Giurgiii porunci celi-l-altă preotă din Cărpenişiă Popii 
Moise să mârgă dânsulă la biserică, luă cu sila pe Popa Avramă, 'lă sui 
dinapoi pe calulă săi, ună cală frumosă porumbă, ce-lă luase de la Țe- 
sariulă (nobiluli Csiszâr) de pe Crișă, şi apoi cu toţii plecară spre Abrudii, 
De la Cărpenişii se duseră pe luncă până la Sălisce, de la Sălisce se 
suiră pe delulă băiăşiloră și eșiră la Gura Cornii de asupra Abrudului. 
Aică ţinură de noi svată și Giurgiă invită pe Popa Avramiă să citescă 
poporului cărţile date de împăratulă Iosifă. Dar Popa Avram spunea dia
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dulă se afla acum în faţa unui imensă perieulii. Magistratul oraşului, simțindă întregă gravitatea, situațiunii, trămise ră- pede o deputaţiune în tabăra țăranilori să-i întrebe: ce scop ai, dacă voieseii vină, mâneare și bani le dai, dacă inten- țiunea loră este numai asupra unori persone, le estradai, dar să nu pustiescă oraşulii. Însă v&spunsulă țăranilorii fu : ptrebue să esterminămii pe unguri până la unulăe. Apoi cu strigări înfiorătâre, „să stingemi pe unguri să nu maj ră mână nică unulă:, țăranii năvăliră cu toții asupra, orașului, sparseră închisorile magistratului şi puseră în libertate pe iobagii deținuți acolo, distruseră archiva magistratului şi împrăseiară tote chârtiile și privilegiele, despoiară, casieria o- raşului, pătrunseră în casele cetățeniloră unguri şi până nOptea târdiă între plângeri şi văietări distruseră toti ee aflară prin case; mobile, uși, ferestri, scâseră de prin ziduri gratiile ferestiloră, aruncară pe strade îmbrăcămintea şi hainele de pată ale inimiciloră loră, intrară, în pivniţă, spar- seră, buțile şi vărsară totii Vinulii, pătrunseră în biserica re- formată, distruseră, organe și totii ce aflară, acolo, despoiară, cassa, bisericei, pe unii i esecutară, pe strade, pe alții în ca- sele lori proprii, iar unii fară masacrați în lăuntrulă biseri- ciloră, cum se întâmplă cu Ion Osâny, cetățeni avutii din Abrudii, care cădu loviti de furia țăraniloră sub amvonulă bisericei reformate unde cercă, să seape din aintea loră, 
„Devastările întâmplate în Abrudii, serie comisariulii gu- vernului Michaiii Brukenthal, trecă peste tâte închipairile. Tote casele unguriloră, ale nemțiloră și ale saşiloră sunt distruse, şi numai locuințele româniloră aședate printre ele aii rămasă scutite. 

cărţile aceste cu totuli altmiutrelea, de cum diceai menii lui Giurgiă, că stă în ele, și atunci unii țărană de pe Crișă, se repedi înfuriată a- supra Popii Avrami 'lă. lovi cu toporulii în capă şi Popa Avrami cădu mortii josă. Iar după ce se adunară mai mulți Gmeni și din alte sate, încungiurară Abrudulii de tote părțile şi cu toții dederă năvală asupra cetățenilori unguri de acolo, |
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„Fisionomia Abrudului, se plânge preotulă reformatii de 

acolo, este atâtă de tristă în câtă oraşulii acesta nică peste 

100 de ani, saii pote nici o dată nu mai ajunge în starea, 

în care a fostă mai înainte“. 

Singură numai edificiulii fiscului și casseria fiscală rema- 

seră neatinse, şi aceste sub cuvântulă că sunt proprietatea 

împăratului. Unii căpitană din armata imperială, cu numele 

Richard, raporteză în 7 Novembre guvernului transilvanii, 

că dânsulii trimisese din Slatna, la Abrudii, pe locotenentulii 

Vernicourt cu o trupă de 34 soldaţi, ca să apere casseria 

fiscală de acolo. Dar în timpulii când ajunsese în Abrudi 

locotenentulă Vernicourt, oraşulă era devastatii, și numai 

edificiulă şi casseria fiscală rămăsese neatinse. Locotenentulă 

Vernicourt se instală îndată cu trupa sa aci. Dar în diua 

uemătore, dimincţa, veni la cuartirulă dânsului căpitanul 

Cloşea înarmată, însoțiți de o trupă de resculaţi, și ceru 

de la sentinelă să vorbescă cu locotenentulii Vernicourt. 

Acesta i acordă întrevederea şi vice-căpitanuli Cloșea, cum 

se numia, dânsul, purtândii pene albe şi roşii ca semnii de 

distincţiune, i vorbi astii-feli : „Noi suntemit soldați împă- 

rătesei, tote disordinele nostre s'aii făcută în urma poruncii 

împărătesei, pe care ni-a publicato căpitanulă nostru celii 

mare, Horia. Noi respectămii averea fiscului, casele fiseului, 

pe germani și pe români şi voimii să esterminămi numai 

nobilimea ungurescă Călătoresce în pace și nu avea nică o 

grijă să fii molestatii câtă de puţinii, dar cruţă pe adercnții 

noştrii, şi dă ordinii să-ţi ducă unii stegii albii înainte“ 2). 

Iar Luni, în 8 Novembre, ţăranii cari ocupase Abruduli, 

1) Wir sind kaiserliche Soldaten, alle nusere Unordnuugen 

sind auf kais. Befehl, welchen uns unser Obercapităn (Horra) 

publicirt hat, veranlasst xvorden. Wir schonen der FKammer, 

ihvrer Cassen, der Teutschen und Walachen, nur die 

hungarischen Edelleute wollen wir ausrotten. Reisen Sie und besorgen 

nicht im mindesten molestirt zu werden, doch schonen Sie unserer An- 

hânger uud lassen eine weisse Fahne vor sich hertragen.
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publicară în mijloeulii pieţei, că porunea lui Dumnedeii şi a 
împeratului este, că cine nu trece Ia religiunea română şi 
cine nu se îmbracă în haine românesci, să fiă trasti în țepă 
înaintea casei sale, saă să i se taie capul. Apoi imediatii 
în urma acestui ordinii, toţi cetățenii reformați, unitară şi 
catolici din Abrudăi, bărbaţi şi femei, mară şi mici, trecură 
la religiunea română, și se făcură români, unii fară botezați 
de nou, iar alţii prestară numai jurământulă, că se lapădă 
de confesiunea lori și primescii credința poporului română. 
Și aici încă o dată trebue să amintimă, că nu fanatismulă 
ori diferența de religiune era causa acestoră înverşunate 
ostilități, ci diferența de naţionalitate și diferența de clasă. 
Mai mulți alți cetăţeni unguri din Abrudii se retrăsese încă 
din diua de ântâiii a periculului în băile de la Corna, dar 
o trupă de țărani i forță și pe acestia să 6să afară din su- 
terane şi să primâscă religiunea română. 

Fiă care din cei convertiți primi de la preotulii românii 
câte unii biletii, pe care sta serisii : „Ăsta-i crestinii buni, 
se îmbrăcară cu toţii în haine românesei, și făcu fiă care 
câte o cruce pe ușa casei, şi cu toții puseră stâguri albe 
la stâlpii porţiloră. Iar Marți, în diua următore (9 Novembre), 
țăranii luară cocoşulii de pe biserica reformată, și puseră 
cruce românescă în loeu-i, și fiindă-că în totii oraşul po- 
pulațiune reformată acum nu mai esista, țăranii români se 
făcură stăpâni şi pe biserica reformațiloră. De asemenea 
puseră eruce pe elopotulii bisericei unitare, și toți ungurii 
din Abrudiă trebuiră să asculte în bisericele loră, serviciul 
Dumnedeescii în limba română, 1). 

„Sa trecută cu biserica reformată, Şi unitară de aici, se 
plânge preotulii reformată din Abrudi, Oraşul acesta nu 
mai e pentru mine, mă temi și de umbră, cantorulii încă 

1) formidine Valachorum Bitum graecam in suis Templis au- 
dire coguntur. Magistratalii din Abrudă către guvernulă transilvană, 
15 Novembre 1784,
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mi sa făcută românii, familiele Siillyei, Borsai, Bartha, toţi 
aii jurată, că treci și vorii rămân români€. 

„În tâte părţile se audi numai vaiete, plângeni şi suspine. 
Totii omul este în doliă şi plecati în genuchi 'și plânge şi 
tânguesce fiă, care casa pustiită. Sar duce acum ungurii de 
aici, dar sunt închiși de tote părţile şi împedecați de țărani, 
cari ai ocupată tote drumurile în câtă nimeni nu mai pote 
să mergă nică într'o parte. Averea fiă-cărui este numai ce 
e pe dânsulii, o ţundeă și o păreche de cidrecă, pentru că, 
cine a avută haine de postavi a trebuită să se desbrace de 
ele, și nimeni nu mai are cu ce să se schimbe şi unde să-și 
plece capulă. I lipsesee nu numai salteua, perina şi patulii, 
dar nici pae nu mai are. Acoperemântulă lui e țundra. Pe 
unguri și pe servitorii biserieci nici nu i-ati lăsatii să se a- 
propie de cei ucişi, ci i-ai îngropati dânșii fără sunetulii 
clopotelorii, ca pe nisce animale neraţionale“. 

Abruduli era, distrusii și o parte din trupa resculaţiloră 
sub comanda căpitanului Cloşea, trecu Duminecă în 7 No- 
vembre în comuna Ro şi a. înspăimântați de furia țăranilorii 
94 de cetățeni unguri se refugiase în baia unui proprietarii 
avut cu numele Pavelii Lărinez. Dar primuli căpitani, care 
încă venise aici, trimise îndată mai mulți Gmeni la, dânșii să, 
le facă cunoscută, că dază voră eși de buna voiă, și vorii 
primi religiunea română, vița și averea lori va rământ ne 
atinsă, la din contră ai decisă să nu se depărteze de acolo 
nică dânsulă, nici Cloşea și nici cei alalți căpitani până nu-i 
voră supune, fiă prin famiă, fiă prin fome. Situațiunea refu- 
giaţilorii cra destulii de dificilă. Cetăţenulă Pavelă Lărincz, ca 
să evite pericululii la care putea fi expusă, eși afară din baiă, 
chiamă la dânsulii pe preotulă românescii și se făcu ortodoxă. 
Încă pe când se afla preotulii în casa mea, ne spune Pavelii 
Lirinez, veni la mine căpitanulii Ionă Biro cu compania sa 
şi întrebându-mă, dacă mam făcută creştină i respunsei: Da 
ne-amii făcutii cu toţii, cu totă familia şi cu tâte rudele mele. 
Apoi Ionii Biro îmi dise: „Și fiindă că te-ai făcutii crestini
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Domnulă Horia şi on Cloșea se închină cu sănătate şi-ţi dai grațiă Domniei-tale, familiei Domniei-tale şi averii Dom- niei-tale“. Dar fiindiă-că cer alalți cetățeni unguri nu voiră să părăsâscă, suteranele, țăranii români le predară şi le dis- truseră loeninţele, devastară, biserica catolică şi biserica re- fornată, iar primulii căpitanii trimise după țăranii din Bu- ciumii să vină la Roşia, să umple cu fână şi cu pae gurele băilorii de acolo, să scoță cu fumă pe unguri din băi şi să-i esecute, dacă nu vor voi să se boteze în religiunea română, fiindi-că dânsul are poruncă dela împă&ratulii să estermineze pe toți ungurii. 
În amândoue locurile în Abrudă și în Roşia, furia tărani- lorii ţinu trei dile Și în timpulă acesta, fură constrînși să trecă la religiunea română 1192 cetățeni unguri, între cari 548 unitară, 468 reformaţi, 65 catolici și 41 luterani. 

2. Primul căpitani în periculă. 

Era numai a şâptea di de la proclamarea, revoluțiunii în Curechiii şi acțiunea țăranilor era aprope să înceteze cu totulă. 

Din Roşia, primulă căpitană se duse Luni, în 8 Novem- bre, în comuna Buciumi şi aică chiămă la adunare pe locuitorii comunei, pe ună delă din cătunul Poieni, ca să asculte poruneile, ce avea să le comunice. 
Primulă căpitană se înfăţișă aici cu o gardă de 12 Dhăr- baţi armaţi și însoțiți de căpitanulă său anonimă, omulti acelă misteriosii, care purta pe capă o chivără roșiă mili- tară și era încinsă cu o sabiă lungă, 
Căpitanulă acesta fără nume, ordonă țăraniloră din Bu- ciumă să transporteze fenii şi pae la băile din Roșia și prin fumă să seoță afară pe ungurii, cari se refugiase acolo, apoi împreună, cu amândoi căpitanii, să plece asupra, cas- telalui din Galda. 
Aică însă se întâmplă, că mai mulți țărani din comuna, Buciumi, insticați de primariulă domnescii George Suciii,
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făcură planulă să prindă pe Horia, capul acestui resbelii 

de esterminare, și să-lă dee pe mâna autorităţilorii din Slatna. 

Decisiunea, făcută, țăranii începură numai de câtii să ceră 

cu insistență de la primulă căpitanii, să le arate poruncile, 

prin cari Pa autorisată pe densulă împăratul să stingă pe 

toți ungurii şi pe toți funcţionarii din 'Transilvania, ca să 

vedă şi dânşii iscălitura împăratului. Apoi "li întrebară, că 

ce are dânsulă de gândi să facă de aci înainte. 

Primul căpitani le răspunse, că poruncile aceste i le-a 

datii însuși împăratuli și se află și acum la dânsulă, dar 

poruncile aceste sunt cu multi mai sfinte, de câtii să le 

potă arăta țăranilorii, cu atâtă mai multă, că ei nică nu 

sunt în stare să le citâscă, însă de loci să nu se îndoiescă, 

fiindă-că dânsuli le are de sigură. Iar intențiunea dânsului 

este, că din Buciumii să mârgă la Galda, apoi la Aiudă și 

succesivi la Trăscăii, să esecute pe toți ungurii, pe cari i 

vorii put6 prinde, să le predeze averile și să le ruineze ca- 

sele. Dar ţăranii din Buciumi nu se mulțumiră cu atâti. 

Sub cuvântală, că dânsulă se laudă în modii falsă cu po- 

vuncile împăratului, "li duseră în comuna Buciumi și aici 

lă închiseră dimpreună cu totă suita sa în casa unui i0- 

bagiii cu numele Macaveiii Băiășanu, trimiseră apoi îndată 

unii omii la faneţionarii din Slatna după ajutoriă militară, 

ca să le potă da în mână pe Horia. 

Din acâstă, critică posiţiune primul căpitanii scăpă cu 

ajutoriulii unui amicii ali săi. Lonuţii Dandea, căpitanulă din 

Buciumă, vădândii perieululii, în care se afla eapulă revolu- 

țiuniă, alergă repede cu tatălă săi și doi frați ai săi, ridică 

pe ţăranii din părţile de jos ale Buciumului, din Muntari, 

din Sati şi Cerbulă, și Marţi dimincța, în diua următore, 

pe la răsăritulă sorelui, încă înainte de a sosi ajutoriulii 

militară, năvăliră cu violență asupra, cască, în care se afla are- 

stată Horia, şi-l liberară. "Țăranii, cari arestase pe Horia, 

fură prinși, legați, bătuţi, şi casele loră prădate, din ordi- 

nulă căpitanului lonuţii Dandea. Pe unulii din ț&ranii acestia



ÎN COM. ALBEI ȘI ALU CLUJULUI. 209 
cu numele Petru Giurcă, "lă sili Horia să-i presteze jură- mântuli de credință, că va merge cu dânsul peste toti lo- culă, în tâtă țera, Ardelului, ca să stingă pe unguri, aşa, 
să ajute Dumnedei Tatălă, Fiul și Spiritul sfântă. 

Întru aceea, sosi ajutoriulă militară din Slatna. Dar mul- 
țimea poporului, care se afla acum sub ordinele lui Horia 
şi ale căpitanului săă lonuţii Dandea, crescuse aprope la 
800 omeni. 'Trupa soldaţiloră se întorse înapoi fără nici uni 
xesultată la Slatna, iar Horia cu suita sa, plecă către co- 
muna Musca. 

3. Căpitanii Cloşea şi Horia tînărulă plâcă asupra castelului din Galda, 

Luni, în 8 Novembre, trupa (&raniloră, care ocupase Abru- 
dulii şi Roşia se divisă în doue părți. 

O parte din țărani, sub comanda căpitanului Cloşea, plecă 
pe Arieșiă la vale, iar altă trupă, în frunte cu Ionii Horia, fiul bătrânului căpitană, apucă direețiunea către valea Om- 
poiului. 

| 
Amândoue trupele aceste aveai una Şi aceeaşi misiune : 

să revolteze în drumulă lori tote comunele românesci, amân- 
diue trupele să se întrunâscă, la satului Cricăăi, să atace îm- 
preună castelulă br. Simeonii Kemeny din Galda-de-josti 2), 
și să libereze pe toți țăranii deținuți acolo, între cari se mai 
afla încă Dumitru Todea, fostulii primarii din Riu-mare, ares- 

1) Familia Kemâny “și trage originea „dela ună distinsă băr- bată cu numele Mikolat din comuna Calota în Transilvania, și unii ramii alii acestei familii, purtă numele de Mikola până în secululiă tire- 
cutii, când linia acâsta se stinse ca br. Ladis'aii Mikola, fostii asesori la Tabla regală din Transilvania, Dar când a, trăitii acestă Mikola, înte- 
meiătorulii casei Kemeniane, genealogiele familiari nu ne presintă date sigure. Principele Toniă Keminy (1660-1662) i fixâză epoca pe la annlă 953 (2), iar după alţi genealogisti, acesti Micola ar fi trăită în prima jumătate a seculului ali XII, Cf. Benki, Edit. 1833. 11. 893. Nagy Ivân, Magyarorsz, csalâdai, IV. 466. 

14
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tată și condamnatii la morte pentru tumultulii din Câmpeni 
de la 1782. 

Br. Simeon Kemeny, descendentele unei vechi familii 

aristocrate din Transilvania purta de mai mulți ani oficiulă 

de comite ală Albei-de-josăi. Dar sub administrațiunea. indo- 

lentă și destrămătă a densului se umplu până la mărgini 

paharul de suferințe ală țăranilorii din munții Abrudului. 

Br. Kemâny primi încă Vineri în 5 Novembre scirea ne- 

plăcută, că iobagii din districtulii Zarandului se aii revoltatii 

în contra nobilimii sub conducerea lui Horia, că dânșii vo- 

iescii să vină de a dreptulii la Galda, ca să libereze pe ţă- 

ranii deţinuţi acolo, să prindă pe baronulă, să-l belescă de 

viii şi să-i ardă castelulii. 

Cuprins de frică br. Kemeny părăsi repede castelulii stii 

şi fugi împreună cu tâtă familia sa la Aiudii, orașulă de 

reședință alii comitatului Alba. 'Ținu încă în aceea di şedinţă 

cu asesorii, pe cari i putu afla în grabă mare, şi pre- 

găti unii raporti către guvernul transilvană în care ce- 

rea ajutoriii militarii pentru siguranța vicţei sale și a în- 

chisorilorii din Galda. Dar în fine temându-se, că ajutoriulit 

militară să nu sosâscă prea, târdiă, br. Kemâny luă raportulii 

cu densulă, părăsi oficiul și reședința comitatului și fugi la, 
Sibiii 2. | 

Trupa ţăranilor, care plecase Luni în 8 Novembre către 

valea Arieșului, ajunse în aceea di pe la amâdi în comuna 

Musca. Căpitanulii Cloșca publică aici sătenilorii poruncile 
împărătesei, i luă cu dânsulii și din Musca trecu în orașuli 
Lupșa. Dâr fiindă-că în Lupşa în lăuntrulă oraşului nu era 
loci de ajunsă, ca mulțimea întrâgă a țăraniloră să potă aseul- 
ta vorbirea căpitanului, Cloșca conduse pe țărani pe unii șesiă 

a afară de oraşii, unde se afla ridicată o movilă, se sui călare în 

*) Den 9 Nov. Der Uuteralhenser Obergespann Simon Remtuy 

war nach Hermannstadt geflichtet, weil die Anfriihrer ihn per- 

sânlich suchten. Das Gubernium .verweiset ihm die Flucht, und bs- 

fehlt ihm hinaus zu gehen. Ms. Analecta ad Historiam seditionis.
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vîrful movilei şi de aici le vorbi în modulii următorii: „Ome- niloră, în urma poruncii împărătesei am să vă facă cunoscută, că voi trebue să mă ascultați și să mă urmați. Sunt 7 ani de dile de când eui mă muncescă eu Horia să putemii face, ca, voi să fiți militari, şi acum în traista asta aici se afla acestă, înaltă poruncă 2), „Apoi adause, că dânsulă în urma poruncii împărătesei are să-i ducă la Albă Iulia, ca să primeseă, arme, că pe viitorii n'a să mai facă, nimerui servicii, fără numai împăratului cu armele, că din fiă-care casă să vină câte ună omii în trupa dânsului, iar acela, care nu va, veni se va trage în țpă înaintea casei sale, femeia și copii i se Yorii închide în casă, şi casa se va aprinde pe ei2). Luă Ru 

Tământulă de credinţă de la mai mulți țărani, cazi se unise cu trupa dânsului, de asemenea jură pe popa Petru Iancu 
din Lupșa, că va asculta de poruncile împăratului și de 
poruneile sale, că-lă va urma Şi nu va cerca la nică o 0- 
casiune să-l părăsescă, așa să-i ajute Dumnedei Tatălă, Fiulă și Spiritul sfântă, Maica Domnului și toți sfinţii. Apoi ordonă preotului să ice eu dânsulă cuminecătura din biserică 

1) lhr Leuthe! Ich habe fuch aut Befehl des Kaisers dieses Kund zu machen : dass Ihr mir gehorchen, und uachfolgen sollet; Ich habe mich mit dem Hora durch Sieben Jahre bemiihet, cuch den Soldaten Stand zu verschafen, und nun hier în die- sen Tornister : (auf solchen mit der fachen Hand schlagend) ist dieser hoche Befehl befindlich. Interogatoriulă lui Cloșca 89. 
?) Este curiosă, că şi George Dosa căpitanulă revoluțiunii din 514 totă cn asemenea, amenințări invită pe ţărani la luptă în contra 

nobilimii. Katona, Historia critica, XVIII. 720, 1514, Georgius Zeckel! strenuus miles, benedictae gentis cruciferorum princeps et supremus capi- 
taneus, . . vobis. . . mandamos. „+ Statinr visis praesentibus . 
Venire, volare et; se se transferre in oppidum Czegled debeatis . 
alias in poenam . . , incurrețis . „ « Vos in furca portarum 
vestrarum, ante aedeş. vestras, suspendemus . . . eţ ad 
cuspidem trahi faciema 5, ef bona vestra in damnum devas- 
tando et dilapidando vertemus, ad domorum vestrorum destructionem, 
vxorum et pueroruim interemptionem
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ca să cuminece pe ţărani, cari se vorii bolnăvi în drumulii 

acesta. 

Din Lupșa trupa lui Cloşca trecu Marţi în 9 Novembre în 

orașulii Ofenbaiă şi aceleași scene, cari se petrecuse în 

Abrudă se repetară şi aici. "Țăranii botezară pe mai mulți 

catolici şi reformaţi, împuşcară pe ună protopopii românii, 

care avuse curagiuli să-i mustre pentru faptele loră, ruinară 

Dherăria şi cârcimele fiseali, despoiară casa spanului şi goliră 

magazinulă de bucate. 

Dela Ofenbaiă trupa căpitanului Cloşca părăsi valea 

Arieșului și apucă drumulă prin munţi către Galda, iar 

Miercuri în 10 Novembre ajunse în comuna Mogoşii, 

unde veni şi căpitanulă Crișan cu trupa ţăraniloră din 

Zavandii. În comuna -Mogoşii amândoi căpitanii, Cloşea şi 

Crişani, deelarară mulțimii poporului, că după ce vorii es- 

termina pe toți ungurii din țeră, Ardelulă întregii are să 

fiă administrati numai de funcţionari români, pe cari i voriă 

numi căpitanii Horia şi Cloşca, dar țăranii să fiă cu mare 

grijă, că nică unii ungurii să nu rămână în vi6ţă, care scie 

ceva, serie. Apoi căpitanul Cloşca dicându-le: „bleţi fe- 

cioră cu porunca împăratului“ țăranii plecară spre comuna 

Oricăii. Înaintea trupei mergea preotulă unită Gavrilă 

Sularii din comuna Mogoșii ducând ca stâgă o cruce roşiă, 

înaltă de unii stânjinii şi jumătate. lar Joi în 11 Novembre 

amândoue trupele a lui Cloşca şi Crişani intrară în comuna 

Cricăii. "Țăranii din Cricăă puseră îndată stâguri albe în 

semnii, că sunt de partea resculațilorii, se uniră numai de 

câtă en dânşii, şi apoi cu toții năvăliră asupra curţilori 

domnesci, le prădară, le distruseră, de asemenea devastară 

- și biserica reformată. 

A doua trupă a ţăraniloră, care plecase din Abrudă sub 

conducerea lui Ionii Iloria, arendă ca stegii o cruce mică 

aurită, trecu munții pe la Negrilesa, lăsă orașulă Slatna la 

o parte, unde se afla o divisiune de soldați, iar Marţi. în 

9 Novembre se cobor? în valea Ompoiului și atacă imediată
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curţile nobilimii din comunele Ompoiţa, Ighiu, ighieli, 
Telna şi Bucerdea-vindsă. 

În comuna Craiova Ionă Horia întrebă pe locuitori, 
dacă s'aii înscrisă ca militari, dânșii răspunseră că da, a- 
poi tîn&rulă căpitanii i jură şi le dede ordini să-lii urmeze. 
Iar Joi, în 11 Novembre, amândoue trupele, a lui Cloşea și 
Horia tînărulii, se întruniră în comuna Cricău, şi imtenţiu- 
nea căpitanilorii era să atace peste nopte castelul br. Ke- 
m6ny din Galda. 

Dar planulă rămase neesecutatii. 
În acea, di sosi la Galda vice-colonelulii Schultz, trimisă 

de comandantulii generalii ca să trateze de pace cu țăranii 
resculați. Schultz trimise în tabera țăraniloră- pe loeotenen- 
tulă Probst, ca să-i informeze despre venirea sa, și locotenen- 
tul Probst rugă pe căpitanul Cloşca să nu atace Galda încă 
în ndptea aceea. lar în diua următâre se începură tra- 
tările de pace 2). 

4. Trupa țăraniloră de pe Mureşii atacă Vulperulă și Vinţulă-de-josăi, 

Căpitanii Cloşca și Crișană ocupase Abrudulti în 6 No- 
vembre, şi toti în acea di altă trupă de țărani, care ve- 
nia pe Mureşă în susiă, străbătu şi d6usa din comitatuli Hi- 
nedorei în comitatul Albei, şi atacă imediată populaţiunea 
ungurescă din comuna Vulperă. 

Aici țăranii esecutară pe căpitanulă oraşului şi pe alte 4 
persene, prădară şi distruseră 38 de case de ale nobililorit 
şi orășeniloră unguri, între cari se aflaii curțile contesei Ne- 
mes, ale baronilorii Gyurffi și Bânffi, și în entusiasmulii lori 
despre succesulii acestei revoluţiuni strigat cu sgomotii mare 
pe strade: „A nostră e lumea“, „Vivat Maria Theresia, 
populara, împă&rătâsă, care murise cu trei ani mai înainte. 

1) Alte cete isolate de ţărani atacară în 14 şi 15 Novembre curțile 
nobilitari din Galdade-susă, din Benici, Cetea și Beșinăi 
insă Ternave,
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În diua următore Duminecă, în 7 Novembre, aceeași trupă 
de țărani atacă nobilimea din orașulii Vinţulă-de-josi. 

_ Uni comereiantă armenă din Braşovă, care în timpulă 
acesta, fusese presenti în Vinţulă-de-josă ne relateză în mo- 
dulă următoriă sosirea, reseulaţilorii aici. 

„Duminecă în 7 Novembre, pe la 10 dre înainte de a- 
m6di, dice dânsul, sosiră în Vințulii-de-josiă trei români îm- 
brăcați numai în cămăși şi avendii fiă-care câte o glugă pe 
umeri și câte ună toporă în mână. Românii aceştia, chiă- 
iară numai de câtii în ajutoriii pe ţăranii din Vinţuli-de- 
Jos, apoi se duseră dreptă în curtea br. Bânffi și aică în- 
cepură să ruineze și să devasteze tâte. După denșii sosi în- 
dată și unii căprariă de ali resculațiloriă 1), îmbrăcată cu o 
țundră negră, avândă după gâtă o traistă de piele şi ună 
pistol la br. D'impreună cu dânsulă mai veniră şi alți 6 
români îmbrăcați de asemenea în țundre negre şi armaţi cu 
toporă, eu drugi și furcă de feră, și în scurtă timpi întregă 
oraşulii se împlu de omeni. Întrehândi ei pe omenii aceștia 
dacă dânșii se ducă mai departe, căprariulă 'mi răspunse: 
Da, se ducii mai departe, căci aii să se întrunescă la Galda, 
unde voră primi ndue. ordine dela. fratele împăratului, eare 
acum se află în Alba Iulia, și la Galda li se va spune ce 
aii să facă mai departe“. 

Așa dar fratele împăratului la Alba Iulia? 
Faima, că ună” membru din familia imperială a sositii, 

sai că în scurtă timpi are să sosâscă în Transilvania se 
respândise repede încă în primele dile ale revoluțiunii în 
totă comitatul Albei şi chiar în comitatulii Clujului. Doi 
țărani din Huiedinăi în comitatulă Clujului, întorcându-se de 
la teguli Abrudului comunicară iobagilorii de acasă, că la 
Abrudă e veste bună, acolo e lumea curuțiloră, şi că fra- 
tele împăratului încă se află acolo cu 6ste mare. Ţăranii din 

1) Despre organisarea militară a mișcării, anume despre căpitanii 
și căprarii de comune vomă vorbi mai târdiă,
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comuna Buru vorbiaii şi dânşii, că în curândi are să sosescă 
şi sora împăratului cu împeratulă muscălescii, ca să asiste 
la devastarea curţilorii domnesei. Iar alții mai adăugeaiă, că 
împeratulă a dată pe unguri în mâna, Rusiei, ca să-i trateze 
după cum i place, din causă, că ungurii nu voescii să se 
supună ordineloră împăratului, «şi că Rusia se ridică de a- 
semenea. 

Căpitanii revoluţiunii din 1784 respândise cu anume in- 
tențiune faimele aceste, ca, să inspire mai multă încredere 
ț&raniloră despre voinţa, şi firma decisiune a, împăratului să 
estermineze nobilimea ungurâscă, 

În Vinţă revoluţiunea fu condusă de doi căpitani, unul 
Serafină Gonţă şi altul cu numele de Ionașcu. Amândoi 
căpitanii aceştia publicară aici porunca cunoscută a împă- 
vatului şi adauseră: „că românii așa să esecute pe unguri 
şi aşa să le devasteze averile, în câtă nici ună română să 
nu mai potă dice, că are domnii pământesc, fiindii-că şi ro- 
mânii, cară voră dice aşa, ceva, încă, trebue uciși“ 1), 

lar Oprea Ispasi cu alți soți ai săi strigaii cu sgomotiă 
mare pe strade: „Audiţi omeniloriă, daţi, tăiați, ucideţi şi 
stingeţi pe ungui până la, unulă, nu vă fiă frică, fiindii-că 
e porunca împăratului și n'aveți să fiți pedepsiţi, iar dacă 
împ&ratuli ne va pedepsi cumva, atunci fiindiă-că ne-a înşe- 
latii de două ori ne vormii afla, noi altă împărații“ 2). Iar alţii 
în iritaţiunea lori striga de asemenea, că împăratulă a înșe- 
latii şi pe români, fiindii că le-a promisii arme şi nu le-a 
dati 2), că dacă vor fi înșelați şi în intenţiunea lorii de 

1) ut nullus Valachorum amplius hoc dicere possit qucd domi- 
num terrestrem habeat, Investigațiunea, făcută despre revoluțiu- 
nea din Vinţulii-de-josă. 30 Novembre 1784. 

2) est enim mandatum Regis, et si a Rege etiam quagua ratione af. 
ficiemur, cam jam nos binis vicibus deceperit, inveniemus nos 
alium etiam Begem. Sentința, în contra lui Ionel Secăreanii din 
Vulperă, 16 Fevruarie 1785. 

3) Quod Rex etiam ipsos deceperit, quod arma promiserit et non de- 
derit, sed si in hac intentione eţiam decepti fuerint, quod nimirum
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acum, să nu potă stârpi din țâră gintea ungurescă, atunci 

Şi voră afla, ei altii împăratii, saii 'și vori alege altulă“ 2). 

În Vinţă furia revoluţiunii ţinu patru dile, şi în timpulii 

acesta, țăranii esecutară aici pe căpitanul oraşului şi alte 

7 persone, prădară şi distruseră 37 case de ale nobililorii, 

cetățenilorii şi iobagiloră tnguri, între cari se aflaii curțile 

Hungaram nationem non possint exstirpare ex Regno, iînveniunt illi 

alium Regem, vel eligeaut illi sibimet ipsis alium. Iuvesti- 

gaţiuuea din Viuțulă-de-josii. 30 Novembre 1784. — Aici stilnlă oficialii 

din Transilvania a substituată peste totă loculă cuvântul „rege“ în 

loculii celui de „impăratiă“, după cam numescă românii din Transil- 

vania şi Ungaria pe Domnitorii din casa austriacă. 

5) Încă în anulă 1749 românii ortodoxi din Transilvania se vădură 

siliți a cere protecţiunea Rusiei în contra diferitelorii vexaţiună 

politice şi sociali, cu deosebire în contra persecaţiuniloră religionari și 

spre scopuli acesta dânșii trimiseră la Petersburg pe protopopulă Nicolae 

Balomiri. Impărătesa Elisabeta, promise românilorii din Transilvania pro- 

tocțiunea, sa şi în anul următorii 1750 adresă ambasadorului săi din 

Viena, contelui Bestoujew Rimine următârea notă: Comparuit hic ad Nos- 

tram Residentiam et Cancellariam quidam protopopa nomine Nicolaus 

Balomiri ex Transilvania deditque memoriale pro clementi Protec- 

tione verorum Christianorum gentisque Valachicae 

ex Transilvania, qui fidelesmaximam persecutionem pati- 

untur, eo quod nolint acceptare Unionem cum Romana Ecclesia .... 

non habentesillialiunde spem, advenit snprafatus protopopa 

ad Nos et porrexit varia documenta a Principibus 'Transilvaniae ema- 

nata, et concredita suntilli etiam privilegia, quae 

concessa sunt ab ipsomet Caesare Leopoldo, quze tibi 

transmittuntur, ut fusius scias, num verum sit: quod ista gens in 

ejusmodi inveniatur miseriis, et quanta patiatur recte propter 

fidem patiatur? ...., hanc Protectionem a Nobis postulantes, quam 

Protectionem supra Nos sumimus. (Bibl. Academiei române, 

colecțiunea Suluţi-Mocioni) — Protopopulii Nicolae Balomiri fusese nai 

înainte vicariii episcopescii ali bisericei unite din Transilvania 

(1746), dar din causa împrejurăriloră anormale, în cari se afa pe timpulii 

acesta episcopia Blajului, Nicolae Balomiri se lăpădă de unire şi se puse 

în fruntea românilorii ortodoxi, In fine însă persecutată ca agitatoră din 

partea guvernului din Viena dâusulii fa siliti a se retrage în Târa româ- 

pescă și aici fu numită egumenii ală mănăstirii Argeșiă



ÎN COM. ALBEĂ ȘI ALU CLUJULUI. 217 

conțilori Bânfi și Vass şi ale baronului Alvinezi, vărsară 
totii vinulii, ce-lii aflară prin pivniţi, şi iobagii proprii sub 
titlulă de „munca nostră“ împărțiră între dânșii bucatele şi 
ccea-laltă avere mobiliară a domnilorii săi. 

5. Revoluţinnea străbate în comitatul Clujulu!, 

Din Ofenbaiă o trupă de țărani trecu Marţi în 9 Novembre 
în comuna Sălciva 1) din comitatulă Clujului și curțile 
conțiloră 'Toroezkai cădură îndată prada pe mânile lori. 

Aceeași trupă sub conducerea căprarilorii Lupu Roncea 
şi Ursu Roncea atacă Mieremi în diua următâre alte două 
curți ale conțilorii 'Toroczkai din Sân-Georgiulă Trăs- 
căului, mănăstirea Franciseaniloră şi biserica, reformată. 

Cu deosebire se distinse în devastările de aici uni un- 
gurii reformatii cu numele lonă Jârai. Acesti. Ionii Jârai, 
trecu în formă de comandanti trupa, ţăranilorii români peste 
piața oraşului, se duse cu dânșii până la mănăstirea Fran- 
ciscanilorii, şi căută să prindă pe preotulă reformată, dicândă, 
că sa legatii înaintea românilorii să-l dee în mânile loră. 

După devastările din Sălciva și Sân-Georgiuli Mrăscăului 
revoluțiunea se estinse repede peste alte 17 comune din 
comitatulă Clujului 2. Uni sati împingea pe altulii înainte, 
și soldaţii licenţiaţi arătaii poporului pasportele lori în lo- 
culii poruncii împărătesei. Atâtii era de mare entusiasmulă 
pentru nimicirea nobilimii și scăparea de crâncenulii jugă 
alii iobăgiei. 

Îndată după căderea Abrudului, a Roşiei și a Vinţului o 
adâncă consternațiune cuprinse întregă nobilimea din 'Tran- 

1) Astădi divisată în dâne comune: Sălciva-de-susă și Sălciva- 
de-josi. 

2) Comunele aceste eraă: Pociaga, Lunca, Şidolmii, Ocolişi, Valea, 
Bedeleu, Buru, Măgura, Berchișă, Runcu, Ocolişelă, Bică/ată, Surdacă, 
Ciagzii, Hidișii, Cicăă, Rachișii și câţi-va, locuitori din orașulă 'Trăscăului, 
Raportulii com. Clujă, 16 Ianuarie 1785,
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silvania. Aiuduli ajunse într'o confusiune teribilă. Nobilimea 
comitatului mare parte se retrase în fortăreța Albei, iar 
alţii fugiră încâce şi încolo pe unde nu mai putură. Cetă- 
țenii din Cluji pădiai qiua și noptea ca să nu năvălscă, 
pe neasceptate vre o trupă de țărani asupra loră şi puseră, 
străji pe delulii Felâcului să le dee îndată de scire daca 
se apropie țăranii. Conventulă din mănăstirea Clujului era, 
îngrijatii în gradulă supremi pentru vechile documente ale 
Transilvaniei depuse aici, căci țăranii, ori unde străbătuse 
prin archive, distrugeaii cu deosebire căițile de privilegii. 
Magistratul și Tabla regală din Târgulă-Mureșului se afla 
de asemenea în mare nelinisce, ca românii să nu atace și 
orașulii acesta. Din tote părţile se anunța, că saă prinsi 
spioni de ai resculaţilorii, că poporulă fierbe, murmură, se 
pregătesce și înainteză, și toți din tote părţile cerea cu 
insistență, ajutoriii militară dela, guvermii. 

„Nobilimea, — dice guvernulă transilvan. către împăra- 
tulă, — pe care a cuprinso cu desăvârşire frica și spaima 
de revoluțiunea, care erupse într'ună noi modă atâtii de 
neasceptatii și se estinse așa de repede, nu se simte de a- 
Junsă sigură nici chiar în ținutul Bistriţei în lăuntrulă zidu- 
rilor cetăţii, și până acum (în 30 Novembre) n'a putută fi 
înduplecată, să se întârcă în modă stabili iarăși la locuin- 
țele sale“. 

XVI. REVOLUȚIUNEA ÎN COM. SIBIULUI. 

Acţiunea țăranilor din Zarandă se estinse repede și peste 
trei comune din comitatulii Sibiului, anume peste Vin crea, 
Ciora și Tărtăria. 

În comuna Ciora revoluțiunea se întâmplase în modulă 
următoriă ;
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Vineri în 5 Novembre sera, ne spune ună marturii, după 
ce locuitorii din Ciora observase ună foci mare în comu- 
nele vecine, în Gelmariii, Geoagiii şi Binţinţă, nobilulă Pe- 
tru Baxesai chiamă la dânsul pe primariulă comunei și pe 
marturuliă, care ne relatâză acestea, şi le ordonă să pună 
străji la marginea satului, până când dânsulii va put să 
scape cu fuga, iar Sâmbătă în diminâța următore Petru 
Baresai se şi depărtă de aci. , 

În acea di. Sâmbătă în 6 Novembre, ne spune altă mar- 
tură, după ce sătenii observase unii foci mare în păr- 
țile de către Gelmariă, Geoagiii și Binţinţii, a plecati și 
dânsulă într'acolo, să se informeze mai bine în ce comune 
anume este foculă acela, da: abia ajunse la marginea, sa- 
tului şi se întâlni în drumiă cu 6 români din alte părți şi 
cu eroitoriulă domnului săi, care mergea înaintea lori fă- 
cându-le servicii de călăuză. Românii acestia li opriră nu- 
maă de câtii pe loci şi-l întrebară, dacă domnulii săi Pe- 
tiu Baresai este acasă ori nu. Martorulă le răspunse, că 
domnulii săi Petru Barcsai a, plecati, de acasă, dar nu scie 
în căt'o s'a dusii. La cuvintele aceste unulă din cei 6 români 
se bătu cu pumnulii în peptă dicândă: „sufletul lui, "mi 
pare r&ii, că nu-lă poti găsi, fiindii-că voiami să-lii belescă şi 
să-i umplu pielea cu pae“. Marturulă întrebându-i cine sunt 
dânșii și din a cui poruncă faci lucrurile aceste, unuli din 
cei 6 români ridică capulă și securea în susii dicândii : 
„din porunea împăratului şi nu întreba multă, 

Acesti 6 țărani intrară, numai de câtă în sati, se duseră 
dreptă în curtea nobilului Petru Baresai şi aici, fără să în- 
tempine cea mai mică resistență, începură să frângă uşile 
şi ferestile. Bucătariulă lui Barcsai alergă repede și dede 
alarmă cu tragerea, elopotelorii, soţia, preotului reformată se 
duse în graba mare la primariulă satului şi-l rugă să are- 
steze pe cei 6 ţărani, cari intrase în curtea nobilului Bar- 
esai, dar nici unii ţăranii din comună nu voi să mârgă pen- tru apărarea, curţii domnesci,
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Cei 6 țărani străini convocară îndată la adunare pe lo- 

cuitorii comunei şi le comunieară, că tote lucrurile acestea 

se întâmplă din porunca împăratului, că voința împăratului 

este să estermineze întregă nobilimea ungurescă, că dânșii 

sunt împuterniciți din partea căpitaniloră mai mari, să dis- 

trugă, să nimicescă, că nime să nu cuteze a pune mâna 

pe dânşii, căci fără pardonii i se va tăia capulă, iar mul- 

țimea ț&raniloră, care vine cu stâgă roșu după dânșii, va da 

focă satului de 7 părți, că în fine, țăranii din Ciora ai de- 
RI 

plină libertate să împărțescă între dânșii totă averea dom- 

niloră săi, avere, ce ati câştigato iobagii cu amară sudu- 

rea loră 2). 

După țăranii aceștia, sosiră numai de câtit în comună, 

încă vre o 70 de români Crişeni şi Pădureni, armați cu 

topore, cu băltage și bâte, şi distrugerea se întinse acum în 

totă curtea. 

Țeranii aceştia aveati doi comandanţi. Unuli îmbrăcată cu 

țuridra nâgră, jiletcă albastră, pe capii o căciulă negră erță 

înaltă, de asupra cusută cu postavii albastru, şi acesta se 
numia căpitani. Altulă se numia căprariă, purta pe capă o 
căiţă albă de nâpte și peste ea o pălăriă mare lată, și amân- 

doi comandanții aceştia, eraii armaţi cu săbii, cu pistole și 

cu pusci. 

Mai mulți marturi din comuna Ciora ne spună, că aă ve- 

dutii pe căpitanul acestei trupe, ședândă pe unii calii mare 

1) Es stiinde demnach denen Dorfsleuthen frey, von denen herr- 

schaftlichen Giithern, welche lediglich durch deren Uu- 

terthanen saneren Schweiserworben worden, alles unter 

sich zu theilen. Investigaţiunea făcută despre revoluțiunea din comuna 

Ciora, Sebeșii 19 Novembre 1784. Iar comitele Sibiului Andreiă Rosenfeld, 

În raportulă săi către c. Iankovits din 24 Decembre 1784, serie: Tu. 

multuantium Transmarusianorum has quogue partes inva” 

dentium caterva nomine Sacratissimae Majestatis eos dementasset dic- 

titaus: Bona Nobilium tamquam mercedem laboruminter 

lobbagiones dividenda esse, atque aboliendum nobi- 

lium nomen, ete.
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negru, frumosă, cu sabia trasă, şi căpitanulii acesta îndemna 
pe țărani strigându-le : „Cine ţine cu împăratulă, să ajute 
să distrugemii, daţi cu toţii, cine ţine cu Dumnedeă "la omo- 
"îmă, cine ține cu împăratulă este alii nostru“. Cuvinte, cară 
denotă o estremă amăriciune sufletâscă, și de sigură, căpi- 
tanulii din Ciora, prin cuvintele aceste, nu voia să dică 
altii-ceva, de câtă ceea ce se întâmplă în tote revoluțiunile 
poporului oprimatii în contra puterii oligarehice, că sub im- 
periulă resbelului dintre selavă şi domni, cursulă normali 
ali legilorii morali și sociali, este suspendată. 

Apoi ţăranii aceștia aședară într'o cameră tote scaunele, 
mesele și diferite alte mobile, le dederă focă, și prefăcură, 
numai de câtă în flacără întregă casa lui Baresai 1). lar peste 
nopte, trupa țăranilor crișeni şi pădureni se depărta de aci. 

În diua următore, Duminecă în 7 Novembre, se adunară 
toți iobagii lui Baresai din comunele Ciora, Săsciori şi Vi- 
nerea, şi după ordinulă căpitanului din diua precedentă, 
începură, să, împărțescă frățesce între dnșii, bucatele, turma, 
civeda şi erghelia domnului loră. Uni ţărani din Săsciori 
iuă GO de oi din turma lui Baresai, dicândiă, că totă atâtea 
i luase și domnulă săi eu puţină mai "nainte, sub cuvântulă, 
că le aflase pășunindi pe proprietatea, sa. 

Peste toti, iobagii din Săsciori căpătară în partea, lori 
150 de oi şi mai multe vite mari, iar locuitorii din Cidra 
luară erghelia, de cai, oile şi vitele ce mai rămase, așa că, 
fiă-care iobagii de ali lui Baresai căpătă în partea sa, câte 
o die saii doue. 

Din Cidra trupa Crişeniloră şi a Pădureniloră trecu în 
comuna Tărtăria, prefăcu în cenuşă curtea nobilului Pa- 
velii Baresai, iar din Tărtăria trecu în Vinţulă-de-josii. 

1) Contele Teleki ne spune (pag. 32), că Petru Baresai și 
căatase refugiulă în orașul Sebeșii, dar românii cerură estradarea dân- 
sului, și magistratulă l'a, şi scosă în piaţa orașului ca să-lă predee în 
mânile românilorii, dar în momentulă acela, sosi în Sebeșă o trupă de 
soldați, și trupa actsta liberă pe bătrânulă nobili din mânile lori.
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Înt'o serisâre către contele Bânffi din 13 Novembre, br. 
Brukenthal, guvernatoriulă Transilvaniei, face următoriulii 
tabloi asupra revoluţiunii din cele patru comitate :. 

„Turburările poporului română, dice dânsulă, încă totii 
mai continuă, și ce e mai răi, că 6meniă proprii şi servi- 
torii domniloră le ruineză locuințele, le prădeză bucatele şi 
le distrugii tote arangiamentele. Uciderile cele mai multe, 
totă dânșii le ai comisii. Căpitanulă dela care depindă cu 
toții locuesce în domeniulă Slatnei, şi o trupă divisată, în 
cete mai mică se află în ţinutulă Aiudului şi ali Albei Iulie, 
Trupa acesta a devastatii Ighiulă, 'Țelna, Vulperulii şi alte 
comune și acum amenință Galda, Şardulii şi satele din jură. 
Altă trupă se află la Deva dineoce şi dincolo de Mureş, 
ca a distrusă, a arsă, şi a desolatii peste ori-ce descriere, 
tote curţile nobilitară de pe amândoue laturile rîului. Trupa 
acesta a atacată în doue rânduri chiar și oraşulă Devei. 
Dar deși a fostă respinsă din partea nobilimii adunate a- 
colo și de puţini grăniceri, cu tote acestea este totii atâtii 
de obstinată şi audace ca și mai înainte, aprinde și arde, 
unde mai află ceva de arsi. Semnele altei trupe se ivescă 
în era Hațegului, unde vice-colonelulii Karp înti'o singură 
oră a trebuită să vedă mai multe curți aprinse. Eli stinge, 
liniscesce, persecută, fuge şi alergă dintr'unii loci în altulii, 
dar în zadarii, că acolo unde nu e dânsulă şi unde nu pâte 
să ajungă, totulă se preface în flacări. Furia acestori 6meni 
nefericiți este epidemică şi a cuprinsi chiar şi pe românii 
liberi, fiindă-că avemii informaţiuni, că românii din suburbea 
Sebeșului încă ai luată parte la devastările din Ciora, din 
Vinţă şi din Vulperi.“
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XVII. REVOLUŢIUNEA ÎN COMITATULU ARADULUI. 

Revoluţiunea țăraniloră din 1784 străbătu repede şi peste frontieriele "Transilvaniei, anume în o parte din comitatulii Aradului în Ungaria. 
Aici nemulţămirile învepuse a se manifesta în modii vio- lentii încă în luna lui Iulie 1784, când ţăranii priuseră pe vice-comitele Aradului Andreiă Forrai şi-lii duseră, cu dânșii 

în pădure, 
Faptulă se întemplase în modulii următorii : 
În 27 Iulie vice-comitele Aradului Andrei Forrai, uni bărbată în etate aprope de 70 de ani, se afla din întâm- plare în curtea sa „dela Soborşini. În aceea, di către sâră veniră la dânsulă mai mulți ţărani din comunele vecine şi-i aduseră pe ună soți ală loră legată cu mânile în spate, care, diceai dânşii, că este ună tâlhariă. Vice-comitele chia- mă în dată pe uni cancelistii şi începu să facă interogato- rinlă cu țăranul acusati. Dar în timpulii acesta sosiră în curtea lui Porrai mai mulți țărani din comunele Huntişori, Govăsdiă, Dumbroviţa, Negra și Radna, și țăranii aceştia, declarară pe faţă vice-comitelui, că dânşii aă venită să-lă prindă și să-lă ducă cu denșii în pădure. Nimicii nu folo- siră rugăciunile și lacremile soţiei sale şi ale ginerelui săi. Țăranii i luară Și între strigără de' bucuriă şi cu sunetele musicei țărănescă “li duseră cu dânșii în captivitate. Pe drumii însă vice-comitele simțindă că-i slăbesci puterile tri- mise înapoi pe 8 țărani din trupa acesta, să edră dela soţia sa uni cală, câte-va perină și ceva alimente. Iar peste ndpte țăranii petrecură în altii sati altă vice-comitelui, unde i băură toti vinulă, ce-lă aflară în pivniță, şi în diua următâre a- junseră cu dânsulii la locul destinată în pădure. Aici după mai multe rugări ale vice-comitelui țeranii se deciseră în fine, să-l lase iarăși în libertate, îusă sub condițiune, că
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dânșii să rămână nepedepsiţi şi să fiă lăsaţi în libertate și 

țărani, cari se afla deţinuţi în închismile dela Aradă 2). 

Apoi ordonară vice-comitelui să serie o petiţiune către îm- 

păratulii, ca să le acorde graţiă și să libereze şi pe ţăranii 

arestaţi în închisorile comitatului. Vice-comitele scrise peti- 

țiunea şi o trimise cu unii curieră estraordinariă la împă- 

ratuli în Viena. În același timpii episcopulă ortodoxă din 

Aradii Petru Petrovici, plecă și densulii la locul unde se 

afla deţinutii vice-comitele Forrai și dându-și cuvântul stii 
țăraniloră, că va stărui să fiă agraţiați i succese să-l libe- 

reze din mânile lori 2). 

Peste 7 dile dela acestă violentă întreprindere urmă de- 

cisiunea împăratului Iosifă, a, cărei cuprindere era următi- 

rea: că având în vedere, că ţăranii, cară ai prinsă pe vice- 

comitele Andreiii Foriai în casa sa și Vaii dusă cu forța în 

pădure, aă promisii că se vori îndrepta şi voră duce de aci 

înainte o vi6ță onestă, din aceste motive monarehulă a de- 

cisă să le acorde grația vieţei şi totii o dată dânşii să râ- 
mână scutiți de ori-ce pedepse pentru faptulă acesta 3). 

1) Hi omnes gratiam dari ea lege petunt ut etiam Aradini in 

carceribus constituti dimittautur. Scrie Andreiă Forrai din 

captivitatea sa cu data Dumbroviţă, 28 Iulie 1784, pe lista nominală a 

țăraniloră, cari l'aă prinsi, 

2) Katona, Hist. critica, PT. XL. 407, et seq. 

3) Quoniam nos e Benigaa reflexione appromissae emendationis, ac 

ducendae in posterum honestae vitae esm . . . catervam, quae perhibente 

humillima Repraesentatione vestra sub 29-a recens praeterlapsi mensis 

Julii .. . ordinarium vice-comitem nostrum Andream Forraj 

e propria residentiali domo sua violenter extractum, ad sylvas secum 

abduxit, non solum vitae gratiam donandam, verum et ab omni 

„ulteriori poena immunem pronanciandam clementer decrevimus. — 

Căpitanuliă acestei trupe a: fostii ţăranul Petru Buciiă din comita- 

tul Aradului. Dar pe lângă totă graţia împăratului, după cum ne spune 

jurnalul ungurescă de atunci „Magyar Hirmondâ“ (în scrisârea a 24 

din 1785) Petru Buciă fa prinsă, şi adusă înaintea tribunalului din 

Aradi, dânsulă dise către vice-comitele Forrai: „Ți-aduci aminte domnule, 

că atanci când ai fostii prinsă la noi soții mi era să-ți iee vița, dacă
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Atâtii este ce scimă până astădi despre âcestii atacii ne- 
prevedută ală țăranilori asupra vice-comitele Andrei Forrai 
din Aradă. 

Peste trei luni urmă apoi revoluțiunea țăranilorii din 'Tran- 
silvania. 

"Unii iobagii românii din comuna Zami cu numele Ionă 
Lucacii, omă tînără și îndrăsneţii, se declară de ali doi- 
lea Horia, luă cu dânsul o trupă de 32 țărani, apoi în. 
6 Novembre trecu din Transilvania, în Ungaria și în aceiași 
Qi atacă castelulă familiei Salbek din comuna Petrişă:). 

Uni teologi din comitatuliă Zips, cu numele Ion Simon, 
care în timpul asesta se afla presentă în curtea familiei 
Salbek ne relateză în modul următorii sosirea, resculaţiloniă 
aici : 

Sâmbătă în 6 Novembre diminţa, dice dânsulii, țăranii 
români din comuna Zamiă trimiseră scire în comuna Petrişă, 
că pe la 12 re vorii sosi acolo. Teologul chiămă îndată 
vre o 20 de țărani, ca să, apere curtea domnâscă, dar ună 
iobagiii alii fâmilică Salbek cu numele Ionii Lupencii, care 
de 33 de ani se afla ca”servitoriă în curtea acesta, învită 
pe țărani să nu facă resistenţă, de dre-ce ardelenii vin cu 
porunea împăratului, dicea dânsul. Pe la 3 ore după amedi 
se vădu venindă o tupă de 32 ardeleni. În fruntea acestei 
trupe mergea”unii țărană mai tînără armati cu o pușcă, şi 

i sami eii“, şi se rugă ca să nu fă condemnată. Dar tribunalul "ii 
judeca la morte (de siguri în formă pentru alte fapte) și în 28 Februarie 
1785 i tăiară capulă. 

1) Dum seniores Juventulem hortati fuissent ne se Tumultui miscent, 
eotum Lukats Ioon Junior dixit se esse secundum Hora, et 
mandasse, ut secum ad Petris proficiscantur. Interogatoriulă lui George 
Vulpe vice-primariulii comunei Zanii, Aradă, 4 Decembre 1784.—Iav preo- 
tută Constantinii Popa din Zamă declară: Autesignani Hora vero 
vices-ge vens est Lukats loon Junior, dum: enim aligui incolarum 
dixissent: non esse consultum ire ad nundinas, ile .., reposuit. ., 
ego etenim tum secundus Hora... - Ego sum Horaianus 
vices-gerens venite mocum, ete, Aradii, 4 Decembre 1784, 

15
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lângă dânsul ună țărani bătrână armată cu o secure. A- 
mândoi țăranii acestia veniră dreptă la castelulă familiei 

Salbek şi deelarândi, că dânșii vină cu porunea împăratu- 

lui cerură să fie lăsaţi în lăuntru. Dar fiindă-că nu putură 

să, arete porunca împărătescă nu i-ai lăsată să intre. Atunci 

țăranii acestia se întorseră la trupa loră, care rămăsese îna- 

poi, teologul împărți arme şi vinaxsii țăraniloră, cari venise 

în ajutoriulă curții şi-i îndemnă să apere curtea, dar țiranii 

acestia după ce băură vinarsulii, ne spune teologulii, se du- 

seră îndată, se uniră cu ardelenii şi împreună cu dânşii ve- 

niră asupra castelului, frânseră porţile şi intrară în curte. 

Primariulă din comuna Petrișii publică și dânsul săte- 
niloră porunca împ&rătescă pentru stingerea ginţii unguresci, 

Și invită să se unâscă cu trupa ardeleniloră, căcă la din 

contra le vorii aprinde casele. Apoi țăranii prădară tote e-. 

dificiele familiei Salbek şi în fine i prefăcură în flacără în- 
tregă castelului. 

În diua următore, Duminecă în 7 Novembre, țăranii din 

Transilvania uniți cu ţăranii din comitatul Aradului, despo- 

iară, distruseră şi arseră tote edificiele nobilitari din comu- 

nele Sălisce, Ilteu, Tocă, și în acea di pe la 3 ore 

după amedi plecară asupra castelului vice-comitelui Andreiă 

Forrai din Soborşini. 

Administratorulă lui Porzai, audindă că trupa țăranilorii 

se apropiă, învită îndată pe primariulă din Soborşinii şi pe 

primarii din comunele vecine, să vină cu iobagii domnesci 

pentru apărarea castelului. Dar numai puţini iobagi se înfă- 

țişară, însă şi aceştia se depărtară numai de câtă. În aceca 

di, administratorulă lui Forrai trimise pe unii iobagii dom- 

nescă, cu numele Michaiii Miru, până în comuna vecină Tocii, 

să se informeze câtii de mare e trupa țiraniloră, ce felă de 

omeni sunt, cum vină, şi apoi să se întoreă repede înapoi 

ca să-i raporteze. Dar iobagiulii acesta, îndată ce se întâlni 

cu trupa ţăraniloră, se uni cu dânșii, apoi alergândiă înaintea 

lorii, începu să strige și densulă din tote forţele, că porunca
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împăratului este, să stingă pe toţi ungurii și să le prefacă 
în flacără tote averile. Atâtă era de amăgitore devisa dată 
în gura poporului „porunea împăratului“, 

În aceea di pe la trei ore după amedi, intră în Soborșinii că- 
pitanulă Urst Ribiţă cu trupa resculaţiorii, strigândă şi dân- 
sulă cu sgomotă mare pe strade, că porunca împăratului 
este, să stingă pe toți ungurii şi să le prefacă în foci şi 
cenușă tote averile, așa că numai românii şi nemții să r&- 
mână, că trupa țăranilor resculați, care vine după dânșii, 
va arde casele iobagiloră, cari nu vorii face acesta, 

Primariulă din Soborşinii George Branișcanii, veni cu trupa 
țăranilori până la castelul lui Fovmai, lovi eu bastonulă 
porta castelului şi ceru în numele poruncii împărătescă să 
i se deschidă. Apoi țăranii trânseră porţile, şi cu toţii, băr- 
baţi, femei şi copii, se aruneară asupra castelului, distruseră, 
frumâsa bibliotecă a lui Forrai, împrăsciară chârtiele şi pri- 
vilegiele, împărţiră între dEnșii argintăria în valdre aprope 
de 5,000 A., liberară din menageriă ferele sălbatice şi o 
parte le împușeară, aprinseră, florăria Şi în urmă prefăcură, 
în flacări și cenușă întregii ca-telulă. De asemenea frânseră 
ușile bisericei catolice, aruncară pe josii cuminecătura din 
potiră şi distruseră totă ce aflară aci. Ună iobagiă cu nu- 
mele Avyramii Aranyos se îmbrăcă în hainele bisericesci ale 
preotului catolicii și în mijloculă pieţei începu să salte, să 
urle şi să bea din potiră în batjocura catoliciloră. 

„Eă întru adevără nu mai am nimici, de ce să mă temi, 
scrie Andreiă Forrai vice-comitelui 'din Bihoră, totii am per- 
dutii, ce am câștigați din tinerețele mele prin muncă, şi 
pe cale drâptă. Numai viţa şi pământulă mi-a rămasă, dar 
nică viâța nu-mi rămânea, daca în aceste două luni din urmă, 
de când am scăpată din mânile tâlhariloră, prin deosebita, 
graţiă a lui Dumnedeă nu mă ași fi feriti de drumul So- 
borşinului, căci împrejurările așa erau de complicate, în 
câtii nici unulă din familia mea nu putea să fiă acolo, 
și zogii pe Dumnedei să ferâscă pe toți onorabilii cunoscuţi
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și cunoscute din părţile de acolo de o asemenea nefericire 
și de furia româniloră“. 

Țăranii veniți din Transilvania publicară peste totii loculii 
pe unde ajunseră, porunca împăratului pentru esteinninarea 
ginții unguresci, siliati pe primarii comunelorii să publice 
şi duși săteniloră porunca acâsta, apoi ună satii împingea 
pe altulii înainte, locuitorii din o comună mergeaii şi prefăceaii 
în ftacări casele nobililor din cea-l-altă comună, unii vorbiaii 
că are să vină și Horia cu mare mulţime de omeni, alții 
r&spândiai faima, că episcopulii din Aradi a trimisă eir- 
culare preoțilorii, că dacă vine Horia să-li primâseă cu tote 
onorurile, fiindiăi-că dânsulă are să stingă gintea ungurescă 
şi să prefacă în foci şi cenușă tote edificiele nobilitari, alţii 
asiguraii pe țărani, că în Aradiă încă a sositii porunea împăra- 
tului pentru esterminarea nobilimii, că pe unii i-ati esecutatii, 
iar pe alţii i-aii dusă în captivitate la 'Timişora. 

În bucuria loră inexprimabilă unii din căpitanii ț&raniloră 
purta cruci de argintii pe pepti, luate din argintăriile nobi- 
lloră, alţii se îmbrăca în hainele foştilor săi domni, unii 
alergaii înaintea mulțimii suflândă în câte o trîmbiţă de 
postă, și în cursii de trei dile dela 6—9 Novembre ţăranii 
arseră tote edificiele domnesci de pe ţermurele drepti ali 
Mureșului din Totrărădia, Ghiuliţa, Vinesci, Ber. 
zava, Conopă, Căpruţa, Otvoşii, Valea Milova, Hala- 
lisă, Culieşiă, Peciova şi până la Şoimuşii. 

Protopopulă Atănase Roșu din Sebeşi și preotul Nicolae 

Popovici din Boros-Incii, cercară să convertâscă la religiu- 

nea ortodoxă pe reformaţii din Sebeş promiţându-le, că 
prin certificate, că denșii aii trecutii la confesiunea română, 
i voră scăpa de furia ţeraniloră resculați. 

Consternațiunea era mare în totii comitatul. Nobilii și 

cetățenii unguri din Aradă se retraseră în graba mare în 

fortăreţa de acolo. Iar satele germane de pe ţărmurele stângă 

ală Mureșului, primiră ordini să se înarmeze, să vigileze
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diua și moptea și să fiă gata în ori-ce oră a da ajutorii 
unde va fi de lipsă. 

Cetăţenii din Lipova ȘI procurară tunuri şi aşedară pe 
locurile mai înalte prăjini lungi învăluite cu fânii și pae, ca, 
în momentul de perieulii se le dee focii, și satele vecine 
vedendă signalulă acesta să se grăbescă a veni în ajuto- 
riulă lori. 

XVIII. ORGANISAREA MIŞCĂRII. 

Una din afacerile cele mai importante și mai urgente, de 
care avea să se ocupe primulii căpitani era or ganisarea 
militară a mişcării. 

Din populaţiunea iobagilorii trebuia formată o armată, 
supusă unui sistemă de organisare și disciplină, gata în 
totă momentul să fiă la ordinele comandanțilorii, să intre 
în luptă şi să înfrunte tote periculele. 

Organisarea se începu cu numirea căpitaniloră de comune. 
Primulii căpitani, îndată, după liberarea sa din Buciumi, 

însoţită de 30 călăreți, garda sa armată, trecu Marţi în 9 
Novembre în comuna, Mușca. Aici ajunse sâra târdiă, intră 
în casa ţăranului Vasile Macaveitt şi-i întrebă, dacă a 
audit vre o dată ceva de numele lui Horia. Tăranulă i r&s- 
puuse, că de numele acesta dânsul a auditii ce e drepti, 
dar pe Horia în persână nu-l cunosce. „Ei suntu Horia 
i dise atunci primul căpitanii, i ceru de cină Și cuantirii 
peste nspte. 

Iar Miereuri, în diua următore, dânsul chiămă la adu- 
nare pe țăranii din Musca, şi le ordonă să-și algă unii că- 
pitană. Sătenii i propuseră, pe țeranulă "Loma Petruţă. Pri- 
mulă căpitană "li confirmă ȘI mai numi pe lângă dânsul 
pe trei țărani în calitate de căprari. Apoi, în presența po-
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porului adunati, Horia sub amenințări de morte, ordonă 

căpitanului "Toma Petruţă, să pună străji în jurulă satului, 

să nu lase să intre în comună nică o trupă de unguri sai de 

soldaţi, asigură pe ţărani, că de aci înainte dânşii nu vorii 

mai ave să plătescă nimărui nimici, nici restanţe de con- 

tribuţiune, nici taxele domeniului, că nu vorii mai ave să 

facă, robote, şi în viitorii nu se vorii suferi mai multă în 

țeră, nică nobili unguri, nici funcţionari de ai comitatului 

sai domeniului, din contra, pe aceştia ţăranii să-i estermi- 

neze ori unde-i vorii afla, dacă nu vori primi religiunea, 

română, în fine, le declară, că dânsulă va mijloci să fiă 

numiți alți funcţionari, dar funcţionari de ai domeniului nu 

se voră mai pune de lociă, că sătenii dacă nu voriă asculta 

de poruncile lui şi dacă nu vorii esecuta cum se cade expe- 

dițiunile, ce le va încredința, vorii fi pedepsiţi cu crâncenă 

morte, iar casele loră se vorii preface în flacără și cenuşă. 

Arătă apoi, ţ&ranilorii poruncile împărătescă, cară dicea că 

i le a dati însuşi monarehulii şi asigură, că peste puţine 

dile ascepta alte porunci ndue de la împeratulă, poruncă, 

ca dânsulă să publice numai de câtii româniloră 2), că ori 

unde va fi dânsul, sătenii să vină la momentii, când vori 

fi chiămați, și să asculte de ordinele lui. 
Din Muşca, primul căpitani trecu în comuna Lupșa, se 

întorse apoi la Bistra, la Câmpeni, la Vidra şi Albaci, puse 

peste totii loculă căpitani, şi le dede ordinii să stee fiă-care 

gata cu trupa sa. 

Iar Luni în 15 Novembre primulă căpitani însoţitii de 

1) Mandata vero per Hora nobis haec sant proposita. . . 2-do Quod 

nisi ejus mandatis obtemperaremus, expeditionesque ejus 

nobis committendas rite exequeremnr, secus crudeli morte afficiendi veni- 

vemus domosque nostras igne concremaret, , , 40. Ostentabat nobis 

mandata Regia, quae sibi ab imperatore dicebat; esse data et adhuc 

alia iterum decreta Imperatoria referebat expectare, quae 

statim ipsemet Valachis publicaret. Interogatoriulii lu 

Toma Petruţă, Abrudă 11 Februarie 1785,
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garda sa armată se presentă în comuna Mărişelu aprâpe de 
orașul Gilăului. Aici nuni căprară pe trei țărani, pe San- 
tionii Paveni, Onu Pavenii și Petru Negii din muntele Ghiur- 
euța, i jură şi le dede ordină să publice româniloră de pe 
valea Someşului să fiă față în totii momentulă, şi cu. toţii 
să se ridice când le va, trimite scrisre, căci la din contră 
crâncenă pedepsă va căde asupra aceluia, care nu va sta 
lângă dânsulă. 

Așa că în timpi de 12 dile de la proclamarea revoluţi- 
unii primulă căpitani avea numai în munţii Abrudului vre-o 
50 de căpitani subalterni, 2) și căpitanii acestia erai 
de două clase. Unii căpitani numiti şi juraţi de cei trei 
capi ai revoluţiunii de Horia, Cloşca şi Crișanii, şi acestia 
erai căpitani de ordinea ântâiă, iar alţii erai căpitani a- 
leși şi recunoscuţi de poporă, saii căpitani de ordinea a 
doua, 2). 

Fiă-care căpitani avea lângă dâusulii ca ajutore câte 2 —3 
căprari subalterni, și căprarii acestia întogma, ca și căpi- 
tanii, unii erati numiţi și juraţi de Horia și Cloşca, iar alții 
aleși şi recunoscuți de poporii. 

Ca semnii de distincţiune căpitanii țăraniloră purtati pene 
în pălăriă, umblat de regulă încinşi cu o sabiă, şi țăranii 
se adresaii către dânșii cu titlulii de „Căpitane“ sati „Domnule 
Căpitani, * 

1) Ursii Uibară căprariă în revoluțiunea de la 1784 întrebatii în 
cursulă procesului săă: Quot incirea Capitaneos habeat Hora? Ră&s- 
punde: In circa quinguaginta, Interogatoriulă din 22 Novembre 1784, 

2) (Antesignani în tumaultuatione) Paerunt duplicis ordinis et 
qnidem Prioris ordinis: i Mamalige Iuanes per Hora constitutus.. 
capitaneus. 2. Szuts Kirille, hic fait per Hora constitutus Capitanei su- 
balternus corporarius 3. Steph Ilie, hic fait per Kloskutu constitutus 
capitaneas . . . Posterioris ordinis. „ „ Duetoresper plebem 
tumultuantem observati. .. (et) praefatorum Ductorum corporarii. 
Interogatoriulă preotului Gavrila Sulară şi alii lui Ionii Salarii din co- 
muna, Mogoşă, Abrudă, 26 Decembre 1784.
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Din căpitanii acestia subalterni ai lui Horia ne suntă pînă 
astădi cunoscuți următorii : 

În comitatulă Albei: 

1. George ală lui Nistorii din Albacii. 

2. Gheorghiță Nicula, preotii , » 

3. Florea Juncu Nicula din Rîu-mare. 

4. Nuţu Todea ali lu Țilă, , » 

5. Todor Lazari 5» 

6. Ionii Vârtanii. din Ponorelă, căpitanii numită de Horia 
cu diplomă 2). 

7. lie Bursu din Ponorelii. 

8. Filipă Drăgoiu , > 

9. Ursu Șoldeșii din Săcătură,. 
10. Nicolae Pleşa din Scărişoră. 

11. Vasile Giurgiă , A 

12. Niculae Tafe  , a 

13. Igă Crîngulit - „ 2 

14. Petru Goia din Vidra, căpitanii numită şi juratii de Iloria. 
15. Iacobii Todea, din Vidra, căpitanii mare ală lui Iloria, 
16. Toma Gligoră din Vidra. 

17. Pavelu Bocii > „ 

18. Tulia Nicula, » 
19. Petru Nicula >» 

20. 'Poderii Berindeiii din Câmpeni. + 

21. 'Toderi Scoică » > 

22. Avram Nariţă ,„ Sohodoliă. a 
23. Ionă Culdă „ Căpitan 

numiţi de Iloria. 24. Ionii Iobagii „Bistra, ” 
25. Todoră Caturii Ș > 
26. Rostie Florea » » j 

1) Hic fait (Vurtan Inon) qui per Diploma Horaianum con: 
stitutus est Capitaneus, eni etiam in Litteris cessionales Hora- 
iauae elargitae sunt. Investigaţiunea în contra Ini Ionii Vertonii, 2 Ia- 
nuarie 1785. ! 

:) Acesti doi căpitani din urmă i comunicămii după Szilăgyi (pag. 55).
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27. Petru Oidă Țică din Bistra. 
28. Ilie Sintă din Vîrşi. 

| 29. "Toma Pătruţă din Muşca, căpitani confirmată de Horia. 
30. Davidi Onu Surdu din Mușşea, 
31. Samuelii Marţi, nobilă din Abrudă, 
32, Ionă Biro, (figureză, în Roşia). 
38. Vasile Bodoroiii din Ofenbaiă. 
34. Todoră Faurii 
35. Vasile 'Todori » - | 36. Ianeșă Mămăligă din Mogoșii, căpitani numită de Horia. 
37. lie Stef din Mogoști. | 

„38. Iacobă Giureă 
39. Savu Trifă » 
40. Vasile Măriani din Mogoști. | 
41. Onu Barbi » » 
42. Nicolae Barbu R » | 

| 

2 

Căpitani 
| numiți de Cloșca. 

43. Onuţii Ungureanu > > mu pu 44. Toni Timarii » > Căpitan A recunoscuţi de po- 45. Vasile Jinariă > er porii. 46. Lulă Birle > „ 
47. Gavrilă, Bîrle > 
48. Sântionu Măriană » 
49. Ionă Chirilă - >» 
50. Ionuţii Dande din Buciumă. ' 
51. Nicolae Forde, (în alte documente Torda, ?) din Ponorii. 52. Solomonii Ispasă din Vulperiă. 
53. Ionii Munteanu > 
54. Drăgoiit Rotea din Cârna. 
55. Ionelii S&căreană » > 
56. Serafină Gonţă , - > 

Sa 57. Ionașcu (figurâză în Vinţulii de-josii). 
58. Budaşti (figursză în Cricăii, unii marturii afirmă, că era de naţionalitate unguri).
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În comitatulii Clujului: 
59. Simionii Bogolia din Sălciva. 

60. Ionii Bercia, » > 

61. Ionii Jârai din Sân-Georgiulii Trăscăului. 

62. George Nicula saii Cherecheșii din Vale. 

63. Simeonă Ferenţii 

În distrietuli Zarandului: 

64. George Mareuli din Criseiorii. 

65. Toma Bema din Vaca. 

» 2 

Căpitani 
66. Ionii Faură din Tomnatică. ; numiți de Cri- 

67. Vasile Sgâreiii din Salisce lângă A- Șanu. 

Dbrudii. Mama sa era sora lui Cloşea. ; 
Din acestia George Marculi şi Toma Berna eraii cei mai 

mari căpitani în Zarandă după Crișanil. 

68. Ilie Dăncuţii din Oeiii. 

69. Micula (Nicolae) Bibarţi din Blăjeni. 
70. George Adami din Criseiorii. 

71. Popa Costan din Criscioră, căpitani recunoseutii de 

poporă 2). 

În comitatulă Aradului: 

72 Joni Lucaciii din Zami. 

73. lonă Lupencii din Petrişii. 

74. lonă Mană din Ilteu. 

75. Ussii Ribiţă (sai Stănijă) din Cerbi. 
76. Toma Micula, din Sălisce în Zarandii. 

77. George Brănişeanii din Soborşinii. 

78. Ioni Lăpădati - - 

79. Tripa Grozavii 7 2 

1) Kozma Pâl în monografia Zarandolui (pag. 97) ne spune, dar 

fără să amintescă fântâna, că din Baia-de-Crișii încă aii fostii trei 

căpitani, anume Adamă Babă, Ionii Sava și nobilulă Adami Pagi. 

Din acestia, celă din urmă, pe timpulă când comitatulii rămăsese din causa 

revolnţiunii fără funcţionari, 'și atribuise titinli și oficiulii de vice- 

comite. Toti dânsulii mat amintesce din Bradii pe următorii căpi- 

tanț:; Lon Golcea, Ionii Suciă și Danilă Podorană.
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80. Ionii Tămaşi din Soborşinii. 
81. Jucii Celmageanii din Conopă 2), 
Drepturile și datorințele acestori căpitani erai: să înar- 

meze poporulă, să esecute ordinele lui Horia, să estermineze întrâgă populațiunea, ungurescă din Transilvania, de ori-ce rangi şi de ori-ce stare, Toţi căpitanii aceştia aveaii ună singură superiori, pe Horia, și peste porunca lui Ioria altă poruncă mai mare nu esista nici dela împeratulii. şi nici de la funcţionari?). 
În revoluțiunea de la 1784 esista așa dar o hicrarehiă 

militară în frunte cu ună căpitani mare, trei vice-căpitani, Cloșca, Crişan și Horia tîntrulă, și vre o 80 alți căpitani subalterni. Toti pentru serviciul revoluţiunii primul căpi- 
tanii avea mai mulți bucinatori cu tulnice 3) şi cornută, cară da din munte în munte signaluli de admiare sai de alar- mă, așa că de esemplu comunicările din munții Mogoșului Și până la primulă căpitani în Albacii se făceaă în câte- va minute. Iar alții aveai însărcinarea să publice din co- mună în comună ordinele primului căpitani, şi publicarea, acesta, se făcea cu amenințări de tragere în țepă, amenda de 500 fl. și aprinderea, caselorii. 

1) "Fărani cu gradulă de căprari erai: Iacobii Topa, Anghelă ală Manciului, Anghel ali lui Țiloșă din Albacă, Ispasă Găldău din Rin. mare, George ali lui Costinii, George ală lui Cormeşă, Bună Corcheșă şi Ionii Bădău din Săcătură, Ursă Uibarii din Vidra, căprarii jurată de Horia, Petru Vesa Lupu Dehelean din Câmpeni, Simioni Mămă- ligă, lonă Miclea, Ionii Sulare, Onu Sulare și Ionă Bogdani din Mo- goşiă, căprari numiţi de Oloșea, Ionă Tiușană, Pavel Tiușaniă și Chirilă Suciă sati Toderă din Mosgoșii, căprari recunoscuţi de poporiă, Ignată Damianii, Petruţi Macaveii, Şi Văsii Gavrilă din Muşea, căprară numiți de Horia, Sântionă Pavenă, Onu Paveniă şi Petru Nâgu din muntele Ghiurouţa, căprari numiți şi jurațy de Horia, Lupu Roncea și Ursu Roncea din Brezesci; Ionii Vancu din Halalișă și Alexe Tănase din Petrișă, 
2) Raportul subprefectului Efraimă Enyedi către comitatulii Albei. Slatna, 17 Novembre 1784. 

3) Trompetă constraită din doge lungi de bradă legate cu cercuri,
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Dar arme lipsiaă ţ&ranilorii. 

Primulă căpitană, pe câtă "lă ajutau împrejurările, făcu 

disposițiuni şi în acestă privinţă. Ordonă fauriloră din Al- 

bacă, din Lupșa şi După-potră să pregătescă arme pentru 

poporă și le dede modele de lemnă după cari să fabrice 

lăncile şi săbiile. 

În Zarandiă căpitanul Crișani formă în cele de ântâiii dile 

ale revoluţiunii, o cavaleriă de 200 omeni, armaţi cu lănci, 

cu puscă şi cu alte arme?), închise Zarandulă cu pichete de 

tote păsţile și introduse paspârte românesci pentru soldații şi 

particularii, cari voiaii să căl&torescă prin Zarand 2). 

1) Siquidem vero e fide dignis Relationibus compertum esset antela- 

tum Hore in Circulo Zarandiensi. . . , . arma insuper 

equosque sufficientes pro faciendis irruptionibus comparasse. 

Comitatul Hinedorei către maiorulă Stoianich, Deva, 12 Novembre 1784. 

— ar cadetulă Franeciscii Missics, eu data 5 Februarie 1785, relatâză : 

(26 Novembris) Mittags ist auch der Krisan mit ungefâhr 200 

Bauern zu Pferde, mit Lanzon und allerlei Waffen versehen . + . 

zu Brad angekommen. . . . Krisan Gyirgy. . . . ist mit den 

200 berittenen Bauern nicht graden Wegs iiber die Briike zu 

Brad eingezogen, sondern hat einen Umschweif genommen. 

2) Ună căprarii din armata imperială cu numele Szerentsâs voindă 

să trecă prin Zarandă fu prinsă de români, apoi lăsatii de Crișanii ia- 

răși în libertate, dânsulii ne relateză următârele: Einer von dem Schwarm 

erforderte auch seinen Pass und hielte Jhm vor, dass der Ocu- 

list Molnar mit Deponenten vor drei Wochen mit den Bauern in dem 

Thal Valjebrad einen Stillstand getrofen, die Bauern sich ausbe- 

dungen hatten dass kiinftighin die Soldaten und Provin- 

cialisten einen wallachischen Pass mit dem kayserlichen 

Insiegel bey sich fiihren sollen. Alba Iulia, il Decembre 1784. — Toti 

cu privire la pasportele românesci ne relateză cadetuli Franciscii Missics, 

care de asemene, fusese prinsii de ţăranii din Zarandă: den herbeyge- 

rufenen Popa ersuchte Deponent (Franz Missics) dringlichst, nm ein en 

wallachischen Pass zu schreiben um mittels desselben losukom- 

men ; der Poppa willfahrte Ihm damit, dass Er hatten einen solchen wal-: 

lachischen Pass. . . . geschrieben. . . . statts des Siegels 

waren auf den Pass 3 wallachische Kreuze gezeichnet, 

Alba Iulia, 5 Februarie 179ă,
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Dar pe lângă organisarea militară mai era de lipsă în unele comune şi o administrațiune civilă. Mare parte din Vechii primari ai comunelor fugise, alții fusese esecutaţi şi în locul lori trebuia primari noi. Primulă căpitanii începu îndată și uni felă de organisare civilă a comuneloriă, În mai multe localități din domeniul de susii alti Slatnei den- sulii institui primană Și Juraţi noi 2). Din funcţionarii aceștia ne sunt până astădi cunoscuți Petru Nicola primarii în AL bacii pusti de Horia și Miehaiă 'Purciu chineză în Criseioră numită de Crișaniă. 

XIX. BEARONULU BRUKENTEIAL SI BARONULU PREISZ, 

În fruntea Suvernului transilvanii se afla în timpul acesta br. Samuilă Brukenthal, uni bărbat dotați eu multe cali- tăți eminente, iubitorii de seiințe şi de arte, dar fără, pre- vederi politice, fără idei de organisare şi fără energiă 2). Născută şi crescuti în districtele săsescă, dânsul nu cu- 
1) Ms. Analecta ad Historiam seditionis, Salathuaer Oberbergamt, Zalathna 16 November. Der alte Hora halte sich in “der oberen Salath- naer Herschaft zu Albak auf, setzte andere Richter und Ge- schwornen ein und sagte: „Er sey nun da Grundherre— Iar guvernulă transilvan în raportulă s&ă către împăratulă Iosif, din: 25 Novembre 1784 scrie: dass sie nach einem vom kânig. 'Thesaurariat, heriibergegebznen Bericht, sich auf Eis en-Arbeit verstehende Leuthe zusammengeraft, um sich Waffen schmieden zu lassen. Sie haben, . . » an verschiedenen Orten. , . , ihren Rotten Anfiihrer und Vor gesetzte gegeben. Sie haben sich erfrechet in diesen Gegenden Richter und andere Beamte n aufzustellen. 5 Br. Samuilă Brukenthai născută în anulă 1721, fa celii mai însemnată bărbată politică ali naţiunii săsesei din Transilvania. Dânsulă era fiulă unur judecătorii regescă eu numele Michaii Brekner din Nocrigă. Prin talentulă, cultura și esteriorulă săă frumosă, br. Bru- kenthal câștigă încă de tînării grația împărătesei Maria, Theresia şi din- tr'ană simplu vice-notariă ali magistratului din Sibiii, înaintă repede
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noscea de locă anarchica administraţiune a comitateloră, a- 

busurile fără margini ale nobilimii, miseria şi starea insu- 

portabilă a iobăgiei. 

Împărătesa Maria” Theresia "lă numise în anulă 1777 gu- 

vermatoriă ali Transilvaniei și cu acestă ocasiune i adre- 

sase drepti instrucţiune, 6 puncte „ce trebue să le aibă 

fixe totii de una înaintea ochiloră săi.“ 

„Toți supuşii din 'Transilvania fără osebire de naţiune, 

dice împerătesa în punctuli 3, sunt de o formă supușii incă 

şi în consecință aflu forte equitabilii, că toţi într'o formă să 

fiă, trataţi după dreptate şi equitate, fără predilecțiune pen- 

tru una sai pentru altă naţiune. 1 recomandă de rigore a- 

cestă puneti, şi cu deosebire apărarea să&rmanului iobagii, 

fiă elă de ori-ce națiune, în contra tuturorii asupririloră ne- 

drepte“ 1). 

În același biletă împărătesa Maria, Theresia atrase atențiu- 

nea br. Brukenthal şi asupra celei mai importante cestiuni eco- 

nomice şi sociali din Transilvania, și acesta era regularea ser- 

vicieloră şi oblegămintelorii iobagilorii faţă de nobilime, a- 

nume, ce felii de servicii trebue desființate saii mai restrînse, 

în scurtă asupra regulării urbariali, cum se numia pe atunci 

la, cele mai înalte funcțiuni administrative ale Transilvaniei. În 1757 îm- 

părătâsa Maria Theresia "li numi secretarii la guvernulă transilvanii, în 

1760 consiliariii, în 1762 cancelariă provincială și baronă, 1766 preșe- 

dinte ală cancelariei anlice, 1774 președinte ală guvernului transilvanii 

iar în 1777 guvernatorii. Despre intimitatea sa cu împărătesa Maria, 

“Theresia, se află mai multe date publicate la Schaser (Denkwiirdigkeiten), 

și la I. C. Schuller (Maria Theresia u. Freih. S. v. Brukenthal, Hermann- 

stadt 1863). 

) Alle Siebenbiirgische Unterthanen sind ohne Unter- 

schied der Nation gleich meine Unterthanen; nichts billiger finde dahero, 

"als dass alle gleich ohne Vorliebe und vor Urtheile fiir eine oder andere 

Nation nach gerechtigkeit und billigkeit behandelt werden. 

Ich empfehle ihme diesen Punkt nachdrucksam, vorziiglich die 

handhabung des armen Unterthan, von welcher Nation selber 

immer seye, wieder alle ungerechte Bedriickung. Schuller, 

Maria Theresia und Freiherr S. v. Brukenthal. Hermannstadt 1863, 14.
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cestiunea acesta în Transilvania. „Nu potă “de loci să per- mită mai multi, dice împărătesa în punctulă 4, ea acestă Iuerare, care-mi jace așa de multii la inimă să fiă toti a- mânată, intenţiunea, sa (a br. Brukenthal) în cestiunea acesta! să fiă îndreptată la, ușurarea iobagiului, apăsatii peste tote mesurile, fiă elii de ori-ce naționalitatea)“, 

Br. Brukenthal așa dar, avea în calitate de guvernatorii ală Transilvaniei o misiune administrativă, din cele mai labo- ridse şi salutare, să, regenereze pe cale administrativă o țeră ruinată, plină de violențe, să pună unii frâu adminis- traţiunii imorale a comitatelorii, ună capătă fortuneloră, cară se ivial aprope în fiă-care ană, acum întru ună comitată, acum în altulă din causa esceseloră nobilimii, să ridice massa cea mare a populaţiunii, care singură purta tote greutăţile comitateloră, singură, lucra Pământulă, singură împlea ca- drele armatei, singură plătia contribuţiune, singură nutria, clasa nobilimii şi a funeționariloră, în scurti să facă, din sclavia, iobagiului o stare mai umană, mai suportabilă. Dar cum și-a îndeplinită br. Brukenthal acestă, principală îndatorire a sa, cum a apăratii dânsulă pe sărmanulă ioba- gi apăsatii peste tâte măsurile, : faptele și evenimentele vorbeseii. 
| 

Cu ună ană mai târdii după numirea, sa de guvernatorii, se presintă la Sibiă deputaţii iobagiloră din Câmpeni şi Riu- mare. Miserii țăranii se plângii în contra despoiării şi vio- lenţelori funcţionarilor, dar dânşii, Omenii cei mai onesti, cei mai cu importanţă în munți, fura, pedepsiți cu bastone fiindiă-că aă cutezată să molesteze înaltele instanțe din Sibiti, În 1779 şi 1780 țăranii alergă amăriți la curtea impe- rială din Viena, împărătesa Maria Theresia ordonă a sc face 

?) allermassen ich nimmermehr zugeben kann, dieses mir so angele- gene Werk (die Urbarial Regulation) in lângern Vorschub zu lassen, Hieley ist vor allen auf die Erleichterung des îiber die Maass bedrickten Unterthan ohne Unterschied der Natiou das augenmerk zu richten Ihbid, 22.
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o investigaţiune esactă asupra tuturoră plângeriloră loră, și 

învită guvernulă din Transilvania so înainteze câtii mai 

repede la Viena (quantocius horsum promoveat). Dar în- 

"vestigațiunea fu amânată în nefericita 'Transilvaniă, şi abia 

dupa 4: ani de dile, după multe alergări ale munteniloră la, 

Viena, după multe ordine ale împăratului investigaţiunea, fu 

terminată, terminată însă asa, că după alți doi ani de dile 

se constată, că era cu totulii contrară adevăratei stări de 

lucruri. 

Urmă anulii 1782 şi violențele întâmplate la Câmpeni. 

Br. Brukenthal ordonă tribunalului din Aiudă să pedepsescă 

cu morte pe căpeteniile ț&raniloră, înainte de a sei cum 

se aii întâmplati faptele și cine sunt adevărații culpabil. 

În vera, anului 1784 ţăranii, ca să scape de ororile servi- 

tuții, alârgă şi se înscrii ca militari, dar br. Brukenthal, deci- 

de, că nu robotele escesive sunt causa acestoră turburări1). 

Destulă, că abusulii şi violențele domniaii în comitate sub 
guvernulii br. Brukenthal, munca, averea şi vicța ţăranilorii 

căduse pradă pe mâna domnilorii să, administraţiunea comi- 

tateloriă fără supraveghiere, dreptul de plângeri închisii la 

comitate și închisii la guvernii, ţăranii, cari alergase la Viena, 

urmăriți, închiși, bătuți şi condemnați la morte, ordinele 
împăratului losifii pentru ușurarea ță&raniloră şi pentru libe- 

area muntenilorii din închisori neesecutate, aşa că umana 

domniă a acestui nobili regentii rămase nesimțită în Transil- 

vania, şi miserulă iobagiii scia numai, că împăratulă i do- 

resce binele, dar nobilimea şi autorităţile se opună 2). 

Însă cari eraă ideile br. Brukenthal în privinţa revoluţi- 

1) eam qvam memoratus Dominus Colonellus, in datis ad Inclytam Su- 

premam Armorum Praefecturam, suis cum Regio Gubernio conmunicaitis 

xelationibus, de robotis, per dominos terrestres excessive exactis, 

addnxerat, plebis concitationis causam haud verificam esse. 

Species facti. 

2) Scriitorii națiunii săsesci din Transilvania esagertză prea multi 

calitățile și valârea politică a br. Brukenthal, cu deosebire când
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unii de la 1784, cum 'lă mişca pe dânsulă nefericita s6 rte a iobagiloră, cum voia dânsuli să liniseescă turburările a- ceste, actele sale ne vorii dovedi. 

Cea, de ântâiii seire, că țăranii români se ati revoltată în Zarandă sosi la Suvernă în 4 Novrembre, pe la 10 dre îna- inte de amedi, cu unii curieri extraordinariii trimisi de comi- tatulă Hinedorei. 
Br. Brukenthal comunică îndată acestă seire neplăcută, cu eomandantulă generalii ală Transilvaniei br. Preisz 1) şi ceru să trimiță forță armată suficientă, ca să suprime turburările şi să restabilâscă, liniscea, publică. 
Dar br. Preisz se afla faţa cu revoluțiunea română, în mare perplezitate. 
Ordinele, cari le avea dânsuli din Viena îucă înainte de începerea revoluțiunii erai, că afară de casuri urgente să, nu concedă nici o intervenţiune militară fără de scirea con- siliului de resbelă din Viena ). Revoluţiunea româniloră nu-i inspira, nică o srijă, nică din punctuli de vedere dinasticii, nici din punetulă de vedere ală statului. "Țăranii români se ridicase 

dânșii laudă „pătrunderea, sa genială“, ,adâncile sale prevederi politice, cari de multe ori treceaă departe înainte peste timpulii săi“, când a- mintescii de „lucrările sale organisatorii“, mai bine disii de o singură Iucrare, sistemulă săi de imposite, prin care o parte însemnată din contri- buţiunea districteloră săsesci fa aruncată asupra comitatelorii, sati cu alte cuvinte asupra populațiunii iobagilor (Friedenfels, Bedeus 1. 5). Particu- lara afecțiune, ce i-o arătase împărătesa Maria, Theresia, distinețiunile cu cazi l'a onorată dânsa, în fine meritele, ce şi le-a câștigată densulă faţă de națiunea săsâscă, tote aceste na înfinențeză de loci adevărulă istorică în privinţa administrațiunii sal» ca g&uvernatoriă ală Pransil. vaniei, 

?) Ionă Franciscă br. de Preisz, locotenentii-mareșală, fa nu- mită în 22 Ianuarie 1771 comandanti generalii ali Transilvaniei. ?) Weiter aber (das General-Commando) eine Hofkriegsrăthliche Verord- nung beigeriickt, nach welcher der Militărbeisţ and ausser nur in dringenden Fillen ohne Vorwissen des Hofkriegsratha nicht eingestanden w erden diirfte. Guvernulă trans. către îmy, 8 Novembre 1784. Schaser, 67. 
e 

1
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în contra unei clase, care se afla, în continuă şi vehementă o- 

posițiune cu ordinele împăratului, în contra nobilimii, care nu 

era bine vă&dută nici la curte nici în cercurile armatei, şi care 

în fine nici dânsa nu recunoscea pe Iosifă TI de rege legali 

alii Ungariei, fiindă-că nu jurase și nu voi să jore pe imu- 

nităţile şi obiceiurile nobilimii, în scurti ţăranii se revoltase 

în contra sistemului feudală unguresciă, sistemii, pe care însuși 

împăratul ax fi dorită să-l vedă răsturnatii câtă mai în 

grabă, şi aşa br. Preisz credea, că nu e consultii să se 

mestece fără ordină espresă în acestă revoluțiune, să se 

pună în stare de resbelii cu mulțimea iobagilorii patronați 

de împăratulă, și acesta pentru siguranța unei nobilimi rebele 

cu monarehulii și tirane cu țăranii ?). 

De altă parte însă nu i se părea corectii nici br. Preisz, 

ca să rămână indolentii şi neactivii în fața unei revoluțiuni, 

care sub numele împăratului esecuta fără milă clasa cea mai 

înaltă a societăţii, și-i prefăcea în fumii și cenușă tote locuin- 

1) În puterea diplomei leopoldine, sa a pactului fandamentalii cn 

casa austriacă, comandantuli generală din Transilvania 

avea să fiă totii-de-una unii generalii de naționalitate germană, saii cu 

alte cuvinte unii generală din armata imperială germană (Generalem tamen 

et caput Germanu m illis praeficiemus. Panctulă 17). Comandantul ge- 

neralii atâtii în secululi trecutii câtă şi în secululă presentii era omulă de 

încredere ală curții imperiale și ală guvernului centrali din Viena, den- 

sulă da informaţiuni despre înalții funcţionari ai ţărei și despre spiritul 

populațiunii, la camerile Transilvaniei era de regulă comisariii regalii, 

densulii avea să vigileze peste tote ramurile vieţii publice din ţeră, afa- 

cerile mai importante ale Transilvaniei nu se decidea în Viena fără de a-lii 

consulta pe dânsul, in scurtii comandantul generalii era centrulii înaltei 

poliţii de statii în Transilvania. Cu deosebire în epocele turburate coman- 

dantulii generalii era consideratii ca autoritatea cea mai Dino informată 

despre părerile, intențiunile şi politica curții din Vicua. Sapușii credin- 

cioși ai curţii imperiale 'și adresaă de regală în astă-felă de timpuri 

petițiunile loră la dânsulit saă la organele sale, și acestă posiţiune parti- 

enlară a comandantului generală din Sibiii Va făcută să fiă adese ori neco- 

modă autoritățiloră și necomodii nobilimii din Transilvania. (A se vede 

Friedenfels, Bedeus II 356.
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țele. „În totă casulii ei sunt perdutiă“ dise br, Preisz când 
primi cea de ântâiă scire despre revoluţiunea țăraniloră, 
daca, voiii proceda cu severitate în contra, resculațilorii îm- 
p&ratulii mă inculpă, că i am pușeatii supușii, daca n'o 
facă, se întâmplă ună răi și mai mare, şi atunci toti ei 
sunt de vină.“ 

La tote aceste dificultăți, de ordine politică, și militară, 
în cari se afla br. Preisz, se mai adăugea în fine aversiunea 
personală, care esista de mai multi timpă între dânsulii Și 
între br. Brukenthal. Celă de ântâiii uni caracteri militari 
liniseitii, dar îneredutii prea multă în vederile sale clare, în 
judecata sa sigură, în cunoseințele sale de organisare și ad- 
"ministraţiune. Celii de alii doilea o natură mai bruscă, mai 
pasionată, doritoriă de aprobare și ambițios prea multă 
pentru particulara influență, ce o avuse la curtea împără- 
tesei Maria "Theresia, pentru repedea și splendida, carieră, 
ce o făcuse. Așa, că amândoi acesti capi ai administraţiunii 
transilvane, după cum ne declară însuși br. Brukenthal, nu 
se puteaii de loci înţelege. 

Sub aceste împrejurări br. Preisz se decise, că până la nduele 
ordine, ce-i vorii sosi din Viena, dânsul să amâne ori-ce 
intervenţiune a, forții armate. Iar la cererea br. Brukenthal 
pentru ajutoriii miltară, br. Preisz respunse referindu-se Îa o 
notă a sa încă din timpul turburăriloră pentru conseripțiune 
(15 Oetobre), şi în care dicea: că mai nainte de a trimite 
mai multe trupe în ţinuturile turburate guvernul să între- 
buințeze și alte mijlâce pentru liniscirea poporului, toti o- 
dată să-i facă cunoscutii anume locurile unde va, trebui să 
mergă armata și numele comisarilorii, cari aii să îngrijâscă 
de cuartirele și întreținerea armatei. Dar fiindi-că guver- 
nulă în privinţa acesta, adauge br. Preisz, până acum nu 
i-a respunsă nimici, aşa nică comanda nu este în stare să 
facă alte disposiţiuni, cu atâtii mai puţinii că întâmplările, 
așa cum le descrie comitatulii Hinedorei, sunt prea difuse 
şi aprope de veeredutii, că raportulii comitatului e subsem-
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natii numai de vice-comite și de ună subprefectii, şi dânsulii 
speră, că în curândii voriă sosi scină mai sigure. 

În diua următore însă în 5 Novembre br. Brukenthal ceru 

de noii și cu insistență ajutoriii militară Și adause, că împre- 

jurările din 15 Oetobre și până astădi se aii schimbată cu 

totulă. 

În vrma acestori repetite cereri br. Preisz se decise a- 

cum să pună în mișcare către teatrulă revoluţiunii o parte 

din trupele transilvane, dar cu tote aceste să nu încâpă nică 

o acţiune militară în contra țăranilorii resculafi. 

Comanda, generală, dice br. Preisz către guvernii într'o 
notă din 6 Novembre, se grăbesce a aminti aici pe scurti 

disposițiunile, ce le a făcuţi prealabilă în urma, sciriloră, 

cară aj sositii despre revoluțiunea ţăranilorii, sciză, cară ce e 

dreptă nu potii fi considerate peste totii ca adevărate. În 

comitatulii Hinedorei se afla trei companii din regimentulii 

din infanteriă Orosz, dar aprope jumătate din soldaţii a- 

cestia s'aii bolrăvitii în urma repeţitelorii alergări încâce şi 

încolo, la cari aă fostă supuse companiile aceste în urma 
disposițiuniloră comitatului. Afară de companiile aceste se 
ai mai trimisă în comitatulii Hinedorei încă alte 10 di- 
ferite companii din regimentele Orosz şi Gyulai, din I-li 
regimentii de grăniceri români, husarii dela Dobra și Lu- 
şerdea, o divisiune și jumătate husari de pe Arieşii şi din 
regimentul "Toscana. 'Tote trupele aceste, dice br. Preisz, 
sunt puse sub ordinele vice-colonelului Karp şi ale maiorului 
Stoianich din regimentulă | români, cari aă primită instrue- 
țiunile cele mai precise, ca să procedeze în comuni acordii 
cu comisariulii guvernului, cu comitele Hinedorei br. Bor- 
nemisza şi cu cci-l-alți funcţionari ai comitatului, dar să se 
rețină în modă seriosă și negreşitii dela ori-ee acțiune 2). 

1) Jedoch sich von aller Thătlichkeit ernstlich und ohnfehlbar 
zu enthalten. — Iar administratorulă domeniului fiscală din Hinedâra 
vaporteză cu data 14 Novembre 1784: In weiteren lautet die Ordre 
an den hieher commandirten Oberlieut. dass kinftig wider die Wider-
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lar onorabiluli guvernă este rusatii, că în fața acestoră 
împrejurări, când timpă de locii nu trebue perdută, să dee 
pretutindeni ordine, şi eu deosebire în locurile unde se ducii 
trupele, ca din partea, comitateloră să li se dee toti ajuto- 
riulă şi asistența, în privința transportului, a cuartireloră și 
a subsistenței, şi comanda lasă la esaminarea, şi aprețiarea, 
guvernului, în câtă e de lipsă să se repareze drumurile şi 
podurile până la Sibiiă, ca să, potă fi practicabile. De alt- 
mintrelea, onorabiluli guvernă nu-mi va, lua mie generalului 
comandantă în nume de răi, dacă declari fără a prejudcea 
cestiunea, că armata singură nu este în stare să restabilescă 
peste totii loculă ordinea, şi credă, că e de lipsă și concur- 
sulii onorabilului guvernii, anume să trimiță câţi-va comisari 
saii preoți abilă, cari să svătuescă, pe ţărani, să înceteze cu 
escesele lorii și se declare sinceră, pentru ce ai începutit 
şi pentru ce continuă întreprinderile aceste neumane şi cine 
i-a sedusă, și daca dânșii vorii mărturisi de bună voiă lueru- 
rile aceste, guvernul va, fi gata a dispune să li se facă, 
totă dreptatea şi să li se dee ajutorii. Aceste sunt ce am 
onore a aminti de astă dată onorabilului guverniă, până voră 
sosi sciri mai detaiate şi mai sigure în privința împrejură= 
rilor, cari se presintă, 

Aşa dar br. Preisz se îndoia încă în 6 Novembre despre 
scirile, cară sosiaii de pe teatrul revoluțiunii, atunci când 
țeranii români ocupase întregii Zarandulii, străbătuse până 
în 'Țâra Hațegului, devastase Câmpenii și Abrudulă şi a- 
Junsese în comitatuli Sibiului până la Ciora. Desastrulii 
nobilimii începuse, şi în aceste momente pline de periculă 
br. Preisz declară pe faţă guvernului, că a datii ordini ar- 

spenstigen von dem Miliţăr gar keine Gewalthătigkeit 
ausgeiibt werden solle, und sich ohne Erlaubniss des General-Com- 
mando von aller 'Todlichkeit zu enthalten seye. Der Officier oder das be- 
orderte Commando hâtte bloss den rebellirenden, und pliinderenden Hau- 
fen zuzurufen, zur Ruhe ziiriickzukehren „ und mit Worten zu ey- 
mahnen, von ihrem Unternehmen, That, oder Vorhabenu abzustehen,.
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matei să se reţină de la ori-ce acţiune, și învită guvernul 

să întrebe pe ţărani din ce causă ai începută şi de ce con- 

tinuă revoluțiunea acesta. 

R&spunsulii br. Preisz provocă o adâncă nelinisce în sînulii 

guvernului transilvani Pe lângă totă conflietulă personală 

br. Brukenthal avu în diua următore o întrevedere cu br. 

Preisz și ceru cu insistență, să recedă de la disposiţiunea, 

ce o luase în privința armatei. Dar br. Preisz rămase nemi- 

şeată şi declară, că dânsul chiar şi în casulă, dacă rescu- 

laţii vori ajunge să fiă multă mai audaci nu pote să se 
abată de la, decisiunea, luată, fiindii-că trebue să răspundă 
de ordinele sale. 

Catastrofa, însă amenința cu violență nobilimea şi br. Bru- 

kenthal fu de părere, că în conformitate cu vechia consti- 

tuţiune a "Transilvaniei, dânsulii să proclame starea de res- 
belii, să dee ordinii nobilimii şi comunităţilorii libere să se 

ridice asupra țăraniloră resculaţi 2). 

Dar br. Preisz prevădu îndată consecințele periculise ale 
acestui planii. 

Anume br. Preisz se temea de încurcături politice multi mai 
seridse, dacă o sabiă sângerată va, fi transportată de a lungulă 
țărei, dacă se vorii pune signale de foci pe tote delurile, după 
cum se făcea, de regulă convocarea acâsta, dacă se va ridica 
nobilimea cu toţi iobagii săi, se înțelege iobagii credincioși 
sai siliți, dacă vori prinde amuele comunităţile orașelorii, 
şi cele două naţiuni libere națiunea secuiescă şi săsescă, 
În casulii acesta Transilvania se transformă, ce e dreptii, în 
teatrulă unui crâncenii resbeliă fără părechiă în istoria, acestei 

1) (Das Gubernium) damit es nun nichts vorabsăumen mâge trug 

es dem General Commande unterm 9-ten dieses on, auf den Fall wenn 

dasselbe glaubte, dass die im Land stehende Militz în allen Theilen des 

Landes zur Unterdriickung des Aufruhrs nicht hiureichend wăre, das 
eintzige was in seiner Machtist anzuwenden, den Adel 
nehmlich und die freye Communităten zu ihrer eigenen Sicherheit 
insnrgiren zu lasseu. Guvernulă trans, către împăratulă, 13 No- 

vembre 1784.
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țeri. Nobilimea din Ungaria. solidară cu nobilimea. din Tran- 
silvania, şi ca să împedece pericululă, care de altmintrelea 
trecuse frontiera, se ridica și densa, şi dintr'unii resbelă în 
contra româniloră se putea nasce unii resbelii în contra ar- 
matei imperiale, în contra suveranului. 

Insurecţiunea așa dar cum o proicetase br. Brukenthal 
putea să provâce o situaţiune plină de pericule, şi br. Preisz 
respunse guvernului în termini plini de moderaţiune, că nu 
csistă motive adevărate pentru a, provoca, o insurecţiune ge- 
nerală, care în totă casulii are să coste multă Și va fi în- 
greunatore pentru aceia, cari o întreprindii. În casulii însă, 
dice br. Preisz, dacă, revoluţiunea româniloră va ajunge să 
fiă generală, atunci nobilii şi Omenii liberi în interesulii loră 
propriă potă să resiste, şi să ice măsuri de apărare, acolo 
unde poporulă se va arăta maliţiosii, şi unde nu va fi armata 
la îndemână, dar acesta numai până în momentulii când va 
sosi armata acolo. 

După două dile în 11 Novembre br. Brukenthal presentă 
0 nouă propunere, anume ea br. Preisz să chiăme în ajutoriii 
trupe din Ungaria din comitatul Bihorului și ală Aradului. 
Dar br. Preisz se opuse şi acestei măsuri şi declară, că împre- 
jurările unu sunt aşa de ugente, ca să chiăme trupe din 
altă ț6ră, prin acesta se ar face numai sgomotă şi mai mare 
despre revoluțiune, și de altmintrelea, în părţile Ungariei despre 
Transilvania se afla mai multă, cavaleriă, care nu pote să ope- 
reze în ţinuturile muntose. În scurti reserva era luată și br. 
Preisz nu voia să înc&pă nimică fără, ordinul suveranului săi. 

Așa se întâmplă, că armata imperială luă numai de câtii 
peste totii loculii o atitudine spectativă în faţa, revoluţiunii. 
Comandanții diferiteloră corpuri priviaii cum se formaii trupe 
de ţărani, cum năvăliaă asupra curţiloră nobilitari, cum ese- 
cutaă pe foştii loră domni, cum le ardeaă locuinţele şi le 
transportaii averile cu carele şi cu luntrile. Și comandanții ace- 
ştia rămâneau surdi şi muţi la tote rugările nobililorii, ca să le 
dee ajutoriii. În unele locuri declarai, că n'aii ordinii să înter-
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vină, sait că ordinele dânșiloră sunt pentru alte ținuturi, ajun- 
geaii adese ori la loculii de periculă după ce țăranii prădase, 
esecutase și aprinsese, soidaţii vorbiaiă şi dânșii, că românii 
estermineză, numai nobilimea dar nu poporulii contribuabili, 
iar soldații grăniceri mai adăugeaii, că peste două săptă- 
mâni românii vorii fi singură domni peste totă "Transilvania !), 
Şi în unele locuri luară și dânșii parte la despoiarea curțilorii 
nobilitari. 

Sub aceste împrejurări curagiulii țăraniloră începu să crâscă, 
ŞI cuvintele lui Horia adresate poporului, că armata imperială 
mare să li se opună se păreaii a fi adevărate. „Daca s'a 
întâmplatii pe unele locuri să pusce din ai noștri, diceai 
țăranii, causa a fostă numai intrigile ungurilori, Stoianich 
este unii croatii, iar altulă este unii ungură, dar acum nici 
ei numai cuteză să ne facă nimici, fiindi-că amă audită noi, 
că ai primită acum poruncă în privința, acesta“. 

„Âşi fi fără respectă faţă de capul statului, dice contele 
Sztâray către cancelariulă Eszterhăzy, nedreptă faţă cu pa- 
triă, dacă nu ași descoperi Exeelenţiei tale consternaţiunea 
generală a spiritelori provenită din neactivitatea vedită a 
armatei, care privia nemișcată, cu ochi de ghiață tote aceste, 
ea, care e chiămată şi e plătită de ţâră ca să veghieze pen- 
tru liniscea internă și esternă a patriei şi să apere locu- 
inţele cetățeniloră. Trist speetaculă în mijloculă păcii !« 

„Dacă ne aducemi aminte, dică magnații din 'Fransilvania 
către contele Iankovits, de anulă 1761 și de anii următori, 
mai cu scmă de sub fericita domniă a gloriosei Maria The- 
tesia, când fiă-care era siguri în casa sa, şi fiă-care stă- 
pânia în linisce aceea ce avea, când ţăranii, cară se au 
resculată astădi asupra nostră ȘI cunosceaii forte bine dato- 

:) Actum est jam de Hungaris, post spatium duarum hebdomadarum 
Valachorum erit tota Transylvania; Nos erimus 
soli Domini et Ungari. . . eliminabuntur. Certificatulă vice-nota- 
rinlui Stefanii Boâr și ală nobilului Ladislau Andrasi din comitatulă 
Clujului. Alba Iulia, 20 Iannarie 1785,
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riile lori și eraii cu supunere față de noi, când în țeră hu era atâta armată câtă se află, astădi, fiindă-că nici în timpurile cele mai r&sboinice nu se afla în țeră mai multi de ună batalion de infanteriă Şi ună eseadronă de cava- leriă, şi totuşi patria era liniscită, iar astădi când în mij- locul nostru se află ună numeri aşa însemnați de armată, f6ra arde în flacări și cetățenulă nare unde să păș6scă cu siguranță, şi dacă ne aducemi aminte de aceste timpuri, dacă asemenămii starea nostră de astădi cu starea de a- 
tuncă, nu putemii să nu plângemii cu amară când cugetămii, ce timpuri de aurii ai trăită părinții noștrii.....& 

„O adâncă durere a cuprinsă nobilimea, când s'a v&dută silită să se apere singură, pe când armata imperială, care e plătită să apere liniseea publică a ţărei, a-și petrecea când omoriaii pe nobili, privia cu nepăsare și întârdia cu ajutoriulă când ardea curțile nobilitari, dacă nobilul se plângea i aruncati în ochi erudimile nobilimii, crudimi trâm- biţate atâtă de multi, dacă se tânguia, diceaii că nu-i ni- micii adevărații şi dacă nobilimea se apera o inculpaii că, face rescdlă, iar când țeranulii omoria pe domnulii stă, ar- mata dicea, că nu trebue să estermineze pe nevinovatulă poporă contribuabilii, ea publica pace și linisce, când revo- 
luţiunea era mai mare Şi nu voia să taie, să atingă pe po- porulă tălhariii, dicendă că mare ordini să întrebuințeze 
armele în contra româniloră, armatei i părea r&ă să ester- mineze poporul, care ridicase o cruce de aurii pentru esecu- tarea tâlhăriilorii sale, care se Jurase pe o cruce de aură, ca să ruineze ţera, care sub titlulă de poporă contribuabilă ridicase o cruce în locă de siegii, ca să estermineze până la unulă pe domnii săi pământesc“, |
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XX. GUVERNULU 'TRANSILVANU Și REVOLUYIUNIEA. 

Ne întorecemă acum la măsurile administrative, ce le luase 

guvernulă transilvanii în sfera activităţii proprie pentru sal- 

varea nobilimii și suprimarea revoluțiunii. 

Comitatulii Iinedorei şi comitatulii Albei amândoue tea- 
trele revoluțiunii r&măsese fără capi administrativă, căcă a- 
mândoi comiţii br. Bornemisza și br. Kemeny "şi părăsise 

funcțiunile loră și fugise de frica țăranilorii la Sibiiă. 

O probă evidentă câtă de puţină responsabilitate avea o- 

ficiuli de comite în secululii trecută. 

Dar amândoi acești înalți funcționari, fără ocupaţiuni, pri- 

miră o aspră censură, din partea guvernului și fură trimeșă 

înapoi în comitatele lori 2). 

Caracteristică însă pentru deplorabila administraţiune a 
Transilvaniei în timpulă acesta era, că guvernulă din Sibiiă 

acum după începerea revoluțiunii, află cu cale să-și arate 

îngrijirea sa de munea și de pânea cea amară a ţăranului, să 
ordone comitateloră, că funcţionarii, cari călătorescă prin 
districtele lori, fiă pentru afaceri private sai publice, să nu 
smulgă şi să nu storcă pe ţărani 2). Avea aşa dar cunoscință 

1) Displicentur prorsus advertit 1). Vestram contra recentioris etiam 
ordinationis praescriptum Circulum administrationi suae 
clementer delatum desernisse. , . . penes cui contumacis 
facti sui exprobationem Eidem D. Vestrae serio hisce, et posi- 
tive commitiitur, ut indilate ad suum circulum conferat. 

Guvernulă trans. către br. Boruemisza, 7 Novembre 1784. 

) Officiales în Circulo et Processu suo, seu privata ex ratinue, 

seu publici causa itinerantes ab omnibus exactionibus, etex- 
torsionibus Plebisque emunctionibus sub irremisibili 
oflicii amissione et incurrenda in duplo refusionis poena abstineant, 

Guvernulii trans, către comitate, 3 Novembre 1784.
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guvernulă transilvanii, că astă-feli de rapacităţi se întâm- 
plaii de regulă în comitate. 

Dar măsura era tardivă. 
În timpulii acesta aprope toți funcţionarii, chiar și în co- 

mitatele cele mai depărtate ; "și părăsise funcțiunile lori şi 
nu mai aveai curajulă să călătorescă, prin comune, cu atâtii 
mai puținii să smulgă pe iobagi. 

Dar trebuiaii măsuri mai decisive și guverulii afară de 
preoțime nu avea alte mijlăce. 

În timpuri critice guvernele nesincere și despote alergă 
de regulă la, preoți, ca -prin dânşii să sufoce reclamațiunile 
poporului nemulțămită. “Toti asemenea şi guvernulă transil- 
vanii vădândii, că pericululă revoluţiunii e seriosii 'și caută a- 
cum refugiulii la preoţime și în 6 Novembre invită pe a- 
mândoi episcopii din Sibiiă şi din Blajii, ca dânşii prin ele- 
rulă lori subalternii să înblândâscă inimile turburate ale ță- 
ranilori, [e 

În comitate însă disordiită eră ulme. Măsurile guver- 
nului trebuiaii esecutate fără întârdiere şi cu suceesti, dar 
spiritele eraă agitate, funcţionarii retrași prin fortărețe saii 
fugiţi. Trebuia la faţa locului mai multă activitate, o auto- 
ritate cu puteri mai estinse, mai calmă, mai prudentă, şi 
totă odată mai energică. | 

În faţa acestoră împrejurără guvernulă numi în 7 Novem- 
bre pe consiliariulă Michaiă Brukenthal 1) de comisarii ali 
săi, și-l însăreină să se apropie de ţinuturile revoltate ŞI 
să-și dee totă silința, ca să liniseescă poporulă turburatii. 

Instrucţiunile comisariului eraă următorele: grija sa prinei- 
pală să fiă liniseirea, revoluţiunii, comisariulă să-și procure 
informaţiuni detaiate şi autentice despre numărulă trupelori 
şi despre căpitanii țeranilorii, despre causele vevoluțiuniă, 
actele resculaţiloriă și intențiunile lori, spre scopulii. acesta, 
densulă să trimiţă, spioni înereduţi în taberele țăranilor, și în 
casă dacă, revoluțiunea se va, linisci în câtă-va, atunci pe 

1) Nepotii ală gnvernatoriulai Samuil Brukenthal,
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câtu i vorii concede împrejurările să promită premii de câte 
20—50 galbini acelora, cari voră prinde pe căpeteniile ță- 
ranilor. lar dacă revoluțiunea pe cale pacinică nu se va 
put6 linisci şi va trebui să intervină forța armată, atunci 
acţiunea comisariului nu va fi alta, de câtii să facă atenti 
pe comandantulă trupelor unde este de lipsă ajutoriă miili- 
tară mai de u:gență. Pentru siguranța sa personală i se dă 
o gardă de 20 soldați, și în ceasuri extraordinare și unde 
vorii trebui luate măsuri de urgenţă, comisariulii este autori- 
satii să facă și să dispună tote, câte va afla de lipsă pentru 
liniseirea revoluțiuniă şi pentru ajutoriuli personeloră, cară 
se voră afla în periculiă. 

Totă în accea di fu învitată şi episcopul Ghedeonă Ni- 
chitică să plece și densulă împreună cu comisariulăi guver- 
nului şi prin svaturile sale înțelepte să liniscescă violențele 
poporului turburatii. 

Dar revoluţiunea, diceaă căpitanii, e cu scirea, cu voința 
Şi cu porunca împăratului, și guvernul ca, să combată fai- 
mele aceste adresă țăraniloră în 11 Novembre următorea pa- 
tentă în limba română. 

„Guvemulii regală a înțelesi cu mare indignaţiune, că o 
parte din țăranii români amăgiţi prin minciunile şi svatu- 
rile unorit 6meni înşelătoră și cu rele intenţiuni, aii începută 
să comiță grave atentate și adunați în trupe ai începutii 
să devasteze averile, cu deosebire casele nobililoră, anume 
sub pretextulă, că dânşii ar fi primită în acestă privinţă 
porunci dela superiorii loră. Dar fiindă-că voința, neîndoidsă 
a augustului împărată este, că fiă-care să se ocupe pe acasă 
liniscită cu afacerile sale, și fiindii-că faptele acestea de si- 
Surii aii atinsă adânci pe augustulii împăratii, care va pe- 
depsi cu severitate ca pe uni turburătoriă ală liniseii pu- 
blice pe totii omulă, care nu se va întârce la ascultare. Din 
acestă causă guvernul regalii vă ordonă vouă tuturori și 
fiă-cărui turburătoră ai liniscii publice, sub cea mai grea po- 
depsă, ca să vă împrăsciați şi să vă duceți pe la casele
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vostre, şi daca aveți vre o plângere în contra cui-va să ne-o 
aretațţi nouă guvernului regalii, care avemi sarcina, să fa- cemii dreptate oră şi cui. În modulă acesta prin ascultarea vostră veți câștiga, graţia. prea, sfintei sale Maiestăţi, iar la din contra să fiți siguu, că aveţi să fiți considerați ca su- puși rebeli şi neeredincioşi ai Maiestăţii Sale şi veţi fi aduşi la ascultare chiar și cu forța armată, & 1) 
Dar mijloculii celii mai sigură pentru liniscirea revoluţiu- nii i se părea guvernului prinderea, căpitanilorii. Spre sco- pulă acesta, adresă în 18 Novembre populațiunii din 'Tran- silvania o nduă patentă ală căruia, conținutii era următoriulă : că de dră-ce s'a observatii, că țăranii reseulați cu scopulii ca să estindă, revoluţiunea, din di în di totă mai multă, îri- miti amăgitoră din sati în sată şi prin minciuni şi seduceră periculose invită pe țărani să se unâscă cu dânşii, ca nu cum-va reulii acesta, să se estindă şi mai departe, guvernuli face cunoscută tuturoră, că, cine va prinde pe unii astă-feli de amăgitoriii şi înşelătoriă și-lă va da în mânile tribuna- lului mai de aprope, va primi o frumosă recompensă de 30 fl. ung., iar daca vre o comună va primi în mijloculii său pe ună astii-felă de amăgitoriu ŞI se va uni cu reseulaţii, 

atunci primariulă  comuniă Și trei locuitori dimpreună cu dânsulii fără speranţă de agrațiare, ai să fiă traşi în ţepă. Aceste eraii cuvintele guvernului către țărani. „Daca cine- va are vre-o plângere în contra cui-va, dicea |. Brukenthal, 
să ne-o arete nduă, guvernului regali. « 

Peste totă guvernulii transilvan se făcea, că nu pricepe fortuna, că nu cunosce causele revoluţiunii, că nu scie de plângerile țăraniloră şi cari sunt intențiunile lori, considera pe țărani ca şi când ci nu ar av6 nici unii motivă justiă să fiă nemulțămiți de miseria lori și privia apărarea țEra- niloră în contra despoiării, lupta, lori pentru câştigarea unorii dreptuă legitime, ca o crimă, demnă de morte. 
1) Comunicămii aieă patenta acâsta în traducere nână după textulă originală din limba latină.
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Pericululi începuse, dar cu tote aceste guvernul din Si- 

biiii nu voia să arete nică celii mai micii semnii de bună- 

voinţă față cu ţăranii, nu le promitea nică o concesiune, nu 

le oferia nică chiar speranţa, că sortea lorii se va cerceta 

și ameliora. Ostilii tuturoră dorinţelorii acestoră țărani, gu- 

vernulii din 1734 voia să suprime revoluţiunea cu forţa, și 

numai după ce br. Preisz declară, că dânsulii nu voesce să 

verse sângele făranilorii, atunci guvernulii din Sibiiii alergă 

la, alte mijloce totii atâtă de despotice, la cahnarea popo- 

rului prin preoți, combaterea eu patente, premii pentru prin- 

derea căpitanilorii, amenințări că primarii şi trei locuitori 

din fiă-care comună vor fi traşi în ţepă, și ordine, că o parte 

din cadavrele țăraniloii să rămână neînmormântate şi ţintuite 

pe rote, ca să fiă de esemplu și pentru alții. 

Aceste eraii în scurti prineipiele, aceste eraii măsurile 

administrative ale guvernului transilvană pentru liniscirea, 

revoluțiunii din 1734. 

XXI. ARMISTIȚIUL DELIA TIBRU. 

În 11 Novembre căpitanii Cloşea şi Horia, tînărulii ocu- 

pase Cricăulii şi în 12 Novembre dânșii încheiară la Tibru 
ună fatală armistiţiii cu armata împerială, armistițiă, care 

puse capătii operaţiunilor mai departe ale țăranilorii români. 

Br. Preisz în dificila posițiune, în care se afla dânsul, 

se decise, că până la nvuele ordine ce-i vorii sosi din Viena, 

să împedece celă puţină progresulă revoluţiunii prin o poli- 

tică de coneiliare, să arete ţăranilorii periculele revoluțiunii 

şi să le ofere speranţa, că pe cale pacinică vorii pute să-și 

dobândescă drepturile loriă. 

Cu misiunea, acâsta br. Preisz însărcină pe vice-colonelulă 

Sehultz din regimentulă secuieseii de husari 1). 

1?) Anton Schultz de Leichtenthal servise în anii 1773—74
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Vice-coloneluli Schultz, trimise îndată, pe locotenentulii 

Probst înaintea, trupei, care venia asupra Găldii, ca să-i 
pregătâscă o întrevedere cu căpitanulă ei. 

În 10 Novembre locotenentulă Probst se întâlni eu căpi- 
tanulii Cloşea în valea numită la Părăulii Turcului, conferi 
aici cu densulii și eu trupa sa, iar în diua următore se în- 
torse la Cricăii, și înaintă vice-colonelului Schultz următo- 
riulă raportă : 

»Primindă ordinulă onorabilei comande a Divisiunii, am 
snsită în 8 ale lunei curente, pe la meduli nopţii eu 24 
husari în comuna Remeţi, dar n'am aflată aici pe nici ună 
subprefectii și pe nică unii altă funcţionarii, aşa că nu era 
nime, care să-mi fi pututii da mână de ajutoriii în aface- 
rea, acesta. 

„Comuna Remeţi este aşa de împrăseiată, încât numai ici și colo se vede câte o casă aședată pe câte unii delă, 
drumwile sunt prin stâncă precipişe şi peste prăpăstii, aşa, 
că în timpii de nopte nici nu pute să călătorescă cine-va 
pe aici, mai cu semă călare. 

„În diua de 9 Novembre am luati direcţiunea spre 0- fenbaiă, dar încă pe drumă am audită, că violențele țăra- niloră turburați din ținutul acesta se terminase pe aici, şi că dânșii se ai întorsăi către comuna, Mogoşii (care este totii Remeţi). În același timpă am vădută pe locuitorii din co- munele Ponori și Remeţi, că mergeaii la adunare, unde erai chiămață cu unii circulariă. Am plecatii și ei după denşiă, totă în partea aceea în care mergeaii țăranii şi locuitorii aceştia, până când ne ajunse noptea. 
„În diua următore, în 10 Novembre către seră, observai, că o mare mulțime de Gmeni se aduna în valea numită la Perăulă Turcului, mă apropiai de dânșii şi ceri să vorbescii 

ca maiorii în granița militară a Croaţiei, iar în anulă 1783 fa trimisă ca vice-colonelă în regimentul secuiesc de husari și în 1793 avansă la rangulii de generalii.
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SA cu căpitanii loră. După unii mică discursii, ce-l ținui în 
limba lori eșiră numai de câtă înainte doi 6meni și mă în- 
trebară ce voescă, şi daca eii sunt de partea Maiestăţii sale 
împăratului saă de partea domnilori? La cuvintele aceste 
eii le respunsei, că sunt trimisă aici pentru siguranța loră, 
dar dânşii 'mi respunseră, că siguranţa loră stă în aceea, ca 
să le daă pusci și săbii şi să fiă liberi de domnii lori. 

„După ce vădură însă, că ci sunt români, și eredândi că, 
sunt de religiunea lori mă rugară să înainteză autorităţii 
următorele trei punete : 

„Îl. Se râgă să fiă liberi de iobăgiă; 
„2. Să fiă militarisaţă; 
„3. Să fiă lăsați iarăși în libertate câți-va Gmeni, cari se 

afla condemnați şi închiși la Galda. 
„Țăranii aceștia nemulțămiţi sunt din următârele comune, 

anume din întregă domeniulă Slatnci, din Lupşa, din Câm- 
peni, Ponoră, Remeţi, Bistra, Ofenbaiă, Muncelii, Saleiva, 
toți formâza o trupă în numără sigurii de 1400 de omeni, 
şi pe fiă-eare momentii sosescă la dânșii totii mai mulţi ţă- 
rani. Ei sunt comandați de doi căpitani, unul se numesce 
Ionă Cloşea din Carpenişii, iar altuli: Gavrilă Bîrlă din Re- 
meţi. Trupa acâsta a, trecuti astădi din coce de munţi peste 
hotarele loră, astădi se împărțescă sub căpitani, şi apoi se 
Voră uni cu o trupă mai mare, pe care o comandeză ună 
căpitanii cu numele Horia şi voră ataca Ighiulă. 

„FĂ lasă neatinsă totă ce e împărătesei, dar pe reformați 
şi pe ariani i botâză cu preotulă, care-li aă cu dânșii, după 
cum aă și botezatii pe mai mulți inși în Ofenbaiă. 

»Dânşii 'mi totă spuneai, că ai porunci dela Maiestatea 
Sa împăratulă pentru lucrurile aceste, și cii cerui într'unii 
modii de totă fină, să văd și cil o poruncă de aceste și a- 
tuncă că "mi ar&tară (anume căpitanulă) ună cuartă de châr- 
tiă, pe care se afla scrisă în limba română o copiă de pe 
0 resoluțiune, şi care nu pote nici de cum să le dee vre 
ună motivă pentru revoluțiunea, acesta.
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„Ei ași fi înaintatii onorabilei Divisiuni încă eră rapor- tulii acesta, dar nu cunosceami drumurile, şi nu amii fostă până astădi în stare să eșimă din stâncile, cari ne uimiaă, și unde nu puteamiă să căpătămii vre o provisiune, nici noi și nici caii noştrii, Și fiindă-că țăranii de aici au veniti. ca toţii încoce, şi pe acasă ati r&masii numai femeile ȘI copii, 

aşa ami fostă şi eti silită să mă retragă aici. 
»Căpitanulă Ionii Cloşea este armată cu o pușcă și cu o tecă golă de sabiă, iar companionulă săi cu pusci şi eu Ş pistole. Mulțimea se adreseză către dânșii cu titlulă de că- pita Şi eră le-aii şi prestată jurământul de credință. Mij- loce de subsistență n'aă de locii, din care causă, şi taiă ime- diatii vitele, ce le apucă în mână. Iar poporulă celă-l-alti 

este armati parte cu puși, parte cu lănci, parte cu topură şi eu furcă. Muniţiune ai puţină saă aprope de locii, şi in- tențiunea lori este să estermineze pe toţi nobilii, cari nu 
sunt militari. 

„Aceste am ondre a aduce vespectuosii la cunoscinţa o- norabilei comande a Divisiunii, ca sigură informaţiune. 
„Căpitanulă Cloşca a împușeatii la momentă pe unii preotii 

românii din Ofenbaiă, care i mustrase pentru revoluţiunea, loră. 

» Probst, 
„locotenent primariăt, 

lar în diua următore în 12 Novembre, vice-coloneluliă Schultz avu o întrevedere eu Cloșea, și. cu alți căpitani de ai ț&raniloră pe delulă comunii “Tibru, Încheiă cu dânşii unii armistiții de 8 dile şi despre întregă decursuli acestori 
tratără supuse br. Preisz următoriulă raport: 

„Convinsă pe deplină, că în tristele împrejurări de astădi măsurile blândeţei şi ale indulgenței sunt cele mai eficaci pentru siguranța magnaţiloră și a nobililoră, şi pentru a 
evita vărsarea de sânge a țăranilori resculați, subsemnatul mE am decisii să mă duci la căpitanii trupei şi prin o con- vorbire personală cu dânşii, să cerceteziă, ce felă de smeni - 

17
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sunt aceştia, ce i-a îndemnată pe dânşii la pasulii acesta 

contrariă ordinii publice și unde ţinteseă intențiunile loră. 

„Spre seopulii acesta am însăreinatii pe locotenentulii 

Probst din regimentulii seeuieseii de husari, care, pentru cu- 

noseința escelentă a limbii şi a scrisorii românescă, mi se 

parea celă mai abilă, că unde va afla vre o trupă adunată, 

de țărani să se apropie de dânşii, să-i trateze cu blândeţe, 

să se informeze despre căpitanii trupei și să-mi pregătescă 

o convorbire personală cu ei. 

„Raportul locotenentului Probst, anexată aici în origi- 

nală, ar6tă succesulă misiunii sale. Eă am primiti rapor- 

tul acesta pe drumulă dintre Ighiu şi 'Țelna, unde o parte 

din Omenii aceștia ajunsese cu devastările loră încă eu o di 

mai înainte, adecă în 10 ale lunci curente. 

„În diua de 11 Novembre după amedi, sunetulă de alarmă 

ali clopotelorii din Cricăă mă chiamă să daii ajutoriă acolo. 

Dar pe când am sosită ei aică cu mica mea trupă, deva- 

starea era terminată. "Țăranii se retrăsese în munți și ocu- 

pase posiţiuni pe dclulă viilorii dintre Cricăă și 'Tibru, 

lângă focurile îndatinate de nopte. 

„Cercetai devastările, ce le făcuse denșii în Cricău şi în- 

tâlnii dinaintea castelului contesei Szekely pe unit omii, care 

voia să intre călare în curte, și fiindă-că densulă la seurtele 

întrebără, ce i le adresai începu să răspundă gângăvindii, 

omulii mi se păru suspeetii și ordonai sa-lii ducă legati la 

„Galda. 

„Omul acesta era preotul Popa Petru din Lupșa. Dar 

după ce-lii arestară și-lă duseră veni locotenentulă Probst 
şi-mi spuse, că preotulit acesta venise din tabăra țăraniloriă 

în urma rugărilorii sale, fiindă-că dânsulă voia să convingă 

pe preotulă acesta şi prin dânsul întrega trupă despre oro- 

rea devastăriloră, ce le făcuse aici. 

„Ei ordonai locotenentului Probst să veghieze asupra Cri- 

căului și apoi mă întorsei pe urma preotului înapoi la Galda, 

dar ajunsei la Galda înaintea dânsului, "li luai în cuar-
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tirul mei, desfăcut îndată ferele de pe dânsulă, i restituii de la mine banii, ce i luase husariă ŞI cereai prin binefa- ceri să-i câștigă încrederea. ..... 

„În diua următore însă, voindii să cercetezii pe căpi- tanii trupei în posițiunile lori, am lăsată pe preotul a- cesta nelegati în pada sergentului Fencht, ca să-l îngri- jescă bine, unde dânsulă se află și acum. 
»Âpoi luai cu mine unt suboficieră și ami plecati. Dar încă pe drumii observai, că trupa țeraniloră, care se afla pe deli apucase drumulă către Aiudă. În același timpi veni şi locotenentulă Probst eu trupa sa, căci dânsul încă i ob- servase totă noptea, lăsarămii înapoi totă, trupa nâstră, și plecarămii înainte cu doi soldați, strigarămii către țărani şi chiămarămii pe doi inși la noi, iar cei doi husari le spuseră, că locotenentulii Probst mă duce la dânșii, de oră-ce căpi- tanii loră dorescii să vorbescă cu mine. 

„Cei doi ţărani prin strigările lorii făcură numai de câtii să se oprâscă trupa țăranilorii, eare plecase, şi-i întorseră înapoi. Iar după ună interval de o jumătate de ră se în- torseră, cam junătate din totă trupa acesta, la 1500 de omeni iarăși în posiţiunile lori de maj înainte între Cricău şi Tibru, iar ceea-l-altă, jumătate se opri pe căsta, dreptă a delului, care se coboră spre Benică. 
„După întârcerea lori veni îndată, călare la mine ali doi- lea căpitană ali loră, Ionii Cloşca, din Cărpenișii, cu 6 menit pe josă, dar nearmați și mă întrebă, dacă eă sunt de par- tea Maiestăţii Sale împăratului sai de partea donminiloră. „Ei i respunsei, că în calitate de oficerii ală statului ma- Joră nu sufere îndoilă, că, eu trebue să fiu de partea Ma- iestăţii Sale împăratului, că vină la dânșii ca amici și-l întrebai dacă, densulă e căpitanulă mai mare. La întrebarea acesta Cloşea ti respunse, că peste trupa acesta, căpitanulă mai mare este loni Horia fiulă lui Usi Horia, iar dâusulă este căpitanulă alti doilea, și începu numai decâti să-mi îu- şire plângerile loriă, dar ei "lă întrerupsei îndată Şi cerui să
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vină şi Ionii Horia, dimpreună eu preotul, care probabilă, 

că se afla la dânșii, şi câți-va din omenii mai bătrâni. La 
cuvintele mele despre preotii, dânsul mă întrerupse numai 

decâtii dicândii, că preotul trebue să fiă în mânile mele, 

de 6ră-ce preotulii acesta ca omii bună s'a dusi la locote- 

nentulă Probst pe parola ce i-a dat'o. Ei mamii escusatii 

și-i ami declaratii, că dacă preotul acesta ar fi venită la 

mine ei lași fi adusă înapoi. 

„În ce privesce însă presența lui Horia, Ionii Cloşea *mi 

dise, că dânsulii și Horia sunt totii una, şi că Horia nu se 

afla acum acolo, dar cu tote aceste se întârse numai de 

câtă înapoi, ca să-lă caute, apoi veni şi Ionii Horia din po- 

siţiunea, sa dimpreună cu totă trupa sa, aducândă înainte o 

cruce mică aurită. 

„La o depărtare de 500 de pași eii cerui să se oprâscă. în- 

trega trupă, şi chiămai să, se înfăţișeze numai căpitanii. Apoi 

veniră la mine Horia, Ionii Cloşeă dimpreună eu alți trei 

omeni, din cari unulii aduse şi crucea, mi dederă mânile și 

deelarară, că dânșii sunt supuşi fideli ai Maiestăţii Sale. 

„Apoi le adresai următorele întrebări : 

„LI. Ce i-a îndemnată pe dânşii să facă atâta adunare 

de poporii ? 

„La întrebarea acesta dânşii 'mi repetară de noă tote 

cestiunile, cari le comunicase locotenentului Probst şi deela- 

rară espresii, că afacerea, lorii privesce întrega ţeră 1), că de 

7 ani și mai bine se aii plânsii la autorități pentru anumite 

1) Aici vice-colonelulii Schultz din necunoscința limbei române pune 

cuvântulii „Țarină“ în locă de „Peră“ (dass ihre Sache die ganze 

Zarina betrefe). Szilagyi înţelege sub cuvântul acesta „domeniuli fis- 

calii ali Slatnei și iobagii de acolo“, însă trebue să observămii, că nici 

în secululă trecuti şi nică în secululă present, teritoriulă din munții 

Abradulni nn s'a numiti 'Parină. Toti numai țeră și nimică altii ceva 

înțelege și guvernulă transilvană în raportul săi către împăratul, din 

25 Novembre 1784 (und—der Haufe—anf die Untersuchung und Abstel- 

lang seiner Klagen, als welche das ganze Land betreffen beharret).
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drepturi, ce le aveai în munții din domeniulă de susi ali Slatnei, drepturi, ear mai înainte eraă lăsate în libera. lori folosință, însă n'au pututii să obțină nică o uşurare. Pentru 
folosirea acestoră drepturi dânșii plătiaii mai înainte numai câte-va sute de florini, dar acum întrega sumă face numai pe ună singurii ană la 1400 fl., şi în suma, acesta nu se cu- prinde ce mai iaă pe de asupra, funcționarii, şi care încă face a treia parte din totă suma. 

„ Împrejurările aceste i ai siliti să înainteze încă în a- nulă acesta, Maiestăţii Sale o umilită plângere prin Ursă Horia, care a căl&toritii în personă la Viena. La, petițiunea acesta dânșii ati primită în luna, Aprile o resoluțiune, pe care 0 anexezii aici copiată în limba română 1), si prin re- soluțiunea acâsta li s'a promisii, că plângerile loră vori fi satisfăcute, și dânșii stati şi acum pe resoluţiunea acesta. 
„Guvermulii, ce e dreptă, a ordonati o investigaţiune, dar comisiunea, a luati lucrul prea ușorii și numai pe de asu- pra, afară de aceea în toti timpul se aflaă arestați din ei câte 100 de dmeni şi mai bine, şi câţi-va din Gmenii aceştia, ai şi murită din causa, bătăilor, numai ca lucrului acesta să ajungă odată la unii capeti. Chiar și acum se află închiși 3 inși la Slatna şi 2 în Galda, toti pentru afacerea, acesta, şi numele celoră din urmă este Dumitru Todea şi Cianii Pascu. »2. La întrebarea pentru ce turbură dEnșii liniscea pu- blică şi pentru ce comitii omorurile aceste, fiindii-că, ori cum nu-i asta calea, pe care poti să-şi câștie drepturile loră? 

1) În actele contelui Jankovits res oluţiunea acâsta se află nu- mai în traducțiune germană, şi conținutul ci este următoriulă : „În pri- vința plâusoriloră, ce le ai înaintată suplicanţii, se ordână astădi guver- unlui, ca de aci înainte să apere pe toți până se va termina, afacerea acesta, şi să potă merge acasă atâtii aceia, cari sunţ arestați, câtii şi a- ceia, cară sunt împrăsciați până se va decide întrâgă afacerea loră. Dată în cancelaria ungaro-transilvană, Viena în 13 Aprile. 

„Francisci Horvath, 
»Suplicanţii din domeniulă Șlatnei se râgă la, prea înalta curte imperială, «
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»Dânşii respunseră, că uciderile se ati întâmplată fără de 
scirea și fără voia, lorii, de 6ră-ce se uneseii cu dânşii și 
6meni, cari nu se ţină de ei, că peste totii causele nemul- 
țămirii sunt mai cu s6mă tratănile cele rele ale domnilori 
şi ale funcționarilori, aceștia i înjură şi daca se ducă cu 
plângeri i scotă afară din casă și-i trateză cu dispreţă, pe 
când ar trebui să scie, că denșiă sunt supușii Maiestăţii Sale 
și plătescii contribuţiune. 

»Macaveiii Bota, și Vasile loja sunt în continu primari 
fără să se fi făcută vre o alegere nouă, unulă e în Vidra 
și celi-l-altă în Rîu-mare, şi amândoi primarii aceştia se ai 
înavuţitii prin asupririle ţ&raniloră așa de multă, în câtă 
la începutul turburării amândoi şi-aii încărcată banii pe 
doi cai şi au fugită cu ci în munții cei mai înalți, se mai 
adauge, că Macaveiii Bota și alți mulți îndrăsnescă să, înjure 
pe Maiestatea sa în modulii celii mai infamă şi mai odiosă 

„3. La întrebarea, ce le ami făcut'o, că totuși nu pote fi, 
ca uciderile să se fi întâmplat fără de scirea și fără de 
voia loră, fiindă-că dânșii sunt căpitanii omenilorii? 

Dânșii respunseră, că ori pe unde trecă vinii în fiă-care 
di pe urma loră și alți iobagi, partea cea mai mare înfu- 
riați asupra domnilorii săi, și aceştia conduși de ună senti- 
mentă de resbunare asupra domniloră sei, comitii ilegalită- 
țile aceste, ilegalităţi, cară apoi se trecă pe socotela, loră, şi 
de altmintrelea, dânșii nici nu sunt în stare să țină în ordine 
o mulțime aşa mare de 6meni. 

„4. Cine anume se află la dânşii şi de unde ai venitii 
Omenii aceștia, fiindă-că judecându-i după faptele lor, dânşii 
nu potă fi consideraţi de câtă ca tâlhari ? 

„La întrebarea acesta, dânșii respunseră, că la că nică ună 
tâlhari nu se află, că ttă trupa e compusă numai din ci, 
omeni din 'Țeră, că nici nu se află tâlhari pe la dânșii, și 
cu atâtii mai puţină sunt ei, iar Popa Petru pe care-lă în- 
trebasemii mai înainte în particulară despre cunoscutul Salis 
me asigură, că dânsulii nici de numele lui Salis n'a auditii,
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„5. Daca mai ai ceva să-mi spună saă să se roge. 
„La acâsta 'mi repetară de noi tote cestiunile amintite 

mai susă, și cari sunt cuprinse în punetele specificate în ra- 
portulă locotenentului Probst, şi afară de accea se mai ru- 
gară să fiă înscriși ca militari fiindă gata să se pre- 
sinte peste totii loeulă, unde voră cere înalții mei superiori. 

„După deelarațiunile aceste i-am întrebatii, dacă dânşii 
m& consideră, ca pe ună servitorii alti Maiestăţiă Sale şi daca 
voră asculta de poruneile mele, aşa ca și cum ei le-așă da 
în urma prea, înaltului ordină al Maiestăţii Sale, şi dânşii 
respunseră, că da. 

pÂpoi le pusei în vedere înt'ună modă detaiatii rescsla, 
lorii, devastările și uciderile şi le ară&tai, câtii timpii aii per- 
dutii ci în ceonomia lori domestică de atunci încoce, și ie 
ordonai să, se împrăseie numai decâtă în linisce pe la ca- 
sele lorii, și să ascepte cu paciență, cele ce se vori urma, ca, 
aşa celă puţină în modulă acesta să nu se facă Şi mai multii 
nedemni de prea, înalta, srațiă şi amnestiă, fiindiă-că dânşii 
trebue să scie, că intențiunile Maiestăţii Sale țintescti numai 
la binele supușilorii sci. În deosebi ordonaj lui Ionă IHoria, 
să caute pe tatălii săă, şi să aibe srijă ca şi cele-l-alte trupe 
să se reţină dela oră-ce escese, iar densulă împreună cu 
tatălă săă, să se întorcă, înapoi acasă, fiindi-că ci voit su- 
pune în persână afacerea acesta înalțilorăi mei superiori din 
Sibiiii. 

„Apoi Ionii Horia și Ionă Cloșca 'mi declarară, că dânșii 
vorii asculta îndată cu trapa, presentă, dar se rogă să li se 
restitue cei trei Gmeni şi caii loră, pe cari i-aă prinsă sol- 
daţii mei, de asemenea şi Popa Petru din Lupșa. 

„Apoi mă întrebară despre timpul când mă voiă în- 
toree iarăși la, dânşii şi le voiii aduce o decisiune la rugă- 
rile lorii, şi cu deosebire o resoluţiune în scris la petițiunea, 
ce ai înaintat'o Maiestăţii Sale, și daca atunci va trebui să 
vină totii în modul acesta. 

„Bii le declarai de noii, că petițiuni cu adunăză de omeni
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nu se potii face, ci e de lipsă ca ci să rămână, pe la casele 
lorii, fiindă-că eă voescă să am a face numai cu căpi- 
tanii ca suplicanți, şi acesta, chiar în presența lui Ursă Horia, 
şi aşa, după propria loră propunere eă voiii sosi la dânşii 
în Câmpeni celi multii până în 19 ale lunci acesteia. 

„Apoi se rugară de noii, ca Popa Petru să fiă lăsatii în 
libertate, şi dânșii jurară pe cruce după modul loră indi- 
viduali, că-și voră ţin6 cuvântulii, se vorii duce acasă, voră 
rămâne linisciţi și vorii comunica tote aceste lui Ursii Horia, 
iar că sărutai crucea în semn, ea jurământuli loră să fiă 
stabilă, și că voii interveni. 

„Apoi dânşii se întârseră la trupa loră, iar ei pentru 
siguranță mai mare, că întradevără vorii publica mulţimii 
ordinulii ce-lă dasemii, ordonai locotenentului Probst să mergă, 
şi densulă călare până acolo ca să asculte publicaţiunea, şi 
daca se ar întâmpla să lase ceva afară, să facă a se a- 
dauge. Apoi mă luai și ei călare după denşii, intrai chiar 
în mijloculii trupei, şi vădui că toți mă€ primiră cu modes- 
tiă şi cuviință 2), ascultară, publieaţiunea cu capulii descope- 
ritii, se împrăsciară numai decâtă, iar țăranii, cari locuiaii în 
apropiere se întârseră pe la satele loră şi unii din ei slobo- 
diră puseile în acri. 

„Ei încă mă întorsei înapoi la cuârtirulii mei din Galda, 
lăsai în libertate pe cei trei prisoncuă din Mesentea dimpreună 
cu caii loră şi ordonai să-i dee în mâna soldatului, care r&- 

1) Aică vice-colonelulă Schultz, după cum ne spune ună martură 
oculară, se adresă către ţărani cn următorele cuvinte : „Noi credemii ce 
(ici Omenii acesti de omeniă (adecă Cloșca și cei-l-alți patru soți ai se) 
și acestia sunt omeni drepți“, iar despre crucea, care o ţinea Cloşca în 
mână, vice-coloneluli Schultz dise: „și vedemă, că chipul acesta pe cruce 
e chipulă împăratului şi ei mă plecă la chipulă împăratului și până 
în a opta di să fiă pace și linisce, și a opta di vomă merge 
la Câmpeni şi vomă ved6 ce a fi“, Interogatoriulă lui Avramă Vasilie 
din Lupșa. Turda 29 Novembre 1784.
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măsese înapoi, iar în ce privesce estrădarea Popii m& escu- 
sai, că încă n'a sosită la mine. 

„Depinde acum dela, grațiosele ordine mai înalte, dacă 
se potă acorda aceste rugări ale ț&raniloră spre a se put 
evita orl-ce vărsare de sânge, și ce felii de ordine mi se 
voră da mie pentru întrevederea fixată pe diua de 19 ale 
lunei acesteia, şi aici 'mă permită toti odată a observa, că 
Ionii Cloșea la prima întâlnire "mi declară, că dânşii acum 
ce e dreptii nu sunt aşa de teribili, dar pe viitoriă se voră 
arăta, şi mai înfricoșați, chiar dacă lucrurile aceste vorii ţing 
câtii de îndelungată, și chiar daca, i va costa şi vița, fiindii- 
că e multi de când denşii se toti plângă 1). Sibiiă în 14 
Novembre 1784. 

„Sehultz de Leichtenthal, 
»Vice-coloneliă, 

Înainte de tote însă o mică, observaţiune. 
După cum vedemii vice-colonelulii Sehultz presintă rapor- 

tulă săi într'o formă, ea şi cum dânsul ar fi începută pa- 
sulă acesta fără, de ordinul prealabilă alti comandei generale. 

Dar misiunea, lui Schultz era ordonată, și după tote regulele 
disciplinei militare nică nu putea să fiă altă cum. 

În aceea di chiar, în care vice-colonelulii Schultz trata, la. 
Tibru cu țăranii vesculați, br. Preisz dicea înti'o notă către 
guvernul transilvană: „Din partea comandei sa şi începutii 

1) Pe timpulii acestori consultări, ună incidentă sângerosă se în- tâmplă în tabăra țăraniloră. Nobilulă Nicolae Bir6 din Benică, sim- țindă, că pericululă e aprâpe, veni în tabăra, ț&raniloră să facă pace cu bani, aşa, că în casulă, dacă țăranii vorii veni asupra Benicului, casa și familia sa să rămână scutite. Dar căpitanul Cloșca, obser vândă, că unii nobilă se apropiă de loculi unde se consulta dânsul cn vice-colonelulii Schultz, ridică indiguatii de odată capuli în susii şi făcu nisce ochi mari, iar vice-colonelulă Schultz i făcu numai decâță semnit cu mâna să se în- torcă inapoi. Nefericitulă nobilă se întorse, dar la depărtare de 100 de pași, țăranii din apropiere 'lă traseră josii de pe cală şi-l esecutară la, momentă.
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cu resculații calea împăciuirii, ca mijloculiă cel mai buni 
şi mai salutari“ 1), 

Aşa dar iniţiativa tratăriloră cu țăranii, politiea de con- 
ciliare o începuse br. Preisz și încă fără de scirea guver- 
nului transilvani 5). + 

În scurtă, resultatele deliberărilori dela Tibru crai, că vice- 
colonelulă Schultz promise țăraniloră, că în timpă de 3 
dile le va aduce resoluţiunea împăratului la plângerile, cară 
le înaintase dânşii în anii precedenţi î), de asemenea și de- 
cisiunea guvernului la nguele cereri, ce le făcuse acum la 
Tibru, iar până atuncă țeranii să se întorcă pe la casele lori, 
şi în cele 8 dile să nu mai continue de loci revoluțiunea, 
apoi amend6ue părţile, căpitanii și vice-colonelulă Schultz 
întăriră împăciuirea acesta prestândă jurământulă pe crucea 
aurită, 

Dacă vomă privi acum în fond cererile, ce le făcuse țăranii 
la 'Pibru, deşi erai forte simple, dar trebue să recunoscenti 
adânca oră importanță socială şi politică. Liberi de iobagiă 
și militarisați, acâsta era noua constituțiune, ce o cereati ro- 
mânii dela 1784. Ori-cum să fiă lucurile, fiă din o simplă, 
iubire de arme, fiă numai din coincidența, şi forța, împre- 

*) Da man hierăchst auch den Weg der Giite als das Beste 
und heilsamste Mittel eingeschlagen hat. 

3) Szilâgyi crede, că misiunea vice-colonelului Schultz la Tibru, 
a fosti în înțelegere cu guve:mulă transilvană. Dar între br. Brukenthal 
și br. Preisz, cestiunea trimiterii unui oficerii în tabăra t&raniloră se tra- 
tase numai în 12 Novembre și în diua acesta vice-colonelulă Schultz se 
afla la Tibru. Chiar şi raporiulă locotenentului Probst, care ajunsese în 
comuna Remeţi în 8 Novembre, ne arstă, că ordinulii br. Preisz era cu 
multi mai anterioră. În fne, înțelegerea, ce o avuse br. Brukenthal cu 
br. Preisz fusese cu totulă alta, anume că oficerulă, care va, fi trimisă în 
tabăra ţăraniloră, să câră dela denșii depunerea armelorii și estrădarea, 
Icăpitaniloră. Guvernulii transilvan către împ. 30 Novembre 1784. 

2) In 8-vo ipse etiam JIl. D. Vice Colonellus Resolutionem au. 
icam secum adterret. Interogatoriulă lui Ursii Uibară. — Ase- 
menea și interogatoriuliă lui Crișană, pct. 25.
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Jurărilorii, dar țăranii de la 1784. tindeati la aceeași stare 
socială și politică, care o avuse poporul romanii în epoca 
militară. 

Constituţiunea militară făcuse pe cele done țări românescă 
dela Dunăre să-și păsteze o independență naţională în tim- 
puri de grele încercări, să potă resiste cu o faimosă vitejiă 
la repeţitele atacuri ale regatului ungurescă, poloni şi ale 
imperiului otomană, constituţiunea, militară a făcutii din Ser- 
bia și Montenegru să potă esista, ea state în faţa unui ini- 
micii atâtă de violentă și atâtăi de puternică, în fine consti- 
tuţiunea, militară a făcutii pe mica Croaţiă să păstreze încă 
până în dilele nostre unii felii de autonomiă provincială. 

Dar tratările armatei dela 'Tibru nu erai de loci sincere. 
Nu era aici intenţiunea să acorde saă să mijlocâscă ceva 
pentru nefericita, populaţiune a iobagilor, ci tâtă politica 
negoţiăriloră tindea numai să pună o stavilă provisoriă la, 
progresulă repede alii revoluţiunii. Așa că românii dela 1784 
naturi sincere ţăranesci, dmeni fără esperiențe politice fură 
amară înșelaţi la Tibru. Ei se întorseră acasă cu false 
speranțe. 

În fine încă ună mică episodiă, 
În raportulă sei vice-coloneluli Schultz ne spune, că dân- 

sulă a tratată la Tibru cu amândoi căpitanii trupeloră, cu 
lonă Horia, şi eu Ionii Cloşea. 

Dar în privința persânei lui Ionă Horia vice-colonelulii 
Schultz a fostă mistifieatii cu desăvârşire la Tibru. Înaintea 
sa nu se înfățişase aici căpitanulii Ionă Horia, ci eu totul 
altă persână, căprariulă Ursii Uibari, Acestă mistificare o 
0 recunosce însuși vice-colonelulii Schultz peste 8 dile, când 
i aduseră prinsă în Abrudă pe căprariulă Ursă Uibari, o 
declară însuși Ursă Uiharii în interogatoriulă seii dicândă, 
că tînărulă Horia i-a ordonată, ca să mergă sub numele sei 
şi să asiste la tratările cu vice-colonelulii Schultz, 

Acum negoțiările se începură pe tâtă linia. 
Peste totii loculiă comandanții corpuriloră de armată pri-
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miră ordine, că ori unde vorii întâlni vre o trupă de țărani 
săi trateze cu blândeţe, să-i întrebe, cară sunt plângerile 
lorii, să-i asigureze, că cererile loră vori fi satisfăcute, şi în 
modulii acesta să-i înduplece: a se îitârce pe la casele lorii 
şi să rămână linisciţi până le va sosi respunsulă. 

Totă în asti-felii încheiă o nouă împăciuire şi vice- 
colonelulă Ott cu o trupă de țerani din comunele Inuă și 
Paclișa lângă Alba Julia. Cu acestă, ocasiune țăranii de aici 
întrebaţi, cară sunt punctele lori de împăeiuire, prcotulă 
din Paclișa, căpitanul trupei, pâşi înainte cu trei locuitori și 
declară, că dânșii se împacă numai cu următorele doue con- 
dițiuni: ântâiă, că unguri pe hotarulă lori nici odată să 
nu mai pună piciorulă, a doua, că națiunea română nici o 
dată să nu mai servâscă domniloră pământesci. 

XXII. PISIUNEA LUĂ MOLNARIU ÎN ZARANDL. 

După misiunea lui Schultz în comitatul Albei urmă mi- 
siunea lui Molnanii în Zarandi. 

În 11 Novembre guvernulă transilvană scrise comisariului 
seii Michaiă Brukenthal din Seheşă, că densulii în coînțele- 
gere cu generalulă Pfefferkorn din Alba Iulia Și cu episco- 
pulii Nichitici să caute uni omi încredută de naţionalitate 
română, care fiă singurii, fiă însoțitii de soldați să mârgă Ia, 
căpitanulii țăranilorii reseulați, adecă la Horia, ca să afle 
dela dânsulă, cari sunt eausele acestei revoluțiuni şi inten- 
țiunile sale, totă odată să-i ofere uni pasportă de liberă 
venire şi întârcere, dacă, va voi să vină până la comisariulă 
guvernului în Sebeşii. 

Cu misiunea acesta comisariuli Michaii Brukenthal în- 
sărcină pe literatulă română Ionii Molnară, oculistă în Si”
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Diiă 1) şi-l trimise la trupa ț&raniloră din Zarandă, fiindă-că 
românii din munţii Abrudului încheiase chiar în timpul a- 
cesta armistiţiulă dela "Tibru. "Toti odată oculistulii Molnariă 
fu însăreinatii să trateze Şi dânsul de pace cu țăranii și 
să-i înduplece a se întâree pe la casele loră 2). 

Oculistulii Molnarii ea să, inspire țăraniloră mai multă în- 
exedere, luă cu dânsulii o cruce Și plecă în Zarandii. În 16 
Novembre dânsul ajunse în comuna, Bradă şi informă numai 
de câtii despre venirea sa, pe căpitanul Crişan, care se afla 
în Valea Bradului. Dar Crişană ceru ca Molnarii să mârgă 
la dânsulă şi-lă asceptă cu o parte din trupa sa pe ună 
delă dinaintea satului. În aceea di pe la 4 ore Molnară sosi 
în Valea Bradului, și se apropiă de trupa lui Crișan, eu 
crucea ridicată. Aici Molnarii avu o convorbire cu Crişană 
şi cu ceă-l-alți căpitani ai sei, se întorse în aceea di cu o 

1) Ionii Molnari cu predicatulă de Miillersheim era năs- 
cutii în. enmuna Sadii de lângă Sibiii la annlă 1749 În anulă 1788 dân- sulă publică la Viena Gramatica germană-română (Deutseh-walachische Sprachlehre) şi altă, ediţinne se făcu la Sibiu în 1810. Cu trei ani mai îna- inte de începerea. revoluţiunii la 1781, dânsulă intră în logea francmasonă 
din Sibiiă, numită logea sfântului Andreiii Ja cele trei foi de mare, în care 
se aflaii mai mulți membrii de af gnveruului, anume secretarii br, An- foniii Iosica și Ladislaă Tiiri, consiliarii br, Wolfgangă Bânffi, contele Wolfoangă Remeny şi comitele Cetăţii-de-baltă contele Alexandru Bethlen ete. Acâstă societate compusă în majoritate din străini și din membrii ce- lorii-l-alte naţiuni din Transilvania, avu Gre-care influență şi asupra seu- timenteloră sale, influenţă, care se vede chiar şi în raportul, ce-lă îna- intă dâusulă despre misiunea -a în Zarandă. A se vedâ Archiv f. Sieb Landeskunde, N. F. XIC). 74. 

2) Quum praeterea Salis Offcialis M. Solymosiensis relatione (ultima- tulii lui Horia) hoc etiam videre sit, quod tumultnavtes sub certis punctis pactare, responsumque intra triduum praestolari vellent, hinc circumstantiis ita constitutis necessarinm existimavi fine explo- randae uberius eorumque voluntatis oculistam Molnar, natione aeque Valachum. ... ad. ipsorummet, tumaltuantium medium trausmittere. Comisariulă M, Brakonthal către comitatulii Devei, 14 No- vembre 1784. Ă
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trupă de ţărani înapoi la Bradi, luă în serisă cererile români- 
lori aşa cum le declară unii sub- -căpitanii de ali lui Crișani, 
George Mareulii din Criseiori, plecă înapoi la Sebeşă, şi 
despre misiunea sa înaintă comisariului Michaiă Brukenthal 
următoriulă raportii : 

„Subsemnatul trimisi de domnulii Brukenthal, consilia- 
riulă guvernului şi de domnulă episcopii Gedeoni Nichitici, 
ca să mergă cu o patentă la trupa ț&ranilori reseulați în 
Zarand, am plecati într'acolo cu ună căprariă din regimen- 
tulă de infanteriă Orosz, anume Ionă Szerentses, şi în diua, 
de 16 Novembre, pe la 4 ore după amedi, ami întâlnită în 
Valea Bradului pe uni del dinaintea satului pe căpitanulă 
George Crişană în mijloculă unei mulţimi de poporă în nu- 
meră cam la 600 de omeni, armați parte cu pusci, parte cu 
furcă de ferii şi cu alte înstrumente 1). Dânşii ne încunjurară 
numai de câtă și după ce se rugară de pace i am întrebat 
în modulă următoriă : 

„Când și cum sa, începutii rescola acesta ? 
„Reseola acesta s'a începutii aşa, că ei Geor ge Marculii din 

Crișeiorii n'am dusă în luna lui Iulie 1784 la Slatna și amiă 
trasii în cârcima lui Vâradi, Şi cârcămariulă de acolo cu 
numele Petru w'a întrebatii, dacă amii fostă la Alba Iulia 

1) Cu mai multe detaiuri descrie întâlnirea acâsta Ionii Sze- 
rentses în raportuli săi din 21 Novemhre 1784. Soldatulă acesta trecuse 
dela Slatna peste Buceșă în Zarandiă, se îutâlni în Bradă cu oculistulă 
Molnară „și aici după unii scurtă interval, dice dânsulii, sosi ordinulă 
dela căpitanulii țăraniloriă resculați, că ei dimpreună cu oculistulă să mer- 
gemii la densulii în Valea Bradului, și așa amiă plecată îndată către Va- 
lea Bradului, eă cu 4 husari și cn ocnlistulii Molnară, dar când ne aflamii 
încă pe drumii amă trimisă pe u ă rumâni în Valea Bradului să spună 

- căpitanului, ca să vină la capul satului cu unnlă lângă dânsulii, de 6ră- 
ce şi noi suntenii doi, căci pe husari i lăsasemii înapoi la o depărtare de 
200—300 de pași, așa a venitii căpitanulii George Crişanii înaintea nâstră 
cu câți-va inşi lângă dânsulă, și amiă întrebată de ce a făcutii rev oluţiu- 
nea acesta, iar oculistulii Molnarii le dise, că dânsulă voiesce să arete 
cererile loră consiliului aulicii de resbelă și guvernului, ete.«
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Şi dacă nu ami fostii să mergemii Şi noi Crișeiorenii să ne 
înseriemă ca militară, fiindă-că aceia, cari nu se înscrii vori 
rămân iobagi, iar cei cari se înscrii vorii servi împtratului 
ca soldaţi, și aşa după trei săptămâni mam dusi ei George 
Mareulă la Alba Iulia în numele tuturoră locuitorilori din co- 
mună, pe cari i luasemiă însemnați, și i-am înscrisă, dar 
când m'am întorsă de la Alba Iulia acasă am aflată pe ser- 
vitoriulă mei în lanţuri şi doi boi ai mei legați la domna 
mea Szebeni din Crişeioriă, din causă, că amii mersă la Alba 
lulia cu scrisorea. În modulii acesta sai înscrisă tote cer- 
curile din ţinutulă acesta cum s'a înscrisă şi era întregă. 

„De unde sciți voi că ţera întregă s'a înscrisă ? 
„Horia, căpitanulă nostru, pe care 'lă cunscemii forte bine 

după nume, are o scrisore de la împăratulii, şi în puterea 
acestei serisoră omenii nu mai ai să facă servicii domnilorii 
ci numai împăratului, fiindi-că Horia a fosti în persână la 
Maiestatea Sa și împăratulă a trimesă poruncă şi guvernului, 
că noi să nu mai facemiă servicii domnnilorii în măsura de 
până acum, dar fiindă-că domnii nu voieseii să asculte de 
porunea acesta, aşa a poruncitii împăratulă, că noi în toc- 
mai ca și țera întregă să, fimi înscriși ca militară... 

„Cumii aţi făcută adunarea Și cum s'a începută turbu- 
rările aceste ? | 

„Horia ne-a trimesă vorbă să ne adunămi în hotarulii 
Mestecănului, și afară de aceea ne-a Şi scrisă, că densulă 
are poruncă, de la, împăratulă, ca să ne adune pe toți, și așa, 
să, venimii eu toţii la adunare, fiindii-că are nisce poruncă, pe 
cari voiesce să ni le comunice, şi așa ne-a întrebatu dacă noi 
voimiă să ţinemii cu domnii sait cu împăratul ? Aceia cari 
Voescii să ţină cu împăratulii, să mergă cu dâusulii la Alba, 
Iulia, ca acolo să asculte poruncile, ce aii să facă mai de- 
parte, şi aşa ami jurată cu toții la biserica din Mestecăni, 
și aveamiă 'acum să vedemi, dacă mai servimii domniloriă, 
ori căpetămii arme, saii dacă comandantulii (din Alba Iulia) 
ne dă alte porunci. Așa ami plecati în 1 Novembre la 8
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ore dimința către Curechiă, dar Horia n'a fostă aici de 
faţă, ci numai George Crișanii, pe care-lă trimesese Horia... 

„Ce arme ați avutii voi la începută ? 
„La începută când amă plecată să mergemiă la Alba-Iulia 

nu aveamii în mâni de câtii bâtele nostre, dar unii nici bâte 
nu aveai. 

„Care e causa purtării acestei revoluționare a vostre, pur- 
tare atâtă de culpabilă înaintea lui Dumnedei și a ome- 
niloră ? 

„Înainte de tâte ne rugămii în genuchi și cu lacremi de 
prea grațiosulă nostru împărată, ca să ne ierte, fiindă-că 
nouă ne pare r&ii de ce amii făcutii, noi omeni săraci și chi- 
nuiți de domni, apoi cu deosebire ne rugămă de împăratulă 
să bine-voiâscă prea grațios a ne libera de Juguli io- 
bagiei şi să ne primâscă în serviciuliă împ&rătescă, 
așa după cum ne amii înscrisă la Alba Iulia, fiindii-că de 
vomă ajunge să fimii iarăși supuşi domniloră, dânșii ne voriă 
trata în viitorii și mai răi şi fera se va reseula. 

„Însă dacă eii vă declară, că Maiestatea Sa împ&ratulii 
nu voesce să fiţi soldaţi și mai cu semă acum, după ce a-ţi 
comisă atâtea, cescese ? 

„Daca împăratulit nu voesce să fimii militari, noi ne su- 
punemiă voinții şi poruneilori „Maiestăţii Sale, dar să nu 
mai fimiă iobagi. Să ne dee funcționari germani însă 
unguri nici de cum mai multă. 
„De: ce voiți voi acum de odată să scăpați de domnii 

vostrii, cari după cum se scie cu siguranță, vă ai făcută 
atâta bine, vă ai apăratii, şi când aţi fostă în lipsă vă au 
ajutată în totă modulii ? 

„Din causă, că domnii at reținutii tote ordinele, ce le-a 
datii Maiestatea, Sa împeratuli pentru uşurarea sărăcimii, şi 
dânșii din contră ne-ati încărcată cu servicii toti mai grele, 
unii luai de la noi grâii, şi alte bucate și pe lângă aceea, 
dișme de la toți, așa încâtă noi numai apa nu aveami să o 
plătimii și cu toții mărturisimă sub jurământă, că la Pasci
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și la Crăciună trebuia fiă-care să, le dămiă 1 colacă, 1 ur- cioră, 1 luminare Și 0 găină, şi daca vre ună iobagiii avea, să fiă cu iertare, doi porci, atunci domnulă i lua unii porcii, și dacă nu avea, porci atunci de frică trebuia, să, cumpere unulă cu bani și să-lă dee domnului săi. Pe lângă, accea fiă-care iobagii, ori avea vaci ori nu, mai trebuia să dee domnului săă pe fiă-care ană câte doue cofe de unti, iar după ce ne-amii plânsă la Suvernii în privinţa acâsta, înainte de asta cu 5 ani, amă primiti. răspunsii, că să dămii numai câte o cofă de untii. Mai departe trebuia, să facem pe fiă-care septămână, câte 4 dile de lucru, deși unii nu aveamii în stăpâ- nire de câtii a patra parte dintr'ună iugherii de pămlută 2), „Mai multă, unii domni ne sileati să le aducemi lemne chiar și în sfânta nostră di de Crăciun, dicândă, că ce le pasă lori de sărbătorile nostre. 
„lar daca se întempla să moră uni iobagii, care avea o casă bună, atunci pe văduva o scotea din casă afară daca nu avea nici unii feciori, şi o trimeteaii în temniţă, ca, să des- copere esactii totă averea, ce i-a rămasi de la bărbatulii ci, apoi i luai tote şi o trimeteati eu copii să-și capete pâ- nea de tote dilele cum va, pute şi unde va pute. Chiar şi în casulă daca rămâneati feciori minoreni, cari nu erai în stare să facă, servieiele domnesci, domnii luat și de la copii acești mici, pământurile Și averea rămasă de la părintele lori, și după ce cresceaii mari i silcau de ne noii să le facă servi- ci, dar fără să le mai dee ceva din averea, părințiloră lori. De asemenea trebuia şi femeile să le facă diferite servicii, să torcă şi să ţese pânză de inii, iar daca o femeiă nu scia, să torcă bine, trebuia să plătescă cu bani alta în locul ei. „ȘI aceste sunt împrejurările, cari ne silescă să rugămiă pe împăratulă ca să ne mântue odată de unii astă-felii de jug. „În fine ceremii să se desființeze arendile din ţinutulă a- 

1) Unii îngheră represintă ceva mai multi ca 0 jumătate de hectară (sai 57 ari, 53 metrii []), prin urmare a patra parte dintr'ană iugheriă face 1458 metrii Q. 
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cesta, și să rămână în mâna, fiscului, de ore ce armenii, cari 
ati Inată moşii în arendă, voiescii să tragă, totii prin noi, celii 
mai mare folosii din moșiele aceste, ȘI noi nu mai putemii 
suporta o astii-felă de stare. 

„De asemenea ne rugămii să fiă lăsați în libertate toți 
aceia, cană ati fostii prinși în timpulii acestei mişcări. 

Saii scrisă în Bradă în 17 Novembre în presența unci 
mari mulțimi de poporii, aşa că a fostă de față câte uni 
omi din fiă-eare sată din totii ținutalii Crișului, şi eii care 
am declaratii tate aceste sub jurămentă și în urma, ordinului 
căpitanului meă punii degetulă și mă numescă: 

„Georgia Mareuliă. 

„lanoşii Gâlcia, 

„Igna Adamuţiă. 

„lonă Filipă. 

„Ursii Boganii. 
„Și noi subsemnații preoți constatămii aici în interesulă 

adevărului, că ami vădută și amă auditii tote câte aii scrisă 
aică pentru noi: 

Ei namesnicii Popa Alexandru. 
» > Popa Constandină Tureiu. 
> x Popa Ionii Cloos. 
> 7 Samuil Popovici. 
» > Miehaii Popovici. 
> » Popa Giurgiulă Juncoiană. 
> x Danilă Popovici. 

„După ce subsemnatul am ascultată de la reseulați cele 
scrise mai susă, am trebuită în urmă să le promită, că voii 
înainta autorităţii plângerile loră, apoi în conformitate cu 
instrucţiunea, ce am priimitto de la d-lă Brukenthal consi- 
liariulă guvernului, le am declaratii limpede și lămurită, că 
întrega purtarea, lori revoluționară este în contra voinței şi 
intenţiunilori Maiestăţii Sale, că nu este cu putință, că Iloria 
să fi putut căpăta poruncă dela Maicstatea Sa, de ore-ce 
înălțimea monarehului nostru nu-i permite să aibă a face cu
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ună omă aşa de Josii, că Horia i seduce, i înșelă și voiesee să aducă în cea mai mare nefericire nu numai pe 6menii adunaţi aici dar întrâga naţiune română, și de siguri o va ȘI duce. Apoi i am dojenitii  seriosă Şi i am îndemuată să remână linisciţi, fiindă-eă întâmplându-se să nu asculte i Yoră nimici şi estermina trapele, cari sunt în mișcare pe drumnii de tate părțile. În urma acestora dânșii mi-a făcută, ce e drepti, totă felulă de promisiuni bune, şi aă întărită promisiunile loră punândă jurământul pe 0 cruce, ce o a- veamii la mine în presenţa căprariului Ionii Szerentses amin- tită mai sus. Daca denșii vorii rămâne sat nu credincioşi acestui jurământii viitorul va, arăta, 

„Lonii Molnară. 
„nculistii“ 1), Așa dar cererile, cară le făcuse românii din Zarandi crai identice cu cererile românilori din munții Abrudului, și anu- me ântâiă, să fiă liberi de iobăgiă, și a doua, militarisați. Însă raportulă oculistului Molnară nu amintesce nimici despre alte dâu& cestiuni importante, și cari formase de ase- menea obicctulii acestori consultări. 

Anume este unii faptă positivă, că Molmarii a închiase cu românii din Zarandă uni arimistițiă 2) de 15 dile și se obli- 
1) Noi comunicănii raportulă acesta după textulă oficială germani, pe care "Ii predase ocalistulii Molnarii comisariului Michaiii Brukenthal, iar de Ja Michaiii Brukenthal trecuse la guvernii, la cancelariă și la împăratulă, În Bradă însă originalulă a fostă scrisă în limba română și Molnară înain- tase esemplariulă acesta episcopului Nichitici, iar Nichitioi "Iă predede mai târdiă contelui Iankovits. Acestă împrejurare, că oculistulă Molnar a presentatii done rapârte, unulă în limba germană și altulă în limba zo- mână, a făcută pe comitatul Hinedorei să declare într'o petițiune către camera transilvană din 1791, că raportul lui Moluarii a fostă schimbată și falsificață. (Az Erdâlyi hârom nemzetelkbăl âllă Rendeknek . . . jegy- zikănyve, 1791, Şedinţa, a 24 din 28 Februarie.) Dar întregă deosebirea între aceste Udue rapârte consistă în aceea, că alineatulă din urmă (După ce subsemnatulă am ascultată etc.“) lipsesce în originalulii românescă, *) Raportul căprarialui Szerentsts din 11 Decembre 1784. A se vede pag. 236 nota. 2,
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gase, că în timpulii acesta le va aduce decisiunea guver- 
nului, la cererile, cară le făcuse dânșii 1). 

În urma acestui armistițiii căpitanulii Crişanii disolvă apoi 
numai de câtii trupa ţăraniloră din Zarandă şi ordonă ome- 
nilorii săi, să morgă pe acasă, şi să remână liniseiţi, să nu 
mai comită nică unii faptii revoluționarii, dar la cca, de ân- 
tâiă poruncă să fiă gata cu toții să se adune și să cese- 
cute ordinele, ce le va da 2). 

Cu acestă ocasiune țăranii din Zarandă mai făcură încă 
y următorele două cereri, ântâiă, că nici ună ungurii să nu 

mai domnescă în Transilvania 2). Oculistulă Molmarii, ce e 
drepti, amintesce şi dânsulii în raportulii săi despre cererea 
acesta, dar dânsulă o presintă în forma ceva mai moderată, 

dicândii, că ţăranii din Zarandii au ccrutii, că în easulii daca 
împăratulă nu voiesee, ca ci să fiă militari, atunci să le dee 
funcţionari germani, dar unguri nică de cum mai multi. 

1) Cum autem innotuisset nobis. . . . perceptis Petitoriis 

Puuctis pracdictus Dnus de Schultz vice-colonellis ab Ilorre, et 
Dnus Molnar a Krisan Dsurz appromissum habuerunt, in Pace tu- 
multuantes perseveraturos, usque Resolutionem ab Ex- 
celso Regio Gubernio subsequendam. Ep. Nichitici către e. Ia- 
kovits, 23 Decembre 1784.—Iar protopopulii Iosifii Sânziana din Trestia, 
scrie episcopului Nichitici cu data Deva 21 Novembre: In quantum intel- 
ligere potui homines illi petunt responsum ad Puncta porrecia Domino 
Molnar, ajunt quidem, quod Molnar etiam decceperit illos, 
ex eo quod non attulitiisdem responsun, pronunt spo- 
pondorat. 

2) Auf dieses Befiilte der Capiten Krisan Gyworgye dass sich 

alle in ruhe sezen auch niemanden mer tâdten. . . dass sich 
keiner nicht getraue zu schiessen . . . und auf ersten Pefelil soll sich 

alles fortig halten um gleich beysammen zu seyn umb das anbefohlene za 

vollzichen. Raportul lui Ionii Szerentsâs din 21 Novembre 1784. 

3) Das wir keine Unterthanen sevn sollen, kein Unger 

soll nicht in f-biirgen Regiren, Îhro Majestăt sol! nichts în 

Arrenda geben, wir wollen entweder Fiscaliche Unterthanen 

seyn, oder das Gewehr haben. Raportul căprariului Szerentsts. 

Slatna, 21 Novembre 1734
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A doua cerere ce o făcuse românii din Zarand și care 
de asemenea nu e cuprinsă în raportul lui Molnarii era, 
că pe viitorii atâtă soldaţii din armata, imperială, câtii şi 
particularii, cană vorii călători prin Zarandă să aibă cu 
dânșii unii pasportii românescă investită cu sigilulă împă& 
răteseil 1), 

Așa dar încă la anulit 1784 ț&ranii români din Zarand do- 
riaă să aibă limba română ca limbă oficială. Acestă 
dorință o esprimară mat ântâiii la Mestecănii, când luase 
decisiune, că George Crișan să-i învețe esereițiulii militară în 
limba română, şi adoua, 6ră la Bradă, când ceruse pasporte 
românescă pentru călătorii, cari vori trece de aci înainte prin 
Zarandă. 

XXII. Episcopi NICHITICĂ, PErROYICĂ ȘI POPOVICI. 

Dar cele mai importante servicii pentru linispirea revolu- 
țiunii din 1784 le făcură suvernului episcopii români, 

Episeopulă Gedeonă Nichitici, venită numai de curendă 
din Croaţia, unii omiă, care avea să mulțumâscă numai gu- 
vernului din Viena înalta sa posițiune în Transilvania, se 
aretă ia momentă gata să pună autoritatea, sa biserieâscă în 
serviciulă politicei. | 

Din Sibiii episeopulă Nichitică plecă, împreună cu comisa- 
riulii guvernului. Ajunseră în 11 Novembre, în orașulă Mier- 
curea și aici cu oeasiunea, unui tergi de țeră, publicară în 
doue locuri în modă solemnă patenta, guvernului pentru li- 
niscirea turburărilori. "Toti odată episcopulii, după cum ne 
spune singurii, puse în vederea țăraniloră în modulă celă 
mai seriosii, că tote svaturile resculațilorii sunt false, sunţ 

1) A se vede pag. 236 nota 2,
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deşerte, sunt scornituri Şi nime să nu le dee nici o ere- 
dință. 

Din Miercurea episeopulii trecu în Alba lulia şi aici cu 
ocasiunea, unui târgii de săptămână, dojeni pe ţărani să se 
rețină dela ori-ce prădări, dela ori-ee aprinderă și atentate 
malițiose. Iar din Alba, se întorse la Sebeşti. - Trimise cireu- 
lare pe la, toţi protopopii şi preoţii din comitatele revoltate, 
(icândă, că a, înţelesă „eu adâncă mâhnire, cu destulă scâr- 
bă și simţitore durere“ scirea, despre turburările urmate în 
comitatulii Zarandului, ală Hinedorei și ală Albei. Invită, pe 
protopopii să căl&torâscă prin comunele lori, să publice po- 
porului patentele guvernului, să le citâscă cireularele epis- 
copului, să facă propagandă în contra hui Horia, să arete 
țeranilorii câtii de rele sunt faptele resculațiloră şi să în- 
duplece ca să rămână linisciţi. „Ce e ali lui Dumnedcă, 
dați lui Dumnedeii şi ce este ală împăratului daţi împăra- 
tului, prin care se înţelege, că la totă stăpânirea să fiă o- 
mulii supusii ascultătorii, « dicea, episcopulă întru unii cireu- 
lariii ali săă. 

Iar în altă cireularii din 16 Novembre, episcopulă (licea 
următorele : 

„Horia, căpetenia rebelişilorii, nu înceteză a face r&utate şi 
minciuni cazi sunt în potriva, lui Dunmmedeii și împăratului și 
în potriva legii şi bisericii Şi blagosloveniei vlădicesci .. .. 
Deci noi cu numele împăratului poruncimă, că nici ună ro- 
mânii să nu îndrăsnescă a asculta minciunile lui Horia, nică 
să mergă la elă, nici la adunarea, lui, nică să dee ajutorii 
lui, nică Omeniloră lui, nici pre ascunsi nici în arctare.« 

În urma acestori ordine se puse numai de câtă în miș- 
care întregă clerulă superioră din ținuturile revoltate. Proto- 
populii Iosifii Adamovici căl&tori prin comunele din munţii 
Abrudului și pe valea Arieșului, protopopulă Iosifă Sânziana 
prin comunele din ținutulă Zarandului, protopopulă Toni 
Popovici prin comunele băiăsesci de lângă S&cărembii, Popa 
George din Băcia și Popa Solomonii din Visea în partea de
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Josă a Mureșului, strînseră peste totă loculi pe preoți și pe 
țărani i dojeniră, i amenințară, i intimidară, le înfățişară, 
revoluţiunea ca o faptă imorală, necrestinescă, şi criminală, 
Şi pe mai multe comune le înduplecară numai de câtă să 
r&mână liniscite, iar pe altele le făcură să, vaceileze. 

Din Sebeşii episcopul plecă la Orăseiă şi Deva, chiămă 
la densuli. peste totii loculii pe preoţi şi câte 2—3 omeni 
din fiă-care comună, le puse în vedere pericululă revoluţi- 
unii şi-i învită să asculte de ordinele guvernului, să se su- 
pună domnilorii pământesci, să împlinâscă serviciele iobă- 
gesci, şi dacă vre-un preotii, i se părea, suspecti saă ne- 
ascultătoriă, cerea de la armată să-lă aresteze. Trimise 
la comisariulii Mihaiu Brukenthal în Sebeşă pe protopopulii 
Ionii Popovici, fostii vieariă episcopeseii și rivală ali săi în 
episcopiă, și ceru să-lă țină acolo, până se va linisci revo- 
luţiunea, din causă, că viee-comitele Hinedorei și domnii 
pământesci n'aă încredere în densulă, dicea episcopul. 

Aceleași influențe asupra, poporului urmară și din partea 
celoră-lalți episcopi. 

Episcopul Petru Petrovici din Aradi, Popovici din Ver- 
şeții și Ionii Bobă din Blajă, adresară şi dânşii circulare 
clerului și învitară, pe preoți, că prin dojeniri suave creşti- 
nesei să îmblândâscă inimele turburate ale poporului 

Iar episcopulă Petrovici din Aradi plecă în personă în 
distrietulă  Hălmagiului „ca să lumineze poporul despre 
rătăcirea în care se află. 

Servieiele episeopilorii și ale ptotopopiloră români erai 
neprețuite. 

În timpulă acesta, nici funcţionarii comitateloră, nici comi- 
sariulii guvernului nu se mai puteaii apropia de ţinuturile 
revoltate și nică nu mai aveati vre-o încredere la poporă. 

Episcopii şi protopopii români supliniră în revoluţiunea, a- 
cesta roluli funeționarilorii administrativă, dEnşii publicară, 
țăranilorii  patentele suvernului, dEnșii înfăţișară poporului 
revoluțiunea ca o faptă în contra lui D-deii şi în contra,
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împăratului, dânşii făcură cea, mai mare propagandă în contra, lui Horia, dânșii intimidară pe preoți şi pe țărani. 
Dar nici unulă din episcopii acestia nu făcură nică atâtă pentru sermanulă poporă, câtii făcuse vice-eolonelulă Schultz şi oculistulă Molnară, nici unul din ei nu avu curagiulă și scu- timentulă de datoriă să informeze guvernulă despre adev- ratele cause ale acestei revoluțiuni, despre crâncena sârte a iobăgiei, despre starea, insuportabilă a, clerului. 

Câtii de mare cra distanţa, între aceste fisuri timide şi eternii nemuritoriulă Clainii. 

XXIV. SCHIULIZ LA CÂNPENE, 

În qiua de 19 Novenmbre espiră armistiţiului de la Tibru Şi viec-colonelulă Schultz promisese românilor, că până în terminuli acesta le va, aduce decisiunea guvernului la cere- rile, cară le făcuse dânșii, anume: să fiă liberi de iobăgiă, militarisați, și lăsaţi în libertate (Eranii închişi la Slatna şi 
la Galda. 

Br. Preisz comunică îndată raportulă viee-colonelului Schultz cu guvernulă transilvană Și-Ă ceru și părerea sa în privinţa condițiuniloră, ce le propusese ţăranii români. 
Dar br. Brukenthal tespunse: că e nedemni, că nu se cuvine şi va, avea urmări rele, ca cineva să sc lase în tra- 

tări cu Omeni, cari se afla în adevărată stare de revolu- țiune mai înainte de ce dânşii se Voră fi împrăsciată și vorii fi depusii armele, că acordarea celor doue condițiuni de ântâiă, liberarea de iobăgiă şi militarisarea, nici nu stai în puterea guvernului, iar în ce privesce pe .țăranii închiși la Galda, acestia sunt condemnați Judecătoresce, cestiunea lori se află în apelă şi prin urmare totă pe cale judecătorescă trebue să sc resolve, că în fine tote plângerile țăraniloră din
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munți sunt vechi, și guvernulă le-a supusă la decisiunea mo- narchului dimpreună, cu părerea, sa. 
Așa dar suvernulă nu voia să scie de nici o concesiune. Nu voia nici chiar să lase în libertate pe iobagii, cari se aflaii închiși la Galda şi pentru cari sosise ordinulă cance- lariei aulice încă în luna lui Aprile 1784. 
Dar cu tâte aceste br. Preisz se decise să trimiţă de noi pe vice-colonelulă Schultz la românii din munții Abrudului. De astă dată însă ordinul br. Preisz era, că vice-colo- neluliăi Schultz sub pretextii, ea să continue tratările de pace, să cerce a îndupleca pe căpitani să 6să afară din munţi, eventualii să ccră pe faţă de la țărani, estradarea căpita- niloră și depunerea armelor. 
Ac6sta era ndua misiune a lui Schultz la Câmpeni. 
În 19 Novembre vice-colonelulă Schultz ajunse la Abrudi şi peste done dile avu la Câmpeni o întrevedere cu căpi- tană Iloria și Cloşca, se întorse apoi la Sebeșii și despre misiunea sa supuse br. Preisz următoriulti raporti : 

“În urma înaltului ordinii am ajunsă în 19 Novembre pe la 2 dre în Abrudi şi peste-va minute 'mi aduseră aci pe Horia celă tînări, pe care-lă cunosceamiă ei, și pe care-lă arestase locuitorii din Lupșa în 19 Novembre dimincța, diua, hotărîtă, pentru întrevederea de la Câmpeni. 
„Ei mă referă de noi la raportul mei din 19 ale lu- nei curente și anume, că prisoneruli acesta, este acela, cu care vorbisemii eii în 12 ale lunci acesteia, între comunele Cricăii și Tibru, şi care acum declară, că este Ursii Uibari, „ Întâmplarea aecsta, care surprinse întregii ţinutulă, mă aduse în perplexitate şi mă făcu să crediă, că principalii căpitani sati vorii veni cu o mulțime revoltată, de Omeni, saă nu se vori presenta, de locii, Și imprejurarea acâsta mă făcu să rămână peste nâpte în Abrudii. 

„În (iua următâre, în 20 Novembre, însoțită de 20 husari continuai drumul căţre Câmpeni, trecui prin comuna, Cărpe-
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nişii şi după ce am ajunsă în Câmpeni întrebai pe românii 
de aici, daca a venitii eri Horia, acolo cu cei alți partisani 
ai st, și daca densuli a asceptată aci pentru o anumită 
convorbire, 

„Atâti primariulă câtă şi întrega comună mă asigurară, 
că Horia şi Cloşca sai înfățișatii ext acolo cu 40 de dmeni 

Şi ati întrebată după ună oficeră împărătesei, apoi s'a în- 
torsă la domiciliulă săă în Albacii. 

„Ei esaminai cu atențiune edificiele ruinate şi făcui re- 
cunosceri despre posițiunea comunei, dar pe când 'mi întor- 
ceamă privirile asupra munţiloră, ce se înalță către comuna, 
Riu-mare, observai, că o trupă mică de meni se cobora că- 
lare pe unii delă la vale, trimesci înaintea loră doi soldaţi, 
ca să-i întrebe cine sunt și unde mergii, și ci respunseră, : 
acesta de bună-scmă trebue să fiă, oficerulă acela de la îm- 
păratulă, care a promisii să vină la noi şi noi dorimă să vor- 
bimii eu densuliă. 

„Eu mă dusei mai aprope și dEnșii se rugară : dacă Ho- 
ria și locuitorii comunei poti să vină la, mine, fiindă-că m'aă 
căutată eră şi s'a întorsii iarăși acasă. 

„Eă le răspunsei, că Horia și locuitorii comună potii să 
vină la, mine, fără împedicare, mâne în 21 Novembre şi să 
ascepte r&spunsulii, ce am să le daă. 

Ţeranii aceștia se întorseră înapoi, iar cii mă dusei la 
Bistra să mă informezi despre spiritulii locuitorilorii de acolo, 
pe care-i aflai forte induplecabili şi supuși la tote ordinele 
mele. 

„În ţinutulă Cărpenișului şi ală Câmpeniloră tote băile 
era în lucrare și țăranii 'Și continua meseria și mijloculii 
loră de esistență cu spălarea aurului. 

„Către seră mă întorsei iarăşi la Câmpeni și peste nopte 
am remasă aci, însă trebue să observă cu supunere, că 
totă noptea aceea am auditii suflândă cu cornurile de ve- 
nată prin munţii împrăștiați, probabilii că se da sig gnaluli 
de adunare,
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„În diua de 21 ale lunei acesteia pe la 1 oră d. a. ve- niră la mine primarii și Juraţii din Rîu-mare, din Vidra, din Câmpeni, Bistra şi Lupșa, și "mi spuseră, că aă venită în urma ordinului şi mă vugară să mă ducii la dânşii. 
„E mă dusei pe şesulii celi mică de la Câmpeni şi oi- donai, ca Horia şi locuitorii comunelori să vină acolo. După unii micii interval se cobori pe drumaulii ce vine prin munți de la Rîulă-mare o câtă în numării cam de 600 de omeni cu bâte în mâni. 
„Din trupa acâsta, pâși înainte Horia sati Ursii Nicula, 

y Ioni Cloşca şi vre o alți 12 omeni bătrâni, “și descoperiră cu toţii capetele şi stătură linisciţi. 
»„Eă comunicai adunării, că înalta autoritate mi-a ordonată să le facă cunoscută, că bătrânii și Jurații împreună cu căpitanii lori să se înfăţișeze pe diua de 24 ale lunei aces- teia totii în locul unde amă avută convorbirea de întâi, în ținutulii Cricăului şi ali 'Tibrului şi unde vori audi în personă porunca mai departe împăratului de la, generalulă (și nemțulă 1) care va veni acolo. Dar țăranii, cari se afla înainte 'mi respunseră, că d6nşii singuri până la Cricăă nu poti să facă drumul acesta, iar dacă, vori lua cu dânșii şi pe locuitorii comunelorii, cari se află acum aci, atunci nu potă să stee buni pentru escesele, ce le vorii comite eu dusulă și întorsuli din causa mijlocelori indispensabile de subsistență și a cuartireloriă. 

„Eă le respunsei de noi, că consciința lori nu pote să fiă curată, de vre-ce denșii nu se încredii să vină singură, ȘI așa, să'mi declare sinceră, dacă, sciii, că ati păcătuitii prin tote faptele aceste nedemne, câte le-ai comisii, și că şi ati atrasii disgrația Maiestăţii Sale. La cuvintele aceste cădură cu toţii în genunchi strigândă tare: recundscemă, că amtă p&- cătuită, ne rugămi de Maiestatea Sa, să ne agraţieze și ne supunemi înaltelorii sale ordine, ce vori urma, în deplină 

1) Cuvinte sterse în raportulă din axchiva, c. Iankovits,
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îneredere, că nouă amăriţilori de iohagi ni se va face vre 
ună -ajutoriă. 

„Ami fostă siliţi să facem pasulii acesta, ca să ajungă la 
urechile: monarchului tristele nustre î împrejurări și rugăminte. 

„La cuvintele aceste că le amii r&spunsii, că dacă dânşii 
recunosti, că ati greșită, să-mi spună cine i-a sedusă la, 
pasuli acesta ilegală, şi respunsulii lori fu, că țera, întregă, 
a făcut'o, că ci să vădi diferitele loră resoluțiuni, cari le 
aii adusi în originală, dar în zadară aă alergati pe la tote 
autoritățile feri, căci totă waă putută să obțină nică o de- 
cisiune. 

„Atunci Horia şi Cloşca scoseră din traistele lori nisce 
pachete de chârtii şi-mi predară mai multe resoluțiuni de 
ale eancelarici aulice, serise în limba latină şi învestite cu 
numeri autentici, 

„Ei învitai pe locotenentul Probst, pe care încă "lă lua- 
semi cu mine, ca să esplice adunării resoluțiunile aceste şi 
le arătai, că din conținutul lori dânşii nu aă avută nici 
unii motivii să facă pasul acesta, și că prin urmare aă 
fostii numai înşelați de Omeni rebeli și spirite seducătore, și 
numai acestara aă să impute nefericirea, ce va cădt acum 
peste capetele loră. De altmintrelea poti să al6gă pe câți-va 
omeni din comunele lori şi să-i trimită pe diua de 24 No- 
vembre la Sebeșii la reședința comisiunii instituite, ea să 
asculte. poranea mai departe a împăratului. Audindă numele 
Maiestăţii Sale împăratului cădură de noă cu toţii în ge- 
nunehi, dieândă, că vorii trimite pe bătrâni. Atunci de noii 
i întrerupscă şi le declarai, că după ce cu toţii sunteți con- 
vinși că ați greşitii, trebue să recundsceți şi aceea, că aţi 
fostii înșelați de căpitanii voştrii și cu greii veți pute do- 
bândi grația împăratului, dacă nu-mi veți împlini numai de 
câtă două condițiuni: ântâiă să predaţi în mânile armatei 
totii feliuli de pusei şi arme, a doua, să-mi estradați numai 
de câtă aici pe loci pe căpitanii voștrii, cari vă ati sedusă 
şi vă aii înșelată, ca, să- -și potă lua pedepsa meritată.
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„La punetulă de âutâiii, dânșii răspunseră, că că vădă 
forte bine, că dânşii nu ai nică o armă şi totă ce ai în 
mâni suntă numai bâtele lori ordinari, iar pe acasă ai câte 
o puşcă saii două de venată, dar dânșii chiar și la rescola de 
de ântâiii ati. fostă armați numai eu toporă şi cu furcă, afară 
de unii puţini, cari aveai şi pusei. 

„Iar Tăpunetulii ali doilea mă declarară, că dânşii nu 
potii să-mi estradee pe nici uni căpitanii, eu atâtii mai pu- 
ținăi fiindii-că denşii nică n'a căpitani, de ore-ce tote le a 
făcutii țera, și foculă a venită peste că din Crişii, şi dânşii 
se aii unită numai cu Crişeniă ȘI aii mersi cu ci până la 
Cricăii şi Tibru, dar în urma poruneii înpărătesci, care ne 
ai publicat'o tu acolo, ne ami întorsă înapoi la casele nd- 
stre, unde ne aflami şi acum şi asceptamii grația împăratului. 

„Eă am persistatii în cererile aceste, și când am văduti, 
că denșii să eseusa în continu, am începutii să le vorbeseă 
și mai repede, că de Gre-ce : cărțile vostre sunt în mânile 
acestori doi omeni, cari se afia înaintea mea şi fiindii-că a- 
cestia înaintea, vostră trebue să fiă Omeni de omeniă, eă iai 
cu mine pe Gmenii acestia (arătândii pe bătrânulii Horia și 

-pe Cioşea) și-i ducii la marele generalii, ca acolo în numele 
vostru dânşii să apere causa, comună. 

„ătuncă întrega mulțime strigă cu sgomoti, că pe aceşti 
doi omeni noi nui dămă, şi o parte din că să mişcă îna- 
inte, ca să mă ice în mijlocă, iar eă le ordonat să nu facă 
sgomotă și să rămână linisciți pe loci. Sgomotulă ținu, ce 
e drepti, câtii-va timpii, dar nu se mai mișeară din locii şi 
apoi dojenindu-i a doua. oră se linisciră cu toții. 

„Pe când ținea sgomotulii acesta, Horia bătrânuli se _re- 
trase în mijloculii mulțimii 'și lăpedă eojoculi celă lungii, 
care-li avea pe dânsulii și nu Pamii mai pututii deosebi dintre 
eci-lalți, iar Cloşea rămase lângă, mine nemișeată. Ei între- 
bai apoi adunarea, dacă li sa publicatii patenta împărătescă, 
Și că r&spunseră, că da, apoi ordonai locotenentului Probst, 
să le o publice de noii şi am datii uni esemplariii din pa-
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tenta tipărită a guvernului în mânile lui Cloșca Şi a prev- tului din Rîu-mare dicându-le: că în fața nefericirii ce vă asecptă să nu puteți diec, că ați cunoseut'o, primiţi-o acum din mânile mele, mergeţi acasă, consultați-vă linisciți şi vă supuneți înalteloră porunci, . - 
„Ei mă asigurară, că vorii face “tote, dar Horia nu se mai arătă, apoi trecură peste munți, iar căi *mi continua dramulă către loculă destinaţiunii mele. 
„Aceste sunt, ce am să raporteză cu supunere în urna ordinului ce lam primită. Sebeşii în 24 Novembre 1784.« 
Dar ce aveaii să ascepte deputaţii muntenilor, dacă se în- făţişai la Sebeşii, ne-o spune însuși comisariulă Mihaiu Bru- kenthal întruni vaportă ali săi către guvernului transilvaniă. „Daca deputaţii țăranilorii resculați, dice dânsulăi, se voră înfățișa mâne aici (25 Novembre), după cum 'mi comunică Schultz, ceca-ce cui mă îndoiescă, atuncă pe lângă condiţiu- nile, ce le-a pusă vice-coloneluliă vomă adauge și accea, că dânșii să restitue luerurile luate dela nobili, vomii ţin aiei pe câți-va din deputaţii aceştia ca ostatici, vomă prinde pe mai mulți ca garanți şi-i vomă trece pe toți într'o listă 1). Acesta era așa dar resultatulă fatalului armistiţiăi dela Tibru, timpii perdută pentru revoluţiunea din 1784. 

Țeranii creduse, că tratările de împăciuire ale armatei erai seridse, și atunci când denșii se aflaă aprope în mijlo- culă țărei, la porţile Aiudului şi ale 'Turdii, când frica, și spaima cuprinsese nobilimea în tote părţi:e, când iobagii peste totă loculii asceptaii cu dorii cetele resculațiloră, când trupele țăraniloră eresceai și se înmulțiai pe fiă-care di, când 
1) Wenn ferner in Folge gedachter Auskunft des H. Obrist Liente- hants die Deputierte derer Tumultuanten Morgen hier erschei- nen solten (an welchem jedoch zu zweifeln ist) so werden wir. , , etliche als Gaisel hier behalten, noch melhrere aber gleich- sam als Caventen ausnemmen lassen, und solche in ein Verzeich- nisS Znsamnien tragen. Comisariulă M, Brukenthal, Sebeșă 24 Novem- bre 1784,
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armata era puţină în Transilvania şi br. Preisz nu putea să 
îne6pă nici o acţiune în contra lorii, atuncă nefericiții iobană 
fură de noă amăgiți și înșelați, disolvară trupele, părăsiră 
terenulii ocupată şi se întorseră acasă. 

Și care era situațiunea 'Transilvanioi în timpul acesta ? 
Ne-o spune însuși guvernulă. 

„Mulți iobagi, mai cu sâmă români, dice br. Brukenthal 
către împăratul, chiar şi în ținuturile liniseite și cele mai 
depărtate de teatrulă revoluțiunii “și îndrepta atențiunea 
lorii asupra succesului revoluţiunii, ei credeai şi aplaudai cu 
bucuriă falsele amăgiri, şi începură, pe ici şi cole să denege 
dările și robotele, şi să refase chiar contribuțiunea, şi prin 
acesta frica nobilimii se mări Și mai multă“ 2), 

De altă parte spiritulii revoluțiunii începu numai de câtă 
a se manifesta şi în Ungaria în comitatulă Beregii, în ora- 
şele Ilăiducilori, în ocnele Maramureșului, în comitatului Bi- 
horuli şi în Bânatulii Severinului 2), iar în Transilvania cu 
deosebire în comitatulii Cetăţii-de-baltă ) şi în ţinutală Si- 
ghişorei. 

Împăratulii losifăi, v&dendi, că, pericululă revoluţiunii a- 
meninţă și oraşele Hăiduciloră 4) și oenele Maramureşuluj, 

1) Raportulă din 30 Novembre 1784. 
2) Relatam est mihi Populum în Processu Oraviczeunsi, praeseztim în tractu Szaszkensi nonnullorum magistratualinm dura, 

agendi ratione commotum esse, ut metuendum sit ne in 'Purbam erumpat, Contele Iaukovits către vice-comitele Căraşului Ignată Madarasz, Timișâra 80 Novembre 1784. 
5) Kikillder Komitatstatel d. 17. Noch ist hier alles ruhig, 

doch ist das Volk iibel gestimmt, und wartet nur auf einen 
Anfriihrer, Die Popen trugen an sich zu Versammeln, es ward Ihnen 
verboten, es ohne Voriwissen des Komitates zu thun. Ms. Analecta ad Historiam seditionis. 

) Hăiducii din Ungaria (Haidones) erai pe la începutulă secu- lului ali XVil-lea ună felă de militari pedestrii, meni vagabundi, cu ca- pulă amâna, și îndrăsneți, după cum le dice Benkă, și fârte temuți pen- tru incursiunile loră în Stiria şi Austria de jos. Principele Transilvaniei
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y trimise numai decâtii aici în numele săi pe losifă Mailat, 
vice-președintele camerei, Şi-lii autorisă, să facă tote dispo- 
sițiunile, câte va afla cu cale, dar fără să provoce seomotii 
Și sensațiune 1). 

În comitatulii Bihorulă trei preoţi români publicară săte- 
niloră, că pe viitorii fiă-care țerană are să fiă soldatii și 

PE de aci înainte nu vori ave să plătâscă mai multă de câtii 
unii singură forină contribuțiune pe anii. 

Unuli din preoţiă aceştia, ca numele Popa Ionii din Le- 
heceni, strigă în piața Vascaului, când li se publică ordi- 
nulii de liniseire ali comitatului : „De.ar aduce Dumnedei 
pe resculaţi aici, căcă de nu va fi mai bine, mai râiă nu 
pote să fiă,“ și „lasă protopope să ardă, că şi așa a lori a 
fostă. « 

Preotulii românii din Mică-Sasa în Transilvania, călcă în 
piciore patenta, guvernului, ce i o trimise sub-prefectulă, ea 
să o publice țăranilorii. Popa Vasile din Pintieii lângă Bis- 
trița, convocă pe săteni noptea la, Diserică, le comunică o 

Stefanii Bocskai (1605—1606), pentru serviciile militari, ce i le făcuse 
Hăidueii, i nobilită pe toţi. i înzestră en privilegii și le dede ca locuințe 
mai multe orașe din Ungmia de susă, din cari mai esistaii în secululii 
trecuti în comitatul Sabolţii încă următorele: Vâmos-Pirts, Hathâz, Nânâs, 
Râez-Băszormeny, Szoboszlă și Dorog. Hăiducii aceștia aveati o jurisdic- 
fiune separată de a comitatului și eraiă guvernaţi de unii căpitană propriă 
alcsă din sinulă lori, Of. Benki, Transsilvania, Ed. 1778, 1. pag 254. 
572.— Approbatae Const. P. III, Tiţ. 86. 

1) Ioseph der Zweyte, etc, Damit jenes Uebel, welches man in Bere- 
&hor, und Marmaroseher Comitate wie auch den Hayducken Stâd- 
ten. wegen ciner zu besorgender Emnpârung lant cinlaufenden 
Berichten zu befiirchten scheint, durch die zu dessen Dimpfung vor- 
cilig zu wiăhlenden Mittel nicht etwa noch ârger werde; habeu wir za 
entschliessen geruhet dass dem Vice Kammer Pracsidenten von Majlath. 

. în unseren Namen von Ench Liebe Getrene sogleich aufgetragen 
werde, jenes zu veranlassen was er den Umstânden am angemessensten 
findet, ohne uuniitzen L.ârmen und Aufsehen zu machen. Wien der 2ă-ten 
Der. 1784. Ioseph; Graf Franz Eszterhazy, Paul v. Slavy. Ordină către 
lorotenenţa din Buda,
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sorisore a lui Horia, în care primulă căpitanii le fixa o di, când va sosi la dânșii pe la medulă nopții, şi chiar daca, 
nu va pute să vină, dicea Horia, sătenii să fiă gata la ter. minulă fisată, să dee sienalulii cu tragerea elopotelorii, şi 
să năvălâscă asupra, curțiloră nobilitară. Revoluţiunea acesta 
era să încâpă peste câte-va dile. În comuna Paloșii din ţi- 
nutulă Cohamului, se adunară în secretii vre-o 30 preoţi ro- mâni și deciseră să încâpă şi acolo revoluțiunea, anume să mergă mai ântâiă asupra, Sighişorei, apoi asupra Ibașfalău- 
lui și de aci înainte unde voră pute. Mai multe sate din 
comitatul < Cetăţii-de-baltă și doue sate din comitatulă Fă- 
găraşului cercară, să capete arme dela Sighişbra și trimiseră 
deputaţi la Horia în munții Abrudului 2). 

Spiritele erai peste toti loculă în ferbere. În tute părţile 
se audiai numai consultăzi, murmure, strigări, ameninţări, şi 
toți doriaă eu bucuriă, să scape odată de jugulă celă erân- 
cenă ală iobăgiei. 

Așa, că în cele 8 dile dacă nu se închiăia armistițiulă si- 
mulată ce la Tibru, aprope toți iobagii români din 'Tran- 
Silvania erai revoltați. 

Dar armistițiul din 12 Novembre împedecă, ori-ce acţiune 
ina departe a țăraniloră şi revoluțiunea română intră acum 
într'o nduă fasă, din ofensivă, trecu la defensivă, 

1) Den 24 Dec. General-Commando 22, îibergibt eine ihm vom Sa- 
voyischen Regimente zugekommene Originalanzeige des Kikâlder Co- 
mitates, nach welcher verschiedene Dirfer dieses und 2 Ortschaften des 
Fogarasecher Comitates Abgeordnete an Hora geschickt, 
dass ferner în ebondenselben mittelst der Popen ein Reisegeld fiir Hora 
gesammelt werde, und dass diese Ortschaften zu Schissbur g Ge- 
vehr cinkaufen versucht Es sind einige von Savoyen în 
diese Dărfer commandirt worden. Ms. Analecta ad Historiam seditionis, 

19
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XAV. INSURECŢIUNEA NOBILIMII. 

O singură obligațiune avea nobilimea, din Ungaria şi Tran- 
silvania, anume să, apere statuli când era chiămată de rege 
sai de principe, și acâsta se numia insu recţiune. 

Insurecţiunea era de două feliuri, generală, când toți 
nobilii cu toţi iobagii lori, toți saşii şi secuii erai obligaţi 
să mergă în persână la resbelii, şi insurecțiunea era parti- 
culară, când psste totă se cerea ună contingentii mai mică 
de miliţiă, când nobilulii putea să trimiţă la resbelă și unii 
substitută în locul săă. 

Br. Brukenthal vădândi că situațiunea în “Transilvania 
devine din ce în ce mai gravă, că revoluţiunea se estinde 
cu 0 vehemenţă şi rapiditate extraordinară, fu de părere să 
proclame numai de câtii insurecțiunea generală a nobilimii. 

Dar br. Preisz, vechii militariă austriacă, nu voia să vedă 
arme în mânile cetăţenilori. D6nsulă nu voia să mărescă difi- 
cultăţile, să provoce în Transilvania ună resbelă internii naţio- 
nală, și astii-felii se opuse acestei măsuri neoportune şi extreme. 

Br. Brukenthal însă, răpită de curentul nobilimii, pro- 
vocă insurecţiunea, chiar şi fără învoirea comandantului ge- 
neralii. Dânsulă fără să aibă în vedere că numai suveranulii 
era în dreptă s'o facă, scrise comitatelori, că în interesulă 
apărării proprie, funcționarii poti să chiăme sub arme pe 
nobili și pe posesori 1). 

1) Despre avâstă antorisare amintesce comitataliă Clujului în petițiunea 
sa către împăratuli Iosif din 6 Martie 1783, dicendă: In hoc itaqne 
sucursus militaris defectu, nisi capita nostra ultro furori Plebis ohjicere 
voluissemus necessario in campun prodeundnm et arma vel iuvitis arri- 
puenda rrant. Annuente nobis. „„. regii Guberunii De 
creti textu in verbis sub finem puneti G-ti : Officiales uli 
necessarium existimabunt Nobiles qaoque, ei Possessvrea ad 
securitatis caram sibi asciscere poterunt.. sed praetermisso
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În urma acestei permisiuni comitatele din Transilvania înce- pură numai de câtii să proclame insurecţiunea, nobilimii. Începutul 'lă făcu comitatulă Albei. 
În 11 Novembre, vice-comitele din Alba, Ladislaă Ballo, scrise guvernului transilvanăi, că nobilimea de acolo în inte- resuliă apărării proprie, a apucată armele, ca în casi de lipsă să fiă de ajutoriii armatei imperiale. 
Br. Simeoni Kemeny, comitele comitatului, ceru arme de la comandantulii fortăreței Alba, şi primi din magasinele ce- tăţii peste 2000 puscă Şi pistele şi la 1900 patrâne, pe cari le distribui populațiunii unguresci din Alba Iulia, A- iudă, Şardă şi Vinţulă-de-josi. Cetăţenii și nobilii din A- iudii începură îndată să facă exerciții militari și să pro- beze cum să execute atacul asupra, româniloră, în cast daca, va, fi de lipsă. 

- După Alba urmă comitatuli Clujului. 
Nobilimea, de aici se declară și densa în stare de resbeli, încinse vechile arme, puseră, casehete roșii pe capă, "și fă- cură uniforme și se organisară milităresce. Femeile nobile din Clujă, ca, să escite şi mai multă sentimentulii de resbelă, se îmbrăcară și dânsele în costumii naţională ungurescă, purtândii pe capi cepsa sai căița angurescă, 
Contele Ionii Csâky, comitele comitatului, luă titlulă de 

etiam hoc praelaudati R, Gubernii indaultu praelucebat; clarissimus Approbatarum nostrarum Constitutionum Pars 3-tia tit. 76. Articulus sextus, quo în repentinis, qualis erat noster, casibus Nobilitas absque etiam Principis mandato arma corripere eţ in Campum prodire jubetur.— Despre acâstă permisiune saii ordină ală guvernului, amintesce și nobi- limea diu eomitatulă Cetăţii-de-Baltă în scris6rea, către locuitorii din Bogacia. Ms. Analecta aq Historiam seditionis : Die Edelleute des Ko- kelburger Komitate 5 Waren armirt, und befahlen unter dem 17 Nov. zufolge der vom Gubernio befohlenen Insuy.- rection des Adels und freyen Leute den Einwohner von Bogâts nach Gaâifalva 50 gut bewafuete Mânner zu schicken. Unterzeichnet, waren als Kommandăanten Gr. Ladisi. Bethlen und Gr. Ladisl. Thol dalagi.
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supremi beliduce, br. George Bânffi vice-beliduce, se îm- 
părțiră apoi în trei trupe şi plecară la resbelii. 

În comitatulii Hinedorei se formară de asemenea mai multe 
cete de nobili armaţi. Unele se puseră în stare de apărare 
în comunele Puii, Peseâna și Densuşii, iar altele plecară 
asupra comunelori resculate. 

Propaganda de insurecţiune se începu acum în tâte păr- 
țile. Unii comitatii învita pe altulii să apuce armele în contra 
ț&ranilorii români, cari s'aii conjuratii pentru stingerea nobi- 
limii şi a gintii unguresci. 

Nobilimea din comitatulă Cetăţii-de-baltă se puse şi dânsa 
în arme sub comanda conţilori Ladislai Bethlen şi Ladislaii 
Toldalagi. 

Cetăţenii şi nobilimea din 'Porgulă-Mureșului se împărțiră 
în cavaleriă şi pedestrime și plecară cu sgomoti mare la 
resbeli. 

Comitatulii Haromsecului serise guvermului, că nobilimea 
de acolo a decisii să se ridico şi dânsa, și să plece în aju- 
toriulii nobililoră din ţinuturile revoltate. 'Totă asemenea făcu 
şi comitatuli Odorheiului. 

Pregătirile de insurecţiune se începură numai de câtă şi 
în Ungaria. 

Adunarea comitatului Maramureş decise să compună o 
armată de 400 pedestri și 200 călăreți din locuitorii comi- 
tatului. Cetăţenii din Baia-mare apucară şi dânşii armele şi 
începură să facă exerciţii militari, 

Comitele din Sabolţă, contele Mihaiii Sztâray, propuse ean- 
celariului din Viena insurecțiunea nobilimii din tâtă Ungaria. 

„După legea din 1715, dice dânsul, Palatinulă pote, 
mai multi dânsulii trebue, şi în casă când nu există Palatină. 
pote Judele Curiei și Primatulă țărei să convoce pe prelați 
şi pe Daroni, pe comitate şi oraşe libere și cu învoirea Ma- 
iestăţii Sale să ordone insurecțiunea pentru casuli acestei 
necesități neasceptate. Jar în casi daca insurecțiunea acesta 
nu se ar afla necesară, saii ar fi înpedicată, atunci fiindă-că
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insuși dreptul naturei permite fiă-cărui o legitimă apărare, Maiestatea Sa să permită ea comitatele să se ajute împru- mutati cu trupe şi cele-l-alte de lipsă. Să nu se temă Ma- iestatea Sa de credincidsa, sa, nobilime, să se tâmă din con- tra de plebea nostră, care se pute numi unii monstru fnfri- coşată cu mai multe capete 1), care în tâte actele sale nici o dată n'a fostă condusă, şi nică nu pote să fiă condusă de sentimentulă onorii de credință, de iubire față cu patria și de pietate către altare şi vetre“, 
Dar pe lângă toti entusiasmulă oficialii, comitatele nu fură în stare să compună din sînulă nobilimii o trupă mai însemnată, de luptători. 

| 
Beliducele nobilimii din Clujă, contele Ionă Csâky, scrise comitatului Satmară să-i trimită ună ajutoriă de 50 călăreți, dicândă, că de nu voră ave puteri mai multe, puteri ce dânșilorii întru adevără le lipsescă, atunci într6gă nobilimea Trausilvaniei şi succesivi nobilimea din coinitatele vecine ale Ungariei, va trebui să cadă jertfă furiei atât de esee- sive a acestei mulțimi revoltate 2, 
Nobilimea din comitatul Cetăţii-de-baltă, ceru unii aju- toriă de 50 6meni armaţi de la comuna, Bogacea 5). Dar în 

1) Non metuat Majestas fidelem Nobilitatem suam, m etu at Plebem nostram, quae immanis multo rum capitum Bellua dici potest. Scrisroa din 10 Dee, 1784, in Tudomânyos Gyiijtemâny, 1821 11 73-86. 
, 

2) ex quo sapienter pervidebit Inelyta Universitas rem eo jam deve- nisse, ut nisi majoribus viribus, quae nobis profecto desunt retundendis ,., . horum conatibus incumbamus, universa m Principatus hujus, et quod Consequens est vicinam quogque nobilitatem insolentissimo muliitudinis huius furori br evi sa- crificari sit necesse, Serisârea contelni Ionu Csâky din castrele de la Gilăn, 2 Dec. 1784, 
„_% Contele Alesandru Bethlen comitele comitatului Cetăţii-de-baliă, încă scrie în 16 Novembre cancelariului Eszterhazy: „Până la liniscirea completă a acestui resbelă de tâlhazi, voiescii să țină resculată nobilulă comitat cu puţina uobilim 0, care a eșită în castret,
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fine, spre mai mare siguranţă, întregă nobilimea de aici se 
retrase în oraşulă Tergulă-Mureșului 1). | 

Cetele acestea ale nobilimii, neputând să înc&pă o espe- 
dițiune regulată asupra ţăraniloră din munți, şi de altă 
parte nevoindi să se mărginâscă numai la apărarea propriă, 
începură în timpulă armistiţiului să facă resbelii cu țăranii 
pe drumuri, cu țăranii cari nu se aflaii în stare de re- 
voluţiune, cari nu atacaii şi nu făceaii nici o resistenţă, nă- 
văliaii pe neasceptate asupra comunelor liniseite, atacai, 
tăia și pușeaă pe Gmeni pe drumuri şi pe strade, pătrun- 
deaii în casele țăranilorii şi ale preoțilorii, i băteai, i tero- 
risaii, le deschideaii lădile și sub titlu de despăgubiri, le 
luai banii?), duceaii cu dânşii vitele țăraniloră 3), i despoiaii 
de bucate și de fânii, pentru dânșii, pentru servitorii şi caii 
loră €, strîngeaii pe țărani cu grămada, vinovați şi nevino- 
vaţi, bărbaţi, femei şi copii, şi în modă victoriosti i duceaă 
ca prisoneră în închisorile comitateloriă. Așa că insurecțiunea 
nobilimii de la 1784, degeneră întrună resbelă de bande 
înfuriate cu populaţiunea liniscită şi nearmată a ț&ranilorii, 
în despoiările şi atrocitățile cele mai brutale. 

Administratorulă fiscală din Hinedâra raporteză în acestă 
privință: 

„În 11 Novembre, dice dânsulă, sosi scirea, că nobilimea, 
care a plecată asupra țăraniloră resculați a puşeată în 

1) O petiţiune a nobilimii din 24 Novembre 1784, adresată guvernului 
transilvană, e subsemnată astă-felă : Tabula Regia Iudiciaria, supremus 
Comes Tabulaque continua Comitatus de Rikillă cum 
Maros uniti, Magnates item et Nobiles securitaţis gratia 
in civitatem M. Vasarhely confluentes. 

2) Archiva contelui Jankovits No. 507. — Raportul comisiunii din 
„ Aradii, 8 Dec. 1784. 

3) Archiva contelui Jankovits No, 323. 
*) Raportulii vice-colonelului Earp către comanda generală, 21 De- 

cembre 1874 — 'Totii asemenea ordinuliă guvernului transilvană către co- 
mitatulă Clujului din 27 Jan. 1785 No. 459, şi scrisârea contelni Ian- 
kovits către același comitatii, 3 Febr. 1785,
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Pescișii pe doi țărani, despre cari de altmintrelea, nu se scie, daca ai fostii și dSușii în societate cu țeraniă resculați, sati că venise acolo numai pentru afacerile loră particulari, şi aşa i voră fi ucisă fără să fiă vinovați, de oră-ce nobilii î- ritaţi nu mai cruțaii nimici ce Je cădea în mână, şi nici nu-şi mai luară timpii să deosebâscă pe cei vinovaţi de cei ne- vinovați. 'Totă în acea di ună nobili cu numele Iosif Buda, atacă pe drumii cu armele în mână pe ună murariii ală fiscului şi-i luă banii ce-i avea la dânsulă în suma de 55 fi. Murariulă acesta s'a plânsă aici la administrațiune. Ami chiămati apoi pe Buda să respundă şi i-ami cerută să îna- poieze banii cei luase, pe cari dânsulă i-a Şi restituită, Dar trebue să observă aici, că, nobilimea, care sa armată şi pl6că asupra țăranilorii, comite o mulțime de inconvenienţe şi erudimi neumane, prin cară răulă acesta se ațița și mai multi. Afară de aceea se vorbescii lucrui despre unii no- bili, cară arată, că dEnșii ai mai multă în vedere prada, şi cupiditatea de câtă restabilirea liniscii 2). În fine pe fiă-care di sosescă sciri, că mulți țărani persecutați ati fugită de frică prin munţi și stai ascunși pe acolo, iar hutmanulii din Mun- celulă-micii mi-a relatată în diua de eri, că nisce femei fu- site și persecutate sai scoboriti cu copiii la sin din pă- durea Muncelului-mare şi Vaii rugată să le dee mijloce de 

subsistență“. 

În același timpii Ladislaă Ballo, vice-comitele Albei, scrie comitatului Hinedora;: 

YA „În ce privesce datorința nostră noi încă nu ami rămasă înapoi. După ce ami luată cu noj câți-va soldaţi viteji din 
1) Nur muss man hier anmerken dass durch die bewafnete, und aus- ziehende Edelleute viele Inconvenienzen, und unmensch- liche Grausamkeiten geschehen, die das Uebe] gewiss nur immer mehr anfachen, [is werden Sogar von einigen Geschichten erzehlet, die da anzeigen, dass sie mehr das Beuthmachen, oder die Habsucht als die Herstellung der Ruhe zum Augenmerk haben. Administratoriulă Iosifi Leitner către Tesaurariată, 14 Novembre 1784.
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regimentulii Toscana, amă prinsă în 'Trăscăi 140 de inşi 
şi amă ucisă 6, în Ighiu amii prinsă 13 și amă ucisă 9, 
în Cetea și în Geoagiuli-de-susă ami prinsi 12 și amii 
ucisă 4.« 

Totii dânsulă serie în 21 Novembre către unt conte un- 
gurescă: 

„În proporțiune eu numărulii celă mică ati națiunii nostre 
am adunată lângă mine vre-o 100 de inşi, şi voiamă să mă 
unescă cu alți 50 de nobili armaţi din Ighiu, apoi să mai 
iaii cu mine pe căpitanulă Multz din regimentul 'Poscana 
cu 25 de husari și împreună să mergemiă prin munți ca să 
persecutămiă până Ja morte pe turbaţii de tâlhari, cari se 
scaldă în sângele nostru, dar cu durere şi of! cu ce amară 
durere a inimii am trebuită să mă convingă... că de și husa- 
rii ungurescă buni la inimă arii fi voită să sbore cu tâtă 
bucuria, ca să stingă pe tâlharii aceia, cari ne sugă sângele 
nostru, dar cu tote aceste aii fosti împedecați în bu- 
nulă loră seopă prin ordinele venite de Ia comandă, că nici 
într'ună chipii să nu vină cu noi prin munți după tâlhari, 
mai multă, chiar şi în casulă daca tâlharii voră veni pe 
aici, dânşii numai să-i alunge înapoi dar să nu-i omore, să 
nu-i taie... De altmintrelea Ilustrităţile vostre trebue să aveți 
în vedere, că plebea, cea sălbatică nică o-dată n'a patutii fi 
guvernată și nică nu pote fi guvernată fără fecă tare, că 
prisonerii, cară i-amă făcută până acum şi ali căroră nu- 
mării trece peste 300 de inşă trebue pedepsiți în conformi- 
tate cu legile patriei, cari amenință cu morte pe acela, care 
comite unii furtă în valore de 3 fl.“ 

În urma acestui resbeli neumană cu populațiunea, iniseită 
şi nearmată, a țăranilorii închisorile din Aiudi, din Alba şi 
Deva se umplură de prisoneri. 

Dar cum trata nobilimea, cu prisonerii aceștia, trece peste 
ori-ce închipuire. 

Mulţi dintre țăranii aceştia nefericiţi, loviți de violen-
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țele nobilimii cădeat morți pe drumuri saă în lăuntrulă 
orașeloră, iar unii periati de fome, de sete și de bătăi în 
închisoră. 

Despre ună faptă întru adevără revoltătoriii întâmplatii 
cu prisonerii din Aiudă ne relateză contele Teleki 2) ur- 
mătârele : 

„Mulţi dintre țăranii resculați în Sân-Georgiuli Trăseăului 
a fostă tăiați, mulți au fostii răniţi şi aduși ca prisoneră 
la Aiudă, şi din aceștia mulți ai muritii pe drumi sau în 
orașii. Unulă "şi dede sufletulă pe stradă lângă o fântână 
cu rotă, și rămase acolo până când gâdele i legă capulă 
de picire şi-l duse cu o prăjină afară din orașii. Iar pe 
cei-l-alţi prisoneri i închiseră în pivnița lui Bodor în faţă. - 
cu fortărâța, dându-le pe fiă-care di câte ună funtă de pâne 
şi apă. Dar încă în decada a treia a seculului presenti, pe 
când scriitoriulii acestori şire (Teleki) se afla ca studentă 
în Aiudii, se vorbia în generală, că unii individă Gre-care, 
lipsită de sentimentulii umanității, astupă noptea cu paie pe 
din afară ferestile pivniţei Şi în diminâța următore aflară 
pe miserii arestanți nădușiți“ 2), 

„Împrejurările ne mai audite iesă la lumină, serie contele 
lankovits către comitatulă Hincdărei. Prisonerii esaminați în 
diua de 2 Ianuarie 'mi descoperă, că mulți din că arestaţi 
încă mai înainte cu 8 s&ptEmâni, de abia ai pututii scăpa 
să nu moră de sete, de când sunt aduşi şi aruncați în în- 
chisorile de aici, că neputându denşii să capete apă îu modu 

1) Teleki, A Hora-tâmadâs, 50. 
2) Despre întâmplarea acesta, amintesce și „Diariulă revoluţiunii lui 

Horia“, susţine îusă, că românii se ai ucisi singuri unii pe 
alţii. „În Sân-Georgiuli Trăscăului, dice Biariulă revoluţiunii, 6 ini aă 
căduti mo:ţi, unii aă fostii răniți, iar 198 aduși ca prisoneri în închi- 
sorile Aindului. Aică i închiseră în nisce pivniţi, dar țăranii începură 
să se certe, să sc bată şi câți-va se uciseră unii pe alții & Comunicarea 
acesta însă, și anume, că ună numără mai mare de țăraui să se fi ucisti 
singuri unii pe alții în închisori, est: cu totulă neverosimilă. Judecândă
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gratuitii aii trebuit să plătescă Judelui de închisori câte 8 
groșițe pentru unii caucă de apă, și 4 cr. pentru 0 vadră, 
că într'o singură nopte ati murit dintre ei 7 inşi, omeni, 
cari se rugati să le dee apă, dar aceia cari n'aii putută să, 
plătescă nici n'aă căpătatii să bee. Nu se pote ascunde din 
nică ună punctă de vedere, dice contele lankovits, că modulă 
acesta de-a trata cu prisonerii- este contrarii ori cărei u- 
manităție »). 

Înainte de a încheia acesti tristă eapitulă despre atroci- 
tățile, ce le comise nobilimea reseulată cu populațiunea ţă- 
raniloră, mai trebue să amintimă aici şi despre premiele ce 
le puseră funcţionarii din Slatna pentru prinderea saă nimi- 
cirea căpitaniloră. “ 

Fără nici o autorisare legală, oficiuli montană din Slatna 
publică ună premii de 2000 A. pentru acela, care va prinde 
pe Horia viă, şi 1000 Al. care "li va aduce mortii, 100 de 
galbini pentru Ionă Horia, vii şi 50 galbini mortii, 500 A. 
pentru prinderea lui Cloșca şi Birla şi 30 fl. pentru prin- 
derea, emisarilorii 2). 

Dar până acum — în 17 Novembre — serie subprefeetulii 
din Slatna, nu s'a aflată nime, care să pună mâna, pe a- 
cești doi corifei, pe Horia bătrânul și Horia tînărul, eară 
âmblă în continu însoțiți de trupele lorii 2). 

după estrema, izitaţinne în care se afla funcţionarii comitatalui Alba, 
(și probă destulă de evidentă sunt scrisorile vice-comitelui L. Ballo) 
se pare, că funcționarii comitatului nu eraă cu toțulă străini de asasi- 
natulă acesta. 

1) În 28 Decembre comandantulă generală din Sibiii scrie contelui 
Tankovits „că prisonerii diu Alba Iulia, dacă voră fi trataţi şi de aci în- 
ainte totă astii-felă, atunci vorii trebui să pi€ră cu toţii întrună 
modă miserabilii din causa, relei subsistențet, 

2) Raportulă subprefectului Efraim Enyedi cn data Slatna 17 No- 
vembre 1784, și scrisârea lui Andrei Zelenkai magistrulă mu. ţiloră, din 
20 Novembre a aceluiași anii. 

3) În 15 Novembre trei husari din Slatna cercară să prindă pe HLo- 
ria celă tînără în comuna Mogoşii, dar fără resultatiă. Anume căpi-
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Cea de ântâiii scire, că țăranii români se aii revoltată în 
Zarand sosi la Viena în diua de 12 Novembre dimineţa,. 

În timpulii acesta telegrafele şi drumurile de fier lipsiaii, 
iar comunicațiunea dintre Sibiiă și Viena, pe drumurile cele 
rele ale Transilvaniei, pe pustele pline de noroiii ale Unga- 

tanulii Richard din armata imperială, care în timpulii acesta se afla cu 
o trupă mai mică de soldați în Slatna, trimise în 15 Novembre trei hu- 
sară în comuna, Mogoșiă să ducă și acolo patenta, ce o adresase guvernul 
către țărani pentru liniscirea turburăriloră, Soldaţii aceştia ajungendă în comuna Mogoșii predară patenta preotului de acolo, care și începu să o citescă înaintea unei trupe de vre o 250 de țărani, care se afla aici sub 
comanda căpitanului Ionii Horia. Dar tînărulă Horia îndată ce audi con- 
ținutulă patentei o smulse din mânile preotului, o călcă în Picidre și 
scuipă pe ea. După ună micii intervală Ionii Horia voindă să mârgă prin pădure, soldaţii se luară după dânsulă, ca să-lă prindă sai să-lii taie. 
Când era însă aprâpe să-lă ajungă, calulii lui Iontă Horia potieni și tînă&- vali căpitanii “și lasă calnlă în mânile husarilori și scapă pe josă în altă parte. Soldaţii însă nu încetară să-lă persecute, şi în unire cu 
dânşii, ună iobagiă din Mogoșii cu numele Luca Miclea alergă repede în- aintea lui Ionă Horia şi-lă prinse. Dar în momentulă acela sosiră may 
mulţi țărani în ajutoriulă lui Horia, 'lă liberară din mânile iobagiului şi 
alungară pe soldaţi, iar aceştiă, se întârseră la Slatna luândă cu dânşii 
calulii ni Toni Horia, și chivera, ce-i căduse de pe capă. Tinărulă căpi- 
tan credândi, că soldaţii, cară "lă persecutase în Mogoșii fusese numai 
nisce lucrători dela usina din Slatina îmbrăcaţi îu haine de militari, adresă, în diua următâre o scrisâre către funcționarii din Slatna, în care dicea, că dânsul s'a ţinulii de pacea, ce ait închiăiat'o pe câmpulă dela Galda, dar nu scie din a cui poruncă Vaii atacati eri în Mogoșă trei tâlhari 
Îmbrăcați în haine de militară, aceştia ai voită să-lă ucidă, i-ati Inatiă ca- 
lulă, şi astii-felii cere să-i trimită câtii mai în grabă calulă înapoi, căcă 
altcum pace bună nu va fi. Scrisârea acesta, care se începe cu cuvintele: „Eă Ursii Nicula fiulii lui Horia“ e Subsemnată cu aceluși nume „Eă Ursii 
Nicula, Din serisărea acesta, cum şi din interogatoi iuli lui Ursă Uibari 
se constată așa, dar, că tînărulă Horia încă primise în familiă numele 
de Ursă. Decedatulă Szilăgyi - amintesce şi dânsul de dâue ori despre
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ici, abia se putea face în 8 și 10 dile, chiar și în ceasurile 
cele mai urgente. 

Împăratul Iosifă intrase, chiar în timpuli acesta în stare 
de resbelă cu republica Olandei, pentru deschiderea hberei 
navigațiuni pe zîulii Scehelda, concentrase la frontierele pă 
riloră-de-josii o armată de 80,000 omeni și voia să conducă, 
singură în persână operațiunile de resbelă în contra repu- 
Dlicei În acestă situaţiune delicată şi critică, cum o nu- 
mesce însuși împăratulă, scirea despre resbelulii românilară 
din Transilvania începută în contra elementului ungurescil 
chiar sub numele monarehului, "li surprinse într'ună modă 
cu totulă neplăcută şi neasceptată. 

Cea de ântâiii grijă a împăratului fu așa dar să restabi- 
I6scă numai decâtii iarăşi liniscca, publică în 'Pransilvania, 
şi încă cu tote mijlocele. 

Spre scopulă acesta împăratulă adresă în 15 Novembre 
br. Brukenthal următoriulă biletii: 

„Trebue cu totă seriositatea și cu totă rapiditatea să se 
pună capătă întâmplării atâtă de neplăcute, de triste și fa- 
tale cum e revoluțiunea, țăranilor români, cum sunt atroci- 
tățile şi devastările, ce le comitii cu acestă ocasiune. Oră ce 
administrațiune ine organisată trebue să aibă în vedere, 
că posesiunea liniscită şi siguranța să fiă garantate în stată, 
atâtii în privința personelorii, câtii Și în privința averci. Și 
fiindiă-că amândoue lucrurile aceste ati fostii atacate întru unii 
modă atâtă de neplăcutii Domnia-ta te vei înțelege “verbală 
numai decâtii cu comandantulă generală şi împreună veţi 
da ordine comitatelorii, ca, dânsele să dec totă ajutoriuliă 
necesarii pentru liniscirea acestoră turburăni. Și fiindu-că 
procedura legii statare trebue să servescă în asti-felă de 

* 

întemplarea acesta. O dată însă ne spune, că incidentulă acesta s'a întâm- 
plată cu Ionii Horia (pag. 112) și altă dată “lă relateză despre Ursii Ui- 
barii (pag. 180). Erârea, principală însă este, când Szilăgyi crede, că 
serisrea acâsta e adresată din partea lui Ursi Uibari, 

ÎN 
S
I
I
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casuri ca ună esemplu şi spectaculă publică de terore, Dom- 
nia-ta vei dispune să plece | împreună cu trupele şi câți-va 
funeţionari de ai comitatelorii, fiă vice-comiţi, subprefecţi sai 
asesori, parte ca dânşii să dojenâscă pe reseulați în limba 
loră, parte ca după o cercetare sumară ce o vorii face să, 
țină judecată statară asupra agitatorilorii și a personeloră, 
ce vori face resistența, şi pe cet condemnaţi să-i esecute a- 
colo pe locă cu gâdele ce-lii voră avs la indemână, se în- 
țelege însă, să nu se comită nici ună abusii cu măsura 
acesta, şi în modulii acesta să fiă tratați numai sceleraţii 
mai renumiți. 

„De asemenea, vei invita preoțimea, de religiunea, grecâscă, 
să-și dee cea mai serupulâsă silință, ca, să convingă pe v- 
menii acestia înfuriați despre rătăcirea în care se află, şi 
să-i aducă iarăși la liniscea, ce trebue so observe. 

„Și fiindi-că liniseirea acestori turburări "mi jace forte 
multă Ja inimă, Domnia-ta "mi vei înainta, raportele D-tale 
detaiate prin cancelaria aulică. 

„Pe capulă revoluțiunii să se pună ună premiă de 300 
galbini în favorulă persânei sai a personelorii, cari vori da 
în mâna autorității pe căpitanulii acesta, sau pe alți căpi- 
tani mai de frunte, și premiulit acesta să se aducă la cu- 
noscință publică peste totă loculi. 

„De altmintreiea Domnia-ta vei ars grija cea mai mare, 
să-mi înainteză câtă mai în grabă unii raportă detaiată de- 
spre împrejurările cum s'a născută turburările aceste, prin 
ce aii fostii provocate, cum se ai estinsă şi în fine” cum 
stai lucrurile până în ora aceea. 

„Îndată ce Domnia-ta "mi vei pute da informaţiuni sigure 
şi detaiate asupra acestori întâmplări, saă dacă în privința 
acesta vei av6 lipsă de ndue ordine să-mi trimiţi iarăşi îna- 
poi pe gardistulă acesta, 

Toti asemenea biletă fu adresată şi contelui Niezky, pre- 
şedintele Locotenenţei din Buda.
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Iar br. Preisz, comandantul generalii din Transilvania, 
primi dela împăratulă următoriulii ordinii : 

„Nu mă îndoiescă, că Domnia-ta de şi te afli în depăr-— 
tare vei fi luati totuşi măsurile cele mai estinse, ca să îm- 
pedeci revoluțiunea țăraniloră din Transilvania, şi la casă 
din contra să faci numai de câtă disposiţiuni în privinţa a- 
cesta și cu totă seriositatea. 

„Fiindii-că impresiunea cea mai puternică asupra mulţimii 
mari o facii în astii-felă de casuri tunurile, Domnia-ta vei 
da numai de câtă ordină prin gardistulă acesta la Alba 
Iulia, ca să trimită de acolo și din Sibiiii câte-va tunuri de 
câte 3 funți împreună cu soldaţii de artileriă şi cu muni- 
țiunea, ce e de lipsă, și să le transporte diua și nâptea, cu 
cai pregătiți din distanță în distanță, acolo unde se află tru- 
pele şi să le distribue pe la batalione şi divisiuni. 

„Pe lângă aceea am mai dată ordină și comandantului 
generalii din Ungaria, că îndată ce liniscea se va fi resta- 
bilitii acolo, să trimiţă la Domnia-ta, pe generalul Koppen- 
zollern cu doue regimente de infanteriă, De Vins și Kâroly, 
de asemenea şi pe generalulii Sturm cu dragonii din regi- 
mentele Wiirtemberg și Berlichingen, și Domnia-ta să între- 
buinţezi trupele aceste acolo unde vei afla de lipsă, ca să 
ici pe reseulați între doue focună. 

„Daca liniscea în părţile de acolo încă nu se va fi re- 
stabilită, atunci precauţiunea cere, ca regimentulă I românii 
de graniţă, care e compusă din soldați cam nedesciplinați să 
fiă retrasă îndată, companiă cu companiă, şi ținută în or- 
dine sub inspecţiunea oficeriloră superiori și subalterni, așa, 
că ori-ce escese să potă fi evitate. Jar în casă dacă popo- 
rul acestă resculații nn se va pute îndupleca, să se îm- 
prăseie și să dee pe agitatori în mâna autorităţii, atunci e 
de lipsă să întrebuințezi și forța, dar nu trebue continuată 
mai multă de câtă până trupele tăraniloră se împrăseiă şi 
se retragii.
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„De altmintrelea Domnia-ta te vei înțelege în comuni cu guvernulă de acolo, aşa ca, ordinele mele să fiă urmate întocmai și liniscea să se restabilâscă câtă mai în grabă peste totă loculii. Despre tâte aceste Domnia, ta vei raporta în continu consiliului aulică de resbelă, în măsură, după cut împrejurările se voră îmbunătăți saii agrava. 
„Îndată ce-mi vei pute da intormaţiuni sigure şi detaiate despre întâmplările aceste, saii vei av lipsă de nue or- dine să-mi trimiţi pe gardistuli acesta iarăşi înapoi. 

Toti în aceea di împăratul scrise și br. Schakmin co- mandantului generală din Buda: 

»Disposiţiunea, forte bună, ce ai făcutii-o, dice împă&ratulii, că ai trimisi în contra, țeraniloră reseulați doue regimente de infanteriă şi due de cavaleriă, se aprobă şi are să re- mână. Dar pe lângă regimentele aceste vei trimite numai de câtă din cavaleria, care se află acolo în apropiere, încă atâtea trupe, câte sunt necesari . . . Prin gardistulii acesta, - vei da numai de câtii ordinii să se trimiţă din 'Timişora câte-va tunuri de câte 3 funți dimpreună cu astileriştii ne- cesari, și să le transporte diua și noptea cu cai de dis- tanță la locuvile unde se află batalionele trimise în contra resculațiloră. Pentru siguranță mai mare vei trimite de a- semenea, și din Buda câte-va tunuă de câte 3 funți... 
„Și de dră-ce comandantulă generală din Timișora este absentă . . . de aceea Domnia-ta, în casulă acesta, urgentiă vei da ordină în numele mei prin curierulii acesta, colone- lului Hubel din Timişora şi comandei regimentului româno- ilirică, ea în casă dacă turburările totii mai continuă în ținu- tulii de acolo, atuncă pentru mai mare siguranţă a averi- lorii din graniţă, şi cu deosebire, ca să nu se ațîțe cum-va şi trupele aceste, cari Şi așa sunt cam nedisciplinate, și să țină cu țăranii, ele să fiă retrase numai de câtă, companiă cu companiă, și ținute în ordine sub inspecţiunea oficeriloră superiori și subalterni, așa ca să se potă evita ori-ce escese.
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lar în casii daca liniscea se va fi restabilită cu totul, m&- 
sura acâsta, să nu se mai esecute, saă să țină numai până 
în momentul, când liniscea se va fi restabilită pe deplinii“. 

Ordinele aceste eraii întru adevâriă severe. 
Împăratulă fără de a av în vedere, dacă miserii iobagi 

mai puteaii suferi sat nu uni asti-felă de jugă erâncenii, 
pedepsia prin măsurile sale nu pe nobilimea tirană și pe 
autoritățile complice cu nobilimea, ci pe iobagiulă maltra- 
tatii, desbrăicatăi și ămândă, pe țăranulă, care lupta pentru 
împăratulii, 

Premiulă atâtă de mare pentru prinderea, lui Horia, pu- 
nerea, în mișcare a tunwriloră din Alba, din Sibiiă, din Ti- 
mişora și Buda, ordinulă să iee pe reseulați între dvue fo- 
cură, darea țăraniloră pe mâna nobilimii să-i judece fără 
recursii și fără graţiă, tote accste ne arată câtă de impre- 
sionati fa împăratului la cea ântâiii scirc, că românii se aă 
reseulată în 'Transilvania. 

Dar peste 7 dile împăratul reveni „de noi asupra ordi- 
neloriă sale. 

iosifii amiculit țăraniloră recunoseu singură, că nu cu tu- 
nuri şi cu legi statare, nu cu vărsări de sânse, ci cu blân- 
deță şi amnestiă trebue să vină înaintea poporului, care în 
nefericirea şi desperarea sa, apucase armele. 

În 22 Novembre împă&ratulă Iosifă adresă ună rescriptă 
energică guvernului din Transilvania, rescriptă, în care îm- 
păratulă 'şi exprimă adânca sa indignare pentru atrocită- 
țile, ce le comise nobilimea cu țăranii prisoneri, dojeni cu 
severitate pe br. Brukenthal, care voise să proclame insu- 
reeţiunea generală a nobilimii, şi invită guvernulii să sus- 
pendeze numai de câti legea statară, și să publice amne- 
stiă generală pentru țăranii resculați. 

Textul acestui memorabilă documentă era următoriulă : 

„losifă ală I!-le ete. Dintr'unii raportă, care ne-a sositii 
ami înțelesă cu neplăcere, că unii numări cre care de nv-
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bili adunaţi şi cară nu puteai să constitue nici chiar o adunare 
ordinară a comitatului ati cutezată într'ună modii arbitrară să 
esecute numai de câtă în dou locuri pe prisoneri, fără nici o 
cercetare, după, dreptul statariă, și anume într'ună locii vre o 
60 de inși și în altii locă vre o 40 de inşi '), 

„Fiindă că actele aceste de sigură numai că iriteză şi maă 
multă pe meni, și de altmintrelea nici nu folosesc ni- 
mică, iar de altă parte deși purtarea poporului în rea- 
litate se ar pute privi ca ună felu de resbunare şi atrocitate, 
totuşi poporulă trebue adusă la calea cea bună mai multă 
priu convingeri și prin recunsscerea gteșelei, ce a comis'o, 
așa, că pentru scopul acesta agrațiarea şi liberarea priso- 
nerilorii din închisori va ave o influență multă mai salutară 
de câtii pedepsele cele mai severe, fiindă-că severitatea, 
sub-jugă ce e drepti poporulii, dar nu-lă convinge și prin 
urmare focul pote să erumpă de noii la cea de ântâiit oca- 
siune. Acâstă purtare umană faţă cu poporulă trebue să o 
imprimaţi bine în inimile nobililoră, oră câtă de grei aii fostă dânşii atacați din partea, resculațiloră, fiindi-că alt- 
mintrelea dânșii nici-o-dată nu vori pute spera să fiă siguri, 
ci din contră vor fi espuși la ună periculă şi mai mare la 
cea de ântâiii ocasiune. De asemenea trebue să ordonaţi în 
modul celii mai severă şi funeționarilori comitatului, să nu 
arete față cu Omenii nici o neîncredere, căci alteum țăra- 
nil vădendă că funcţionarii se temi de dânşii, voră deveni 
și mai cutezători. Prin urmare este, de lipsă, ca procedura 
sumară să fiă iarăşi suspendată, iar țăranii, cari se află 
în închisori să rămână deținuți până va veni la Deva co- 

1) Aus einem Uns zngekommenen Bericht, 'haben vwir nicht ohne Missvergniigen vernohmen, dass versammelţ e Edelleute, die 
nicht einmal eine ordentlichs Comitats-Versammlung ausmachen, sich eigenmăchtig erfrechet haben, in zwey Oertern, nem- 
lich in einem etliche 6 0, und in dem anderen etliche 40 Pexz. 
sonen die gefangen worden sind, gleich ohne weitere Uunter- suchung standrechtmăssie hinrichten zu lassen. 

20
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misiunea, ce amii numit'o noi ca să facă cercetările ce sunt 
de lipsă în privinţa celoră culpabili. 

„Înainte de tote însă trebue să vă daţi silință, ca fiă- 
care să. se întârcă pe îa satele sale, și celorii cari se află 
prin păduri să le fie permisă a se întârce iarăşi pe la 
locuinţele lori, dacă, promit, că voră rămâne linisciţi. A- 
cesta este singurulii mijlocă şi toti-o-dată celă mai siguri 
pentru a restabili iarăși ordinea şi liniscea, de dră-ce a- 
fară de devastarea curțiloră 'nobilitară micşorarea popula- 
țiunii și a culturii încă este o pagubă, prin care răul se 
face și mai mare, fiindiă-că țăranii români de frică a se în- 
torce pe a casă, sai se voră decide să emigreze sai vori 
rămâne prin păduri şi în modulă acesta vorii negligia cul- 
tura pămentului. Dar lucrulă celă mai răi este, că ați 
voită să provocaţi, o insurecțiune generală a nobilimii, şi 
cu tote că ați cădutiă în retăcirea acesta, credemiă însă că 
veţi fi venitii la judecată mai sănătosă. Ca să provocaţi o 
astii-fel de insurecțiune, voi nici nu sunteţi îndreptățiți 
fără prea, înaltul nostru ordină, sai fără învoirea nostră, 
şi așa trebue să considerămă intențiunea acesta ca obrăs- 
nicia cea mai mare şi care ar put6 să aibă pentru yii- 
toriă urmările cele mai triste, fiindă-că numai nouă ne a- 
parține dreptului şi noi avemiă în mână mijlocele. ca să 
restabilimii ordinea şi liniscea 1), pe când în modulă ar&- 
tată mai susă se causeză numai o iritaţiune Şi mai mare, 
și în fine de sigură sar pute provoca ună resbelii in- 
ternă naționali sai pote chiar și ună resbelă de religiune, 

1) Impăratulăi face aici alusiune la raportulă br, Brukental din 13 
Novembre, în care dicea: „Guvernul ca să nu întârdie nimică propuse 
în 9 Novembre comandantului generalii, că în casă dacă dânsalii crede, că 
armata, care se află în ţără, nu va fi suficientă, ca să suprime revolu- 
țiunea în tte părţile țărei, atunci guvernulăsă întrebuin țeze 
singurulă mijlocă, ce mai cra în puterea sa, anume 
să ordâne insurecţiunnea nobilimii și a comunităţilorii 
libere în iuteresuli siguranței loră propriet.
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ală cărui finită și urmări nici nu se poti prevede 1). Daca Yo aţi fi lăcomitiă așa dar să ne faceţi propunerea acesta, atunci am trata cu cca maj estremă severitate pe aceia, cari întru adevăr "și ar fi permisă așa ceva. Dar ne place să sperămi contrariul şi toti ce e mai bive, anume că veți fi venită la v judecată mai bună. Acâsta este prea înalta, nostră voinţă, acesta, este ordinulii nostru, care vi-lă aducemă la cunoseință și vi-li dămiă în scire, că de aci înainte să suspendaţi ori-ce procedură mai departe a drep- tului statariii, şi din contra publicândi o amnestiă, generală şi instruindă poporulă să faceţi, ca fiă care să se întârcă pe la casele sale. 'Potă-o-dată suntemă siliți să desaprobămiă chiar şi numai ideea, ce ați avut'o, ca să ordonați o iu- surecțiune fără să ne întrebaţi pe noi mai înainte, fără de sciința şi fără aprobarea nostră prealabilă, şi vă declarămii, că o astă-felă de propunere ar descepta numai nemulțămi- rea nostră cea mai mare Şi ar causa o pedepsă simțitore. „De altmintrelea nu putemiă să vă ascundemi surprinderea nostră, că voi de la, începutul acestei ferberi a poporului ne-ați înaintată numai unii singură raportă. Vă ordonămă aşa dar. prea grațiosi, că despre tâte evenimentele, ce vori urma să ne informaţi fără întârdiere din timpi în timpi şi de 

1) Was aber noch das schlims4 e îst, und woriiber ir verkofen, das Ihr Euch, obwobl Ihr darauf verfallen seit, eines besseren werdet besonnen haben, ist; dass Ihr eine all gemeiue Insurection der Adelschaft habe veranlassen wollen; hieza seyt inr ohne unseren allerhâchsten Befehl, oder Einwilli- gung nicht einmal berechtiget, und es miisste daher- solche fir die srosste Vermessenheit nicht nur angesehen werden, sondern sie wiirde auch fir die Zukunft von den iibelsten Fol- gen seyn k5nen, da Uns allein oblieget, und wir die Mitte] în Hinden haben, Ordnung und Ruhe herzustellen ; wohingeg-n auf ohige Art nur mehrere Erbiiterung hervorgebracht, und enalich ein innerlicher Nazional, oder wohl gar Religionskrieg ganz sicher veran- lasset xviirde, dessen Ende und Polgen gar nichi vVor- zusehen wăren,.
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altmintrelea vă rămânemii de bine-voitoră cu grația şi fa- 
vorea nstră regală și de mare principe. 

Nobilimea, dice împăratul, a esecutatii în două locuri pe 
prisoneri fără nici o cercetare și fără să constitue vre-o a- 
dunare legală. 

Raportulii de care face aici amintire împăratulă, era din 
partea armatei, și nu putemiă de loci presnpune, că autori- 
tățile militare să fi relatatii suveranului lucruri neesaete :). 

Nobilimea din Deva scimă cu certitudine că esecutase 56 
prisoneri în cursă de două dile. 

Dar unde se întâmplase esecuţiunea a dua > 
Documentele ne lipseseii. 
Probabilii, că sugrumarea acesta se întâmplase în Aiudă, 

acolo unde într'o singură npte aă fostii năduşiți într'o piv- 
niţă mai mulți ţărani prisoneri. Dicemi probabilă, fiindi-că 
totă funcționarii din Aiudă nu voiră să, raporteze nimici nică 
despre esecuţiunea întâmplată la Alba, Iulia în dilele de 25-27 
Novembre 2). 

În ce privesce însă amnestia, voința împăratului la începutii 
era, ca iertarea pedepselorii să fiă întradevără generală, pen- 
tru mulţimea țăraniloră resculați și pentru căpitanii loră. 

Dar cancelariulă Eszterhâzy se opuse. 
Amnestia, dice dânsulă, ar trebui să nu se estindă și a- 

supra, corifeilori, mai alesi după ce s'a decretatu unii pre- 
mii de 300 galbeni pe capulă primului căpitani. 

1) Până în timpulă acesta guvernulii din Transilvania nu voi să ra- 
porteze nimică monarchului despre esecutarea ţăraniloră din Deva. In 
raportulii din 13 Novembre secretariuli guvernului voise să facă amin- 
tire şi de casulă acesta, dar la parafare pasagiulii întregă fu ștersă 

2) Guvernul din Transilvania încă nu contestă într'ună modă posi- 
tivă, că afară de Deva nu se ar fi întemplată vre-o esecuţiune și în altă 
locă unde-va, ci se acopere numai cu o frasă de altmintrelea destulă de 
suspectă: că despre alte esecuţiuni ua i-s'a fâcutii nici o arătare. Ra- 
portulă guvernolui către împ. 30 Novembre 1784. 

  

ş 
j 
A
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Împeratulii aprobă şi primii căpitani fură, eschişi din 
amnestiă. ” 

Dar principala, dorință a împăratului era, să cundscă cu 
esactitate adevăratele cause ale acestei revoluţiuni, și să 
pună capătii regimului de abusuri şi de violențe. 

Dar dela nobilimea, şi autoritățile 'Transilvaniei nu putea 
să ascepte nimici. Cu misiunea acesta trebuia însărcinată, o 
comisiune mai calmă, mai neinteresată, și totă-o-dată cu mai 
multă compătimire pentru țărani. 

Spre scopulii acesta împă&ratulă adresă în 19 Novembre 
contelui Antoniu Iankovits din Banată următoriuli bilei : 

„losifă ali II-lea din graţia lui Dumnedeiă, ete. Ilustre şi 
onorabile conte, iubite eredinciosule. Ca să putemii afla, causa 
adevărată a turburăriloră din comitatulă Aradului şi din 
Transilvania, anii credută, că mijloculii celi mai buni este, . 
ca cercetarea acestori turburări atâtă în Ungaria câtă şi în 
Transilvania, să se încredințeze unei singure comisiuni im- 
parțiale, compuse din persâne civile şi militare. 

„Fiindă-că Domnia-ta, iubite credinciosule, în a cărui o- 
nestitate și cunoscințe avemii totă, încrederea, te afli şi aşa, 
în Banată, și prin urmare esti acolo la îndemână, aşa voimă 
să-ţi încredințămă Domiei-tale, iubite credineiosule, afacerea 
acesta dându-ți în ajutori pe generalulă maioră Papilla, 
care se află cu serviciul în Banati, şi spre scopulii acesta 
Te numimă comisarii alii nostru regali. i 

„În consecință, iubite credinciosule, *i ordonămi prea gra- 
țiosă, să plecă numai de câtă cu generalul Papilla, pen- 
tru care se facă disposiţiunile necesari pe calea autorităţii, 
și să începeţi acolo unde se a întemplată turburările, anume 
la Mureșă și succesivă să mergeţi mai departe în Transil- 
Vania, şi să cercetaţi causele acestoră turburări în modul 
celii mai esactă. Spre scopulă acesta. veți ave să ascultați 
în detaiii pe resculaţii prinşi şi aduşi în închisori, şi despre 
starea Iucruriloră, ce o veți constata, să-mi înaintați de a,
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dreptulă, îndată ce vă e posibilă, ună raportă detaiată prin 
cancelaria, ungaro-transilvană, dimpreună eu părerea vostră. 
Pe lângă aceea, iubițiloră credincioși, vă dăm instrucţiunea, 
că comisiunea acesta, în cercetarea sa are să, procedeze lă- 
sândii la o parte tote instanțele ordinare, și de altmintrelea 
vă rămănemă de binevoitori cu favorea şi grația vostră 
cesară regală.“ 

După ordinulă acesta împăratulă adresă contelui lanko- 
vits în 27 Novembre următârea instrucţiune: 

„În vederea misiunii importante cu care eşti însărcinată, 
e de lipsă să ţi se facă cunoscute Și împrejurările, ce sunt 
necesari pentru a put6 constata adevărulă Şi a pune capeti 
acestorii disordini. 

„În alăturare trimită aici raportele unorii oficeri, sosite 
de la comanda generală din Transilvania. Din acelea vei 
afla în câtva cele de ântâiii cause ale acestei revoluţiuni. 

„Aceea ce cunoscii eă este, că de mai mulți ani iobagii din 
domeniul Slatnei saă plânsă în mai multe rânduri 
cu insistență în contra asupririloră. şi severităţii funcţionari- 
loră, cum şi în contra autorităților domeniului, şi cu tote, 
că eă am ordonati în repeţite rânduri să cerceteze plân- 
gerile aceste Şi să constate cu esactitate starea lucrului, 
dar din nefericire! până astădi totă în zedară! Ce e drepti, 
se aii numită comisiuni pentru scopulii acesta, însă, comi- 
siuni, cari n'aii folositi nimici alta, de cât să facă a mal- 
trata şi mai multă pe țărani și să acopere pe funcţio- 
nani, dar reulă nu s'a sterpită nici odată din rădăcină 1). Se 

1) Bekannt ist mir, dass seit mehrereu Jahren die dringensten Be- 
schwerden von den Unterthanen des Szalatner Dominii 
iiber Bedriickungen und Strenge der Beamten so wohl als der Grund- 
obrigkeiten eingereicht worden sind, welche ich za wiederholten malen 
zu untersuchen, und genau zu erheben befohlen habe, aber Leider! 
bis izt vorgebens! Zwar wurden Comniissionen hierzu ernennet, die 
ber nie etwas anders fruchteten als die Unterthanen noch mehr
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înțelege, că pe unii timpii Gre-eare lucrurile se potii suprima, 
cu forța, dar când omenimea, e maltratată prea multă, câud 
în fine arcul se întinde prea tare, atunci de siguri se și 
rumpe. De aceea Domnia-ta în cursulii cercetării, pentru care 
vei pleca câtii mai în grabă, să constateză cu cesactitate a- 
devăratele fântâni ale acestoră turburări, să csamineză tâte 
împrejurările și apoi atingă pe ori-cine, fiă, funeţionari de ai 
comitatului, fiă de ai fiscului, fiă de ai oficieloră montane, 
să faci să înceteze numai de câtii tote abusurile, ce esistă, şi 
să schimbi pe funcţionarii, cari i vei afla, că ai lucrată 
în contra datorii loră. Pote că procedura acâsta va fi uni 
mijlocă şi unii esemplu multi mai eficace pentru a resta- 
bili şi a conserva cu mai mare siguranță liniscea, de câtii 
prin alte mijlce violente. 

„ăcelaşi .focă. şi aceleași plângeri esistă şi în alte do- 
menii, cu deosebire în domeniele montane şi fiscale din Mara- 
mureșii, şi unde pe lângă tote ordinele mele cele mai ener- 
Zice, nu am putută nică odată să ajungi la adevăriă, din 
contră 'Tesaurariatulii mi-a, azcunsti totii de una lucrurile 1). 

„În cestiunea acesta, eii mă încredă pe deplină în ones- 
titatea cunoscută a Domniei-tale, că Domnia-ta vei esamina 
lucrurile aceste cu totă zelulii și cu totă, activitatea, și fără 
să me întrebi multă vei pune numai de câtă capătă abusu- 
riloră şi vei depărta pe funcţionarii eulpabili. Spre scopulă 
acesta Domnia-ta vei ave așa dar să-ţi estindi cercetarea, 
Domniei-tale şi prin cele-l-alte ținuturi muntâse şi "comitate, 
unde esistă astă-felă de plângeri. 'Totă-o-dată ordoni can- 
celariei, ca să-ți trimită pentru întrebuințare tâte actele, câte 

mishandeln zu machen, und die Beamte zu beschânigen, nie aber 
Wurd6 das Utbel aus seiner Wurzel gehoben. 

1) Das nâhmliche Feuer, und die năhmliche Beschwerden bestehen noch 
bey anderea besonders Bergwerks- und Kammeral-Dominien, welche der 
Marmoros zuliegen, und habe Ich auch bey den nachdricklich: 
sten Lefehlen nie auf den Grund kommen k&nnen, vielmehr 
wurde die Sache immer durch das 'Phes aurariat verblimelţ.
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se raportă la plângerile din' domeniulă Slatnei, şi fiindă-că 
până acum de locă nu s'a începută în "Transilvania cu regu- 
larea urbarială, care a fostă promisă de uni timpă aşa de 
îndelungatii şi de dră-ce la cancelariă se află unii elaborată 
prealabilă în privința, acesta, așa ţi se va trimite şi elabo- 
ratorulă acesta, ca să, poți apreția, dacă ar fi bine să se 
începă chiar acum punerea în aplicare a, acestei regu- 
lări, şi cum ar trebui să se facă. Cu deosebire însă tre- 
buc să se delăture numai de câti iobagionatulă, în câti se 
estinde asupra persânelori, şi care mai esistă încă acolo după 
după tote aparențele, trebue delăturati întoema cum s$'a în- 
tomplată eu sclavia personală din cele-l-alte țără ereditare, 
daca până acum pe lângă tote ordinele mele atâtă de ener- 
gice, ce le am dati în acestă privință, nu se va fi pusă unii 
capătii apăsării, ce desonoreză aşa de multi omenimea“ !). 

Contele Eszterhâzy însă nu era, înţeles cu multe dispo- 
siţiuni ale împăratului în privința revoluțiunii române. 

În timpulă acesta cancelaria aulică ungaro-transilvană, re- 
presenta principiele conservatore faţă cu tendințele de re- 
forme ale împăratului Iosif. Dânsa apăra la tote ocasiunile 
prerogativele nobilimii, şi constituțiunea, feudală a Ungariei 
și a Transilvaniei >). 

1) vorziiglich aber muss das allem Ansehen nach noch immer beste- 
hende Iobbagiat soweit es sich auf die Personen erstrecket, wenn 
hierin Meiner so nachdriicklichen Befehle ungeachtet die A bstellung 
eines die Menschheii so sehr entehrenden Dru.- 
ckes gleichwohl nicht erfolget wăre, unverz iglich boseiti- 
get werden, so wie es mit der Leibeigenschaft in allen îibri- 
gen Erblanden geschehen ist. 

%) În fruntea Cancelariel ungaro-transilvană se afla 
pe timpulă acesta contele Franciscă Eszterhazy de Galantha în calitate 
de cancelariii. Procancelari eraă: contele Carol Pâlfty de 
Erdid și br. George Bânffi de Losonez, lar cu rangul de consiliari 
aflăm pe contele Nadâsdy, contele Zichy, episcopulă Okolicsâny, Ale- 
xandru Horvath, Neuhold, Izdenczy, Nagy, Scultety,  Iosifii Donath, 
Szentivânyi, Bacho și Brunswik.
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În 28 Novembre contele Eszterhâzy supuse împăratului o 
lungă, seriă de propuneri, în privința revoluțiunii române, pro- 
puneri diametrală opuse cu vederile împăratului. 

Documentul e destulă de interesanti ca. să-l comuni- 
cămi aici : 

„Revoluţiunea, dice contele Fszterhâzy, sai se micșoreză, 
peste icrnă şi se liniscesce, sai ceea ce nu putemi crede 
cresce și mai multă. 

„În casulă de ântâiii trebue să avemii în vedere : 
„Că nobilii și-au perdută totă averea, mai multă dânşii, 

nu aă pentru timpul de iârnă nică chiar case de adăposti, 
şi mulți din ei și-ati perdută copii, părinţii şi rudele. În pri- 
vinţa acesta, ar trebui așa dar luată, o măsură de precauţiune. 

La propunerea acesta, împăratul observă : 
„Perderea ce ai suferito nobilii este o nefericire, care a 

cădută asupra dânşilori, Și în privința acesta nu se pote 
face nimici pentru dânşii, cum nu se pote face nică pentru 
aceia, cari prin o întâmplare 6re-care ai suferitii o pagubă 
în averea loră. 

Contele Eszterhâzy : 

„De dră ce în ţinuturile de acolo, tote bucatele ai fostii 
arse, totă vinul şi tote băuturile vărsate și prin urmare 
va fi lipsă în tote, ar trebui luate măsuri să se aducă bu- 
cate din Banată pentru nobilă şi pentru publică. 

Împăratulă observă : 
„De oră ce aiă fostii arse cu deosebire numai curți nobili- 

tară, iar sate întregi puţine), așa nică nu se pote face altă 
disposiţiune, de câtă să se permită liberul trausportii ală 
victualeloră din Banati şi din cele-l-alte părți ale 'Transil- 
vaniei .., 

„În privinţa amnestiei, dice cancelariulă Eszterhăzy, ar mai 

1) Impăratulă se afla aici în ercre. Sate întregi nu ai fostii arse 
nici unulă, de oră ce în ţinuturile revoltate nu esistaă comune cu- 
rată ungurescă.



314 REVOLU'ȚIUNEA LUI HORIA, 

trebui să se adauge, că amnestia acâsta nu estinde și asupra 
căpitaniloră revoluțiunii, şi că ammnestia va av6 locă numai 
în easulii, dacă 6menii se vori întoree până la ună termini 
anumiti pe la casele lori, Și vorii restitui lucrurile, ce le 
ai răpitii Daca acesta nu se întâmplă, atunci tâlhatii sunt 
recompensați pentru tâlhăriile lori, iar funcţionarii și nobilii 
persecutați voră fi pedepsiți de due ori Şi nu vorii mai 
pute să fiă siguri în casele loră. 

Asupra, acestei propuneri împăratulă decide : 
„Afară de cei doi inşi, cari aă fostii presenți la convor- 

birea, ce ai avut'o cu vice-colonelulă Schultz, deosebirea, în- 
tre capii revoluţiunii şi între aceia, cari ai alergatiă numai 
după ei este așa de dificilă, în câtă pentru a restabili li- 
niscea și a face pe Gmeni să se întoreă pe la casele lorii 
e de lipsă, ca amnestia să fiă generală, şi apoi sub altă 
pretextii să fiă traşi la respundere numai căpitanii, cari se 
vorii constata prin investigaţiunea, ce se va. face D, fiindă- 
că altă cum prin svaturile lori mulţimea va rămâne totă- 
de-una împreună și nu se va împrăscia. 

„Ar trebui să se ordone contelui Iankovits, dice eancela- 
riulă Eszterhâzy, că dânsul să vorbâscă cu 6menii acestia 
întru unii tonă seriosi și energicii fiindă-că, dacă contele 
Iankovits se presintă înaintea, loră cu promisiuni şi cuvinte 
frumose, atunci i întăresee și mai multi în credința şi în 
rătăcirea lori, că bine ai făcută. 

» Tonulă contelui Iankovits, observă împeratulă, trebue să 
fiă tonul omului imparţială şi ecuitabilă, a omului trimisă 
din partea regelui, adecă severă cu aceia, cari nu-și recu- 
noseii. şi nici nu le pare răi de greștla loră, convingătoriii 
ca să-i smulgă din rătăcirea în care se afla, zelosii ca să 
descopere adevărul fără respectă pentru ori cine, şi în fine 

1) dass um die Ruhe herzustellen .. . . es nothwendig ist die A m- 
nestie allgemein zu machen, und erst die sich bey der vor- 
nehmenden Untersuchung zeigende Râdelsfihrer nach der Hand 
unter anderm Vorwande zur Verantwortang zu ziehen.
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compătimitoriă, ea să pună capătă abusurilorii şi asupririlorii 
de mai înainte, şi să arate țăraniloră prin fapte, că ce-i 
ecuitabilă să face pentru dânșii, de asemenea să câră și 
din partea lori linisee şi supunere fără nici o indulgență. 

Sub altă puneti contele Eszterhâzy propune: 
Casele împrăsciate de prin munți, ar trebui concentrate 

şi formate din ele comune la polele inunţiloriă. 
La acesta împăratulă observă: 
„Concentrarea caselorii, cu deosebire în ținuturile muntâse, 

unde pământurile de cultură sunt așa de împărţite, şi a, 
depărta pe 6meni aşa tare de la ocupaţiunile lorii, ar fi 
ună lucru fârte îngreunătoriii. 'Trebue așa dar ca esecutarea 
acestei propuneri să rămână încă suspendată. 

Cancelariulă Eszterhăzy : 
„Trebue să se înființeze câtă mai curând şcoli românescă 

în tinuturile de acolo, ea, să putemii face cetăţeni ai statului 
din 6menii acestia, ce sunt asemenea fereloră sălbatice, 

La partea ântâii împăratulă observă : 
„Ce e drepti şedlele sunt de lipsă, dar chiar situaţiunea 

împrăsciată a caselori face, ca introducerea, lori să fiă de- 
ficilă şi neefieace. 

Iar injuria asupra, româniloră împ&ratuli respinge dieândii: 
„Pote că totii cu acelaşi suecesii se ar pute transforma ferele 
acestea sălbatice, dacă celii puținii domnii pământesci ai aces- 
toră români arii căpăta prin şcolă nisce principii mai bune 5 

În privința regulării urbariali contele Eszterhâzy propune: 
„Întroducerea vegulării urbariali, dice dânsulă, şi anume 

chiar în timpul acesta va ave urmările cele mai rele. Însă 
mai târdiă, după ce o dată liniscea, şi ordinea, se va, fi res- 
tabilitii peste totii loculii, în câtă să putemi spera într'o du- 
rată stabilă a ci, atunci pote că va fi timpul pentru lucra- 

"i vielleicht wâre es ebenso ausgiebig... dass einstweilen die Grund- 
heren dieser Walluchen durch Schulen bessere Grundsâătzs 
iberkămen,.
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rea acesta. Fiindă-că altă cum, dacă regularea acâsta se va 
păr6 bună poporului atunci voră crede, că tote le poti ob- 
obţine cu foci și cu sabia, iar dacă nu le va plăe6 atunci 
vorii începe să facă turburără și mai mari. Şi fiindă-că tur- 
burările aceste se aii începută în domeniuli fiscală, şi cui- 
bulă loră şi astădi este toti acolo, iar de altă parte, după 
cum se constată din raportele autorităţilori montane, ale o- 
ficeriloră şi ale altorii omeni imparțiali, cu canalia, acâsta 
sau uniti chiar și băiași și omeni liberi numai ca să potă 
prada, și spre scopul acesta poporulă a alergată la dânşii 
din Banată, din Ungaria, cu unii cuvântii din tote părțile, și 
fiindă-că iobagii din domeniul Slatnei aă trimisă peste totii 
loculă emisană cu amenințări de aprinderi, ca să facă pe v- 
meni a se uni cu dânşii, așa se pare, că e lămurit de ajunsă 
şi întrună modii siguri, că adevărata causă a tâlhăriiloră 
acestora nu a fostă severitatea, nobililor, şi prin urmare re- 
gularea urbarială nu va ajuta nimicit de astă-dată, de câtă 
că va produce influențele rele, ce le am amintiti mai susti. 

„Mai departe acusarea ce se face nobilimii, că motivulă a- 
cestorii turburări ar fi fostii asprimea domnilor pământesci este 
în contradicere chiar și cu esperienţa, fiindă-că atunci se ar 
fi unită cu românii și iobagii unguresci, iobagii sceuescă şi 
săsescă, cari toti întru asemenea sunt tratați de domnii loră 
ca şi cei alalți români, dar acesta nu sa întâmplată, din 
contră mulți din iobagii acestia aă fostii uciși de români 

La acâsta împăratul observă cu indignare : 
»„Lotă lumea, scie, că de 10 ani de dile toţi iobagii dia 

Transilvania și cu deosebire românii se aă plânsii cu insistență, 
în contra roboteloră, e constatată din acte, că încă Maies- 
tatea Sa împărătâsa de prea fericită memoriă dase cele mai 
energice ordine pentru regularea servicieloră urbariali, şi că 
tote ordinele aceste aă fosti zădărnicite în continu, 1) şi 

1) Dass schon 10 Jahre lang die dringendsten Beschwer- 
den gesammter Unterthanen in Siebenbiirgen be- 
sonders der Walluchen gegen die Roboten bestehen, ist weltkun-  
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consecința naturală este, că acolo unde există asupriri și 
unde dispare ori-ce posibilitate de îndreptare, acolo nici li- 
nisce nu pote să domnescă; în fine sunt lucruri cunoscute, 
cari nu se potii nega, că în domeniulă Slatnei ati esistată o 
mulțime de asupriră escesive şi prin urmare Și plângeri în con- 
tra lori, şi că 'Tesaurariatulă dimpreună cu departamentulii 
monetară şi montanisticii de aică, care se află cu totulă pe sub 
pământii, nică o dată n'aii făcuți, ca asupririle aceste să în- 
ceteze, ei din contră autorităţile aceste orbite de funcţionarii 
lori voieseă încă să-i escuse. sunt fapte mai departe, că asti- 
fel de plângeri se află aici încă din luna lui Aprile nere- 
solvate, și că toti astii-telă se procedeză şi în celelalte oraşe 
montane, cu deosebire în Baia-mare, unde ună frate alti con- 
siliariului aulică Mitis represintă acolo pe tiranulă, iar fra- 
te-so aici "li acopere. Fără îndoilă așa, dar contele Ianko- 
vits are să facă cercetare în domeniuliă Slatnei, să pună capăti 
plângerilori acestora și să pedepsâscă pe cei culpabili. 
Dar totii odată trebue să o introducă și urbariulă, eare după 
atâtea prelucrări a fostii în fine aflată ecuitabilă atâtă din 
partea guvernului câtă și din partea cancelariei, şi în mo- 
dulii acesta să se facă dreptate acestori dmeni, anume, că 
întoema precum românulii rebeli a, fostii spânduratii, deca- 
pitată şi pușeată sai condamnati la alte pedepse grele, totă 
asemenea se pune capetă și plângeriloră sale, şi se introduce 
uni urbariă convenabilii 1), urbarii, care prin puterea regelui 
se impune să-lii observeze într'o formă atâti domnulă câtă Și 

“ iobagiuli. În moduli acesta, regularea acesta nu va, face de 
locii acea falsă impresiune, pe care o presupuni Domnia-ta.. 

dig; dass schon von Ihro Majestăt der hochstseeligen Kaiserin die nach- 
driicklichsten Befehle zu einer diessfâlligen Regulirung erlassen, solche 
aber immer vereitelt wnarden, ist actenmâssig ; ete. 

1) dass nămlich, so wie der aufriihrische Wallach gehenkt, 
sekâpft, und todtgeschossen, dann za anderen schweren Strafen 
verurtheilt worden; also auch seine Beschwerden behoben, und 
ein angemessenes Urbarium eingefihret werde,
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Contele Eszterhăzy : 

„Pentru presentii, conseripțiunea (caselori şi a populaţiu- 
nii) ar trebui amânată, până când foculă se va stinge cu 
totulă, şi acesta cu atâtă mai multă, de dre-că chiar con- 
seripțiunea unori comune a datii ocasiune la nascerea, aces- 
toră turburăză. 'Toti asemenea ar trebui suspendată şi con- 
scripţiunea pentru separarea iobagiloră de către grăniceiiă, 
fiindă-că şi așa poporulă din țera Hațegului s'a împrăseiatii 
prea tare și prin urmare conscripțiunea nu pote să cores- 
pundă scopului propusă. 

Împăratulă : 
„Conseripţiunea, sufletelorii nu are absolută nici o legătură 

cu turburările acestea şi chiar pentru a da o probă, că nu 
este în legătură cu tuvburările aceste, trebue urmati cu ea, 
mai departe, şi eu deosebire în ținuturile acele unde nu a, 
fostii nici o turburare, și prin urmare nu are loci escusa- 
vea, că Omenii nu sunt pe acasă. Iar separarea, iobagilori 
de grăniceri, pote să rămână de o camdată suspendată, 
fiindiă-că este chiar în ţera Hațegului. 

Contele Eszterhăzy propune a se restrînge puterile con- 
telui Iankovits în 'Transilvania: 

„În conformitate cu celii de ântâiii biletii prea înaltă, dice 
dânsuli, contele Tankovits a fostă trimisă în Transilvania nu- 
mai pentru liniscirea, şi cercetarea, turburărilori, dar prea 
înaltulă biletă, care a sosită eri, estinde puterile lui Ianko- 
vits în atâtă, că dânsulă pote să, destitue pe funcţionari şi 
să numescă alţii în loculă lori după bunulă săă placi, și 
afară de accea mai are să-și dee părerea şi în privința ur- 
bariului. În urma acestei disposiţiuni trebue, ca tote comi- 
tatele să fiă puse sub ordinile contelui Iankovits, iar gu- 
vernului să i-se ice totă activitatea, şi de oră-ce cestiunea 
acâsta stă în legătură cu tote instituţiunile politice, econo- 
mice şi în parte cu cele juridice, așa este aprope imposibilii 
să nu se nască o confusiune și să nu se nimiectscă tâtă 
veda guvernului, care mai alesii în momentele acestea tre-
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bue susținută. Iar punerea funeționarilorii noi se pare a fi 
pentru contele Tankovits o cestiune cu totuli imposibilă, fi- 
indă-că dânsul nu cunâsee personele din 'Transilvania. De 
asemenea nu putemă spera, de la dânsulă nici apreţiarea 
în fondi a urbariului, fiindiă-că spre scopulă acesta e de 
lipsă eundscerea țărei după tote relațiunile sale politice și 
fisice și densulii w'a vădutii nică o dată Transilvania, şi cu 
atâtii mai puţinii o cunosce. Ar trebui aşa dar, ca misiunea, 
contelui Iankovits să se restrîngă numai la, cercetarea cau- 
seloră revoluţiuni în înțelesulă primei propuneri, şi totă- 
o-dată să fiă invitată, ca să procedeze în înţelegere cu gu- 
vernulă, 

Împăratulă decide : | 
„În totii casulă trebue să i se lase contelui Iankovits au- 

foritatea, ca să pâtă destitui pe funcţionarii comitatelor şi 
ai fiseului, pe cari i va afla culpabili, şi să se pună, alții în 
loculii lori. lar modulă cum se va, introduce urbariulă tre- 
bue să i se comunice numai singurii pentru scopuli, că dânsul 
în cursuli misiunii sale să instrueze poporul și pe funeţio- 
narii domeniul în privinţa acesta, iar punerea în aplicare a, 

„urbariului trebue tără îndoielă, să se încredințeze guvernului 
şi comitateloră, şi numa! în casulii,, când autorităţile aceste 
nu voră proceda cu seriositate şi după datorință, atunci voră 
trebui numiţi câți-va comisari și în privința acesta cum s'a 
întâmplatii în Ungaria. 

Contele Eszterhâzy : | 
„Fiindi-că misiunea contelui Iankovits în Transilvania, 

va ţine timpi mai multă şi dânsulă afară de misiunea, acs- 
sta mai este însărcinaţă şi cu afacerile din Banată, trebue 
să rugămii pe Maiestatea, Vostră, pentru înaltul ordinii, că 
ce felă de disposiţiuni să se ice în privinta afacerilori din 
Banată în lipsa contelui Iankovits Iar dacă răului acesta. în 
contra asceptării va cresce, atunci singuruli mijlocii este 
numai armata şi pedepsirea esemplară, fiindiă-că blândeţa 
ar fi numai o atrocitate pentru cei nevinovați.
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Împăratulă : 

„Contele Iankovits, trebue să facă singură în Banati dis- 
posiţiunile, ce le va afla de cuviință, de dră-ce misiunea 
densului probabilă, că nu va țin6 multă, ne-avândii să ese- 
cute dânsul regularea urbarială. Daca însă sar întâmpla, 
ca misiunea sa să țină timpii mai îndelungată, atunci să 
mergă la Timișora, contele Haller, comitele Căraşului, și să 
conducă acolo provisoriii afacerile în loculă lui Iankovits“. 

Aceste erati părerile şi propunerile cancelariei aulice în 
privința, revoluțiunii române. 

Dela ultimul sub-prefectă şi până la autoritatea comita- 
tului, dela comitatii până la guvernă şi cancelariă, neferici- 
tulă iobagii nu avea nici unii protectoră afară de împă&- 
ratuli. Dar și împăratul contrariată, împedecată, contra- 
balanţată la tâte ocasiunile şi de multe ori silită să-şi mo- 
difice decisiunile sale. 

„Cât de rea este constituțiunea Ungariei, dice împăratulii 
în altii biletă către contele Eszterhâzy, câtă de vele sunt 
instituţiunile, ce esistă acum în comitate, nimici nu pote să 
convingă mai bine nică chiar şi pe omulă cu prejudiciele cele 
mai înrădăcinate, de câti aceea ce se întâmplă astădi“. 

Dar în zadariă, în Ungaria și Transilvania oposițiune con- 
tinuă, și nici o autoritate, care se esecute ordinele împăra- 
tului, în ce privia uşurarea posițiunii iobagiului. 

NAVEI. ESECUTĂRILE DIX ALBA. 

Legea statară se proclamă în totă 'Transilvania şi o- 
ribila justiţiă a nobilimii se începu de noii asupra țăra- 
niloriă. 

În dilele de 25—27 Novembre comitatulii Albei, care de
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frica revoluţiunii ȘI strămutase reşedinţa din Aiudă la Alba, esecută fără multă cercetare, fără scrupule pe 11 ţărani 1). 

Între cei esecutaţi se afla, şi căprariuli Ursii Uibară din 
Vidra, care sub numele căpitanului săă Ionă Horia luase parte la tratările dela Tibru 2, 

Prinderea lui Uibarii se întâmplase în modulă următoriă : 
În diua de 19 Novembre, protopopulă din“ Abrudă Iosifă 

Adamovici călători în ţinutulă Câmpenilori să publice şi 
aici ţ&ranilorii patenta, ce o adresase guvernulii pentru li- 
niscirea, turburăriloră. La Câmpeni protopopulă Adamovici 
se întâlni cu o trupă mai mare de țărani şi începu îndată 
să citâscă şi esplice țăranilorii conținutulii patentei. 

Cu acestă ocasiune țăranii adunați, în semni de respectii 
către protopopul Adamovici, 'Şi descoperiră cu toții ca- 
petele. Singură numai Ursii Uibari nu voi s'o facă. Întrehată 
de protopopul pentru ce nu-și descopere capulă, Uibară 
vespunse resoluti şi cu ună feliă de energiă „că dânsulii e 
căpitanii“ 5. Atunci protopopulă se plânse numai de cât 
către țărani, şi ceru, că aceia, cari sunt de partea dânsului, 
să pună mâna pe Uibară şi să-lă lege. Mai mulți ţărani din 
Lupşa ascultară, prinseră și legară pe Uibari, apoi proto- 
populă i trimise să-lă predee în mâna, comandantului mi- 
litară celui mai de aprope, și așa încă în diua aceea Usi 
Uibară fu predatii vice-coloaelului Schultz, care sosise toema, 
atuncă la Abrudiă. 

Cari erai însă cei-l-alţi țărani eseeutaţi în Alba, Iulia? De 
unde eraii dânșii şi ce fel de acte comisese ? 

1) Primăria din Alba [ulia către guvernuli transilvanii, 26 Aug. 1785. :) Gub. Commissarius, Miiblenbach 29. Ujbar Ursz ist exequirt. Aus dem Verhăre ergibt sich dass Popen und beurlaubte Soldaten grossen Antheil am Aufruhr haben. Ms. Analceta ad Historiam seditionis. 
5) Ună martură cu numele Adamiă Mirciă din comuna, Ompoiţă, şi cate 'ăduse pe Ursii Uibari când mergea cu Ionii Horia asupra Cricău- lui ne spune, că dnsulă avea numai titlulii de căprariii, 

21
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În acestă privință nobilimea din Alba nu voi să rapor- 
teze nimici. 

Într'o serisore cu data Aiudă 28 Novembre cetimi urmă- 
torele despre esecutările acestea: 

„Tabla din Aiudă ține şedinţă în Alba și omoră pe ro- 
mâni eu țepa și cu râta. Joi în 25 Novembre traseră în țepă 
pe căpitanii ii Horia, pe doi i uciseră cu râta, la trei le 
tăiară capul, Vineri omortră din noă nu sciii câţi, iar Sâm- 
bătă adecă eră uciseră pe 5 inși cu țepa şi cu rota. De aci 
înainte încă voră esecuta în fiă-care di, fiindă-că procesulii 
sumară e scurtă“ 5. 

lar jurnalulă unguresc de atunci Magvar Hirmondd în- 
tr'o corespondență din 6 Decembre 1754 ne spune urmă- 
torele. 

„În 25 Novembre aă esecutată în Alba Iulia pe Ursii 
Uibarii fiulă adoptivă alti lui Ioria 2), pe care Tai trasti 
de viă în țepă, iar lui Toma Singheteani, Vasile 
Munteanii și Savu Munteană le tăiară eapulă, cape- 
tele orii fură puse în țepă și trupurile pe rotă, pe lacobi 

1). Teleki, A Hora-tâmadâs, 49. 50. — Scrisârea acâata se află repro- 
dusă și în raportulă Ini Antoni Szentieleki, care fusese trimisi de co- 
mitatulii Satmarului în Transilvania, ca să-i procure informaţiuni despre 
revoluţinnea ţăraniloră români. 

2) Ursii Uibari, încă din timpuli câna participase la tratările de 
la Tibru sub numele lui Ionă Horia, figureză în documentele oficiali mai 
ântâiă ca fiuliă, şi apoi ca Fiul adoptivi alii lut Horia. Adevt: 
ruli însă este, că între Horia și dânsulă n'a existată mici o legă- 
tură de sânge sai de adopțiune. Horia avea singurii doi feciori, iar a- 
vere, după cum scimă, nimică, așa că densnliă nu avea nici unii motivă 
să adopteze sai să iee de snfletiăi și pe alţii. De altă parte Ursă Uibară 
inainte de revoluţiune fusese gornică ală domeniului de susă și omii în- 
credutii ali spanului Alexe Intze, și când ţăranii ocupară Câmpenii, Ui- 
bară din ordinul Ini Horia fu prinsă și dusă în comuna Vidra „la Pe- 
tră“, ca din vârfulă stâncii să fiă aruncatii josiă. Aici îasă Horia 'lă a- 
graţiă, "li numi căprariă și-lă trimise cu fiulă stă asupra castelului din 
Galda,



ESECUTĂRILE DIN ALBA, 323 
Munteant şi Irimie Martină, i alungară cu rota din lume, adecă i frânseră, iar pe unulă cu numele Mi hocă "li despicară de vii în patru bucăţi și bucățile le spândurară în patru locuri anumite. Afară de aceştia cine ar mai pute spune câți aă fosti prăpădiți cu puşea, iar prinși încă se afla o mulţime mare.« 

Întru adevări nobilimea, în erudimile sale întrecea pe țărani, 

În comitatuli Clujului încă se ridicară furcă în tote co- munele revoltate. Dar daca se aă întemplată și aici esecutănă saii nu? Raporte nu se at făcută, şi în archiva comitatului aete din timpulă acesta nu esistă. Ună singurii lucru însă scimă, că în comuna Bercheșă fureiie fură aşedate chiar în porta, cimeteriului 2) și nu fură depărtate de acolo, pînă când e- piscopia Blajului trebui să intervină prin guvernă 2), 

XXVII. ACTIVITATEA C. IANHOVITS PÂNĂ LA PRINDEREA CĂPrIrANILoRU. 

În 26 Novembre contele Iankovits primi ordinulă împă- ratului să plece la Arad şi de la Aradă în Transilvania, Încă în aceea di contele Iankovits scrise generalului Pa- pilla, care se afla în Petrovaradină, să vină câtă mai în grabă la Timişora, ca să potă începe în misiunea cu care sunt în- săreinaţi. , 
În timpul acesta nobilimea din comitatulii Aradului se pregătia, și dânsa, ca să încâpă cu prisonerii de acolo ace- 

1) Consistoriulă din Blajă către g&uvernulă transilvană, Blajă 10 De- cembre 1784. 

2) Generalulă din Ungaria br. Sturm încă ceru în 22 Novembre de la comitatulă Bihorului să-i trimiţă câţi-va funcţionari, Ci să osândescă după legea statară pe ţăranii rebeli, ce-i va prinde,
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leași erâncene pedepse, aceleaşi scene sângerose, cari se în- 

tâmplase la Deva în dilele de 8 şi de 9 Novembre. 

Anume vice-comitele Aradului Andreiă Forrai serise în 

25 Novembre contelui Iankovits la 'Timişora, că dânşii aii 

prinsi din fiă-eare comună câte 2-3 ţărani, şi fiindii-eă 

omenii aceștia sunt cu toţii corifei, dânşii în basa autori- 

sănii date de împăratulă (a, legei statare) trebue să-i con- 

damne pe toți la morte şi să-i esecute. 

Toti în aceea di, în 25 Novembre, nobilimea și funeţiona- 

vii din comitatul Aradului se întruniră în ședință şi con- 

damnară la diferite pedepse de morte pe 42 de ţărani. 

Resumatulii acestei sentențe demne întru adevără de tim- 

purile celei mai înfiorătore barbarii era următoriulă: 

În anulii 1734 diua de 25 Novembre tribunalulă criminală 

„de revisiune, constituită sub președinta Magnificului Domni 

Andreiii Forrai, consiliariii ali prea sfintei sale Maiestăţi, 

cavalerii ală ordinului sf. Stefani şi vice-comite ali Aradului 

şi în presența onorabilului Domnii Andreiii Kâszoni de 'Tot- 

vărădiă, vice-comite substitutii, și a lui Ignati Forrai notarii 

ordinariii ete. luândă în cercetare în modii sumarii causa, lo- 

cuitorilorii amintiți mai josii din districtul 'Totvărădiă, acu- 

sați pentru revoluțiune publică, aprinderă, despoiări şi re- 

sistență în contra ăutorității publice, ai hotărită să-i întimi- 
deze printr'unii esemplu oribilă. 

1. Ionii Lupenciă din Petrişii, fostii servitorii dom- 
nescii în timpi de 33 ani, care a estinsii mai ântâiii revo- 
luţiunea în Ungaria, și din Zamui a adusii pe Ardeleni la 
Petrişă, şi care a avutii rolulă de căpitanii cu ocasiunea a- 
prinderii mai multoră curți nobilitari, să fiă trasă de viă în 
țepă în faţa comunei Petrişă. 

2. Rusanii Ardeleanii din Petrișii, care de asemenea, 
a fosti mai mulți ani servitorii domneseă, unulu din amăgi- 
torii locuitoriloră din Petrişă să fiă frântii cu rota la locul 
delictului, dar să i se dee lovitura de grațiă.
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3. Ursii Ribiţă saă Stănij i din Cerbi, unulă din că- 
peteniile revoluțiuniă transilvane, care a adusă mai ântâiu 
vevoluțiunea şi pe țăranii resculați în Ungaria şi care a a- 
vută titulă de căpitanii să fiă trasă în țepă la frontiera, 
Ungariei lângă comitatulă Hinedorei în loculă numită la Pă- 
clișa, pe unde a trecută eu trupa resculațilorii în Ungaria, 
iar soţulă săi Toma Micula, care de asemenea a fosti 
căpitană să fiă esterminati cu râta. 

4. Alexe Tănase din Petrişii, care a participati și la 
revoluțiunea, țăraniiorii din Transilvania, care în calitate de 
căprariă, sa îmbrăcată cu hainele domnului Samuil Vajda, 
şi a condusii aprinderile din ami, din Petrişă, din "Poeti, 
Ilteii, Soborşini, Vama şi Totvărădiă, care a, comisii acte de 
tiraniă, asupra miseriloriă locuitori unguri și asupra populaţiu- 
nii catolice și a frântă tabernaeululă (cortulă) din biserica 
Soborșinului, ca unii rebelii aprindătoriă şi profanătoriă al 
lucrurilor sfinte, să i se taie mai ântâiii mânile, și în fine 
capulă, iar corpul să i se pună pe rogii, 

5. Avramă Aranyos ună vagahbundă, care de asemenea 
a participatii şi în revoluțiunea transilvană, şi de acolo a, 
trecută în Ungaria ca să comită Și aici asemenea, fapte, 
care sa îmbrăcată în hainele bisericesci ale preotului eato- 
lică şi în piața publică a începutii să urle, să salte și să 
bea din potirii în batjocura catoliciloră, să i se taie mai 
ântâiă mânile apoi capulii şi corpul să i se ardă la loculă 
delictului comisă. | 

6. 'Ţiganulii Loja Crişaniă din Petrișă, care a profanată 
mai ântâiă biserica, din comuna, Petriși apoi i-a pusti foci, 
și care a luatii pante Ia apriaderile curţilorii nobilitari până 
la Soborșiniii, să fiă spândurată în fața comunei Petrișii. 

7. Ianoși Manti primariulă comunei Îlteii, căpitanulă. 
aprinderiloră și ali prădăriloriă întâmplate în Ilteii şi care 
cu autoritatea sa de primarii a ațițati pe locuitori Ia, re- 
voluţiune, dimpreună cu Mareu Micula şi George Ho- 
tărîşii de asemenea, calpabili pentru mai multe aprinderi,
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se condamnă a li se tăia capul cu paloşulii, iar cadavrele 
lorii să se împleteseă, pe rote. 

8. Popa George din Corbesci, care în. modii iliciti a 
luatii în posesiune vasele sfinte din biserica Soborşinului, să 
i se taie mai ântâii mâna şi apoi capulii. 

9. Crăciunii Păcureanu, Toma Budişană, şi Tâ- 
deră Şandru din Vinesci, cară ai prădată biserica din 
Vama şi aă dusă la preotul lori potivulii din biserica So- 
borşinului să fiă sugrumaţi cu strânguli. 

10. Iovani Iancu primariulii comunei Temeșesci, care 
în numele împăratului a ordonată locuitorilorii, ca să ester- 
mineze pe nobili şi pe ouă care ungurii, dimpreună cu soțulii 
stii George Cirţii, se condamnă să li se taie capuli cu 
paloșuli și cadavrele să li se pună pe rote. Iar lonii Cirţii 
și Simeoni Blajii, cari ati încărcată averile domnilorit 
pe trei care și se ai dusii cu cle, să fiă spânzurați în fața 
comunei 'Temeșesci. 

11. George Branişcanii primariulii orașului Soborşinii, 
care a lovită mai ântâii cu bastonulă porta castelului şi în 
modulă acesta a dată signalulă pentru începerea revoluțiu- 
nii, care a publicatii porunca aceea mincindsă a împăratului 
pentru stingerea nobilimii, şi împreună cu servitoriuli dom- 
nescă Ionii Lăpădată și cu juratulă Tripa Grozaviă 
ai participată la devastările de aici în calitate de căpitani, 
şi a treia di după arderea castelului ai aprinsă şi casa de 
sticlă, să fiă frânți cu rota, toți trei, şi anume George Bra- 
nișcanii fără să capete lovitura de graţiă, apoi cei-l-alţi doi 
dânduli-se. lovitura de srațiă. Iar Ionii Tămași fostulii 
primarii ali orașului Soborşinii din arulă îrecutii, care în 
calitate de căpitanii şi încinsă cu sabiă a condusă poporul 
din Totvărădiă până la Govăşdiă, să fiă frântă cu rota în 
fața orașului Soborşinii, dar fără să i se dee lovitura de 
graţiă. 

12. Ionii Vancu primariulă comunei Halalișii, care a 
participată în revoluțiune în calitate de căprariă armată
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cu pușcă și cu sabiă şi care a publieatii porunea, aceea min- 
cinâsă a împăratului, dânsulă dimpreună cu Mihaiu Micu, 
pe care Ia trimisă administratorulă curții. din Soborşină să mergă până la 'Tocii să se informeze despre numărul res- 
culațilori, și apoi sa unită cu dânşii, amândoi să fiă frânți 
cu rota fără să capete lovitura de graţiă. Iar servitoriulă 
domnescii George Ocheşii din Halalişă, care cu amenin-. 
țări și bătăi a siliti pe locuitori ca să participe la, revolu- 
țiune și a înduplecatii pe păditorii castelului să devină a- 
prindetorii și prădătorii cei mai periculoși, de asemenea și 
locuitoriulă Iova, Stoianii, care sa distinsii atâtă la de- 
vastarea hisericei din Vama cum Și eu ocasiunea, persecu- 
țiunii. întreprinse asupra catoliciloră, cari fugise în păduri, 
să fiă frânţi cu vota, dânduli-se lovitura de graţiă. 

13. Primarii, George Despoti din Bătuţa, Lovanii 
Hălălişană din Ghiuliţa, Antone Medre din Baia, 
Toma Vsusanii din Căpruţa, Stănijă Munteanu din 
Berzava, Lancu Celmăgani din Conopi şi Pascu Spă- 
tan ă din Otvoşă, fiindii că au publicată porunca aceea pre- 
supusă a împăratului pentru esterminarea nobilimii şi a un- 
suriloră şi ai participati la revoluțiune în calitate de că- 
pitani să li-se taie capul cu paloșuli în fața comunelorii 
respective, iar cadavrele loră să se împletescă pe rte. 

14. Anghelă Vancu şi Petru Cneziă din Ghiuliţa, 
Angheli Rusi din Baiă, Crăciună Căpruţană şi 
Gavrilă Abrudeani din Căpruţa, Gruia Dobosteani 
și Toderă Crişaniă din Otvoșii, cari se ati distinsă prin a- 
trocitățile loră în contra nobilimii şi a ungurilorii să fiă pe- 
depsiţi cu tăiarea capului, 

15. George Berarii din Berzava, care peste totii 1o- 
culă a fostă complice cu cei-l-alţi şi care a dată foci la mâra, 
domnâscă din Conopi şi a asemenat'o cu pământul, să i-se 
taie capulii şi cadavrulii să i-se pună pe rotă. 

16. În fine Jucu Celm ăganii din Conopi, care a con- 
dusi sub comanda sa pe locuitorii din Conopă până la Şoi-
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mușii şi care cu instigațiunile sale ar fi espusă la revo- 
luţiune şi cea-l-altă parte a comitatului, dacă nu venia ar- 
mata, să fiă esterminată cu rota în fața comunei Conopă. 

„lar cei alalţi locuitori din comunele, cari se ţinii de 
districtulă Mureşului şi cară ai luati parte la astă-felă 
de prădări și aprinderi, bărbați, femei şi copii, pentru ca 

„memoria acestei crime atroce şi meaudite să se transmită 
şi la sfânta posteritate şi ca să nu rămână, neresbunați pen- 
tru faptele ce le-ai comisii, afară de rebonifiearea daunei, 
care se va constata în modii drepti şi consciinţiosă, și pe 
care comunele vori avt să o rebonifice succesivă, se con- 
damnă cu toţii la ună numără corespundătorii de bastone 
şi lovitură cu sbiciulă, iar copii la vergi, care pedâpsă se 
va esecuta fiindi faţă, chirurgul comitatului, ca să nu de- 
vină necapabili de lucru, și voră rămân scutiți de pedepsa, 
acssta numai aceia, cari vorii proba, că în timpulă acela nu 
ai fostă acasă, sai că nu sai unită nici decum cu res- 
culații“ 1). 

Acesta era oribila sentință din Aradii, cum o numescă 
chiar autorii ei. 

Patru deci şi doue de persâne condemnate la țepă, la 
rotă, tăiarea mânilorii, tăiarea capului, ardere și furci, şi în- 
trega populațiunea unui districtii, bărbați, femei și copii, 
mai multe mii de 6meni, condamnați la unii numără nefixată 
de bastâne, de sbice şi de vărgă. 

Dar ceea ce era mai înfiorătoriii, că sentența acesta, care 

1) Caeteros autem Possessionum Districtus Marusiani incelas, 
qui eiusmodi Dapraedationibus et intcinerationibus impliciti erant, tam vi- 
ros, foeminas, eoramque Proles, ut atrocis hujus et incredibilis sce- 
leris memoria ad sacram posteritatem permaneat neve id patrans inulti 
xelinquantur omnes exceptis iis, qui se tunc domi non fuisse, aut nul- 
latenus semet associasse legitimaverint, praeter refusionem damni 
juste ac conscientiose erudiendi, pergue possessiones succesive bonificandi 
pro poena Magistrataali justis, Bace ulorum, scuticarum, non secus 
quoad pueros virgarum ictibus.... plectendos decerni.
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venise la Aradă numai în revisiune, afară în distuietii se şi pusese în execuţiune. 
„În păxţile de peste Mureşii persecuţiunea e continuă. Domnulă Forrai celii tineri dimpreună cu pandurii comita- tului bate în modă crâncenă pe toţi locuitorii, şi așa fugi cu toți prin păduri vinovaţi. și nevinovaţi fără, de osebireu ), — serie sub-prefeetulii din Lipova Adamiă Desei către con- tele Iankovits. 

Încă în 26 Novembre contele Iankovits îndată ce primi scirea că nobilimea din Aradă voesce să esecute după legea 
statară pe mai mulți ț&rană invită, în „numele Regelui“ pe viee- comitele Forrai și întregă comitatului, că până la sosirea sa acolo dânșii sub gravă responsabilitate să se reţină dela ori-ce pedepse de morte asupra ţăranilor. 

În 2 Decembre contele Iankovits sosi cu generalulă Pa- pilla în Aradii 2), și începu numai de câtă să esamineze de noii pe țăranii condemnaţi la morte 3), 

1) In Partibus transmarusianis nunc continua, persecutio est, et Do- minus Forrai Junior qui peraeque cum persecutoribus constituitur e e. + Omnes crndeliter verberari curat, ideo partim nocentes partim inocentes indiscriminatim profagiunt. De asemenea scrie contele - Iankoviis către împăratulă în raportulii săă din 13 Decembre 1784: că a ordonati comitatului Aradă să interdică pandurilorii de a mai supune la pedepse corporali pe bărbaţi, pe femei și pe copii. 2) Szilâgyi afirmă, că baronul Pauli Papilla era „de nas- cere românii“ (pap. 125). Din actele, revoluțiunii însă se constată numai, că br. Papilla cunoscea bine limba română. Anume într'ună ra- portii către împăratulă Iosifă din 26 Dec. 1784, contele Iankoviis scrie: Captivos autem 42 în carceribus comitatus (Aradiensis) . . , , contra quos summario processu sententiae sunt latae. ., Interprete iîpso Do- mino Generale Papilla Linguae valachicae gnarv examinavi 3) Contele Antoniii lankovits cu predicatală de Daruvâr era năs- cută în orașul Cinci-biserică din Ungaria la an. 1728. Cariera publică o începu în Croaţia. În' anulii 1767 dânsulă fa numită consiliariti la lo- cotenenţa Croaţiei, în 1774 comite alii comitatului Poșega, în 1789 jude la Tabla, septemvirală (tribunalulă supremii) din Ungaria, și înainte de începerea revoluțiunii se afla în districtulă 'Dimişârei în calitaţe de
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În raportul săii către împăratulii, contele Tankovits arătă, 
că țăranii condemnaţi la morte negă cu toţii faptele ce li se 
imputa, că dânşii nu ai fosti confrontați nici cu locuitorii, 
cari aii vădutii faptele loră, nică ei între ci, și nu e de- 
plină constatată, dacă aii fostii cu toți căpitani. De accea 
părerea dânsului este, să se începă cu țăranii aceştia unii pro- 
cesă noii regulatii, să se facă. nâue învestigaţiuni, apoi să 
fiă condemnaţi la o pedepsă amesurată eu delictulii saă crima, 
ce voră fi comis'o, iar noua sentență să fiă supusă Maiestă- 
ţii Sale pentru aprobare. În câtă se atinge de pedepse, dân- 
sulii crede, că ar fi bine, că uni căpitanii sai doi să fiă 
condemnați la, morte, iar eci alalți să fiă supuşi în calea gra- 
ției la o pedepsă esemplară de închisore. În ce privesce 
însă partea aceea, a sentenței, că locuitorii să fiă obligați a, 
rebonifica pagubele causate, dânsulă este de părere, că comi- 
tatulă să pregătescă unii plană prealabilă, aşa ca ună lo- 
cuitoriii să nu fiă îngreuiată mat multii de câtii altulii şi Gme- 
nii să nu fiă siliți la lucrări ce trecii peste puterile loră. În 
fine în ce se atinge de partea ultimă a sentenţei, că toți 
locuitorii comunelor, cari ati participatii la revoluțiune, să 
fiă supuşi la o pedâpsă de bastone, de sbice și copii la vErgi, 
dânsulii crede, că resbunarea publică are să fiă satisfăcută 
prin pedepsele de morte şi de închisore, la cari voră fi con- 
demnați țăranii prinşi până acuma, și din acestă causă a 

comisarii regescă. Jar titlulii de conte li căpătă pe timpul împără- 
tesei Maria Theresia în 1772. Statulii personală ali comisiuniă Ian- 
coviciane era următoriulii: 1. Comisariulă regescii contele Antoniu Ian- 
kovits. 2. Generalulă maioră br. Pauli de Papilla cu ună căpitanii 
adiutantii. 3, Conţii Pranciscii Barkoczy și Stefană Illeshâzy, 
6meni tineri, cari însoţiră de bună-voiă pe contele lankovits în călătoria 

acâsta. 4. Secretariulă anlici Adamă Treicsik de Melynados ca 
secretariă ali comisiunii. 5. Ună secretariii privată ali contelui Ianko- 
vits și trei persâne pentru cancelariă. 6. Francisci Eckhardt comp- 

tabilă (magister rationum! în serviciulii administraţiunii fiscali din Te- 
mișâra, în calitate de interprete pentru limba română. 7. In fine ună 

“prefect alii curţii lui Iankovits, mai mulți bucătari și servitori.
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şi ordonată comitatului să interdică pandurilori să, ca, să, nu mai aresteze şi nici să mai supună la pedepse corporali pe bărbaţi, pe femei şi pe copii. 

Dar monarehulă decise eu totulă altmintrelca. 
Fără să maj trimiţă pe țărani de noi înaintea aceluiaşi tribunală, împăratulă Tosifă schimbă pedâpsa de morte în privința tuturor condemnaţiloră în pedepsa de lucrări pu- blice de la 1-3 ani şi câte 60 sai mai puţine bastâne după natura, delictului. 
lar despăgubirea, fu casată, cu totulii. „Voimii, dice împ&- ratulii, că oră-ce rebonificare pentru cei păgubiți are să în- ceteze pură şi simplu, afară numai, dacă lucrurile se vorii afla în naturăc, 
A doua cestiune, de care avea să se ocupe contele Ianko- Vits în comitatulă Aradului era, ca locuitorii persecutați și fugiți cu mulțimea prin păduri să se întoreă iarăși pe la locuinţele loră. 
Din relatările oficeriloră din armata, imperială — dice con- tele Iankovits către comitatul Aradului—am aflată, că mai mulți locuitori ati fugiti şi rătăceseă prin păduri din causă, ca să nu fiă priuși și duși în închisorile comitatului cum și din causa, persecuțiunilorii severe, la cari sunt espuși fără nici o deosebire din partea servitoriloriă comitatului, din a- cestă causă comitatulă să interdică numai de câți pandu- rilorii săi ori-ce escese și persecutări ale poporului contri- buabilă şi să desemneze pe uni judecătorii, care împre- ună cu unii oficeră din armata imperială şi cu protopopulii ortodoxii din Aradii să călătorescă numai de cât în păr- țile pe unde rătăceseii omenii aceştia, și în numele Maies- tăţii Sale să-i înduplece a se întârce iarăși liniseiţi pe la, casele lori. 

Comisiunea propusă, de contele Iankovits se compuse în- dată din asesoruli comitatului Pavelii Stanislovies, baronulă Stetten locotenentii în regimentulă Wiirtemberg, Și protopo- pulă Petru Geresity din Aradi.
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Aceste trei persone plecară numai de câtii pe la începutuli 

lunci Decembre în părțile comitatului unde se întâmplase 

revoluțiunea, publicară prin tote comunele, că locuitorii se 

potă întorce pe la casele loră fără nici o frică, dojeniră pe 

țărani pentru faptele ce le comisese, i întrebară şi exami- 

nară asupra împrejurărilor, cum s'a începută şi cum s'a cs- 

tinsă revoluţiunea în părţile de acolo. Toţi locuitorii distrie- 

tului, dice comisiunea, după ce fură dojeniți "și recunoscură 

greșcla şi declarară unanimii, că dânșii voescii să reedifice și să 

rebonifice tote pagubele, că dânşii aşa aă fostii înfrieați de 

Ardeleni în câtă partea cea mai mare a consimțitii la re- - 

voluţiune numai din causă ca să nu fiă uciși, că după cum 

s'a constatatii din deelarațiunile mai multorit Omeni, revolu- 

țiunea, a fostii estinsă în Ungaria de țăranuli Mihai Fareu 

din comuna Oberşia lângă frontiera Transilvaniei, care luase 

parte și mai înainte la aprinderile şi devastările din 'Tran- 

silvania, și acesta a scosii pe omeni din minte, că porunea 

împăratului este să stingă gintea ungurescă, că locuitorii cari 

fugise cu mulţimea prin păduri, de frică să nu-și perdă 

vicţa, bărbaţi, femei şi copii s'aii întorsii acum iarăşi pe la 

casele lori, 'și cultivă pământurile, plăteseii contribuțiunea și 

rebonifică pagubele cu dile de lucru. Între altele, dice co- 

misiunea, le-ami propusă și aceea, că toți câți aii vro plân- 

gere să ne-o arete nouă, şi totii-o-dată le-ami făcută cu- 

noscutii, că ai câmpi destulii de vastă să se plângă şi îna- 

intea Excelenţiei Vostre, dar toți iobagii, cu deosebire su- 

pușii familiei Kâszony și ai familiei Forrai ne-aii declarati 

unanimă, că nici unulă din ci nu are vre-o plângere în con- 

tra domnilor săi, că dânșii s'ati abătutii de la calea cea a- 

devărată nu din pasiune sait mâniă şi cu atâtii mai puțină 

din răsbunare, ci numai amăgiţi şi de fiica țăraniloră res- 

culați. 

Raportul acesta fu înaintatii cancelariei iar cancelaria lă 
supuse monarchului. | 

Dar împăratuli nu aprobă rebonificarea.
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„Despre rebonificarea, pagubeloră, dice monarchulii, cu es- 
cepțiune de lucrurile, cari se află în natură, nu pote fi de 
locă vorba, de oră ce locuitorii ŞI așa nu aă nici o a- 
vere și pe lângă aceea mai suferi și pedepse corporali. Cu 
atâtăi mai puţini potă dânşii să rebonifice paguba cu dile 
de lucru, cară astă-felă sunt m&surate, în câtă după împli- 
nirea servicieloi domnesci, abia î remâne iobagiului atâta 
timpi, câtă e de lipsă pentru economia sa propriă şi prin 
astii-felă de sarcini iobagii ară ajunge totii-o-dată în stare 
să nu potă plăti nici contribuțiunea. 

Aceste lucrări terminate, contele Jankovits plecă din A- 
radă în Transilvania și în 15 Decembre ajunse la Deva, în 
comitatulă Hinedorei. 

Îndată după sosirea, contelui Iankovits în Transilvania, ioba- gii din comitatulă Hinedorei Şi ali Albei nu încetară să-i pre- sinte o mulţime de plângeri, plângeri contra, robotelorii și a 
taxelorii escesive, plângeri în contra, tirănii domnilori să. 

Nobilii păgubiţi în revoluţiune, diceai țăranii, alergă prin comune ca să adune lucrurile, ce li se ati luată, și în dife- rite moduri silescă pe iobagi, să le rebonifice pagubele sai în natură sa în bani gata, iai cu forța de la dânşii vint, vite şi alte alimente, storeă de pe țărani preţuri îndoite, se 
facă judecători în causele loră proprii, și iriteză pe români 
bătându-i și răninduă 2), 

Femeile să plângeau, că nobilii și funcţionarii le aă luată boiă, vacile și poreiă, pe bărbaţi i ait dusii în închisori şi dân- sele aii remasă pe strade cu câte doi trei şi mai mulți copii 
mică. 

lobagii unguri, mai diceati ţăranii, nu sunt supuși la sarei- 
nele publice ca românii, din contră în împrejurările actuali sunt 
scutiți cu totuli, şi românilorii le este imposibilă să rai lo- 
cuescă împreună cu ungurii, din care causă ceri să, fiă 
despărțiți de ei, şi să li se dee funcţionari germani. 

*) Teleki, A Hora-Tâmadâs, 64 et seg.



334 REVOLUȚIUNEA LUI HORIA. 

Puncţionarii publici asuprescă poporulii, storeă de pe ţă- 
xani mâncare și beutură și facă presiune asupra lorii să le 
mai dee și bani. 

În multe locură iobagii sunt siliți să petrecă stptmâna 
întregă în lucrulă domnului şi să le facă servicii chiar și 
în dile de duminecă şi de sărbători, 

De multe ori moșia iobgiului se împărțesee în 8 şi în 
10 părți, şi nobilii ceră pentru fiă-eare parte totă atâtea 
servicii ea, pentru o moșiă întregă. 

Femeile şi fetele .sunt silite să mergă în curtea, domnescă, 
la lucrările femeiescă, fără ca lucrurile lori să se țină în 
socotâla iobagiului. 
Al iobagi sunt siliți să transporte cu câte 70 şi 80 de 

care bucatele domnului în 'Pera ungurescă şi dacă vitele io- 
bagiului moră din eausa drumului celui lungă, dânsulă toti 
nu capătă nici o despăgubire. 

Dacă domnii şi arendaşii loră aă vină răi, atunci "li dai 
iobagilorii să-lă cârcimărâscă, şi dacă vinulă să strică sati 
nu-lă poti vinde dânșii totii trebue să-l plătescă. 

În diua de Crăciună fiă-eare iobagiă trebue să dee dom- 
nului să&ă câte o găină, la, Pasci o costă de porci saă să o 
plătescă cu bani, şi unii la Sân- Georgiii câte unii mielti 
grasă. 

Iar iobagii din satele mai apropiate, ca să fiă scutiți de 
dările iobăgesci dintre Crăciună şi Pasci, sunt siliți la Cră- 
ciună și la Pască să-și mâne vitele în curtea domnului săă 
care apoi alege din vitele iobagiului, la Crăciună ună boii 
grasă și la Pasci altulii, şi iobagiuli trebue să se mulță- 
m6scă cu preţulă, ce i-lă fixeză domnul să 

lobagii mai depărtaţi de curtea domnescăi trebue să facă 
pentru domnulă loră câte 1000 pană de viă și să-i transporte 
la loculă unde cere dânsuli. 

Fiă-eare doi sai trei iobagi trebue să dee domnului lori 
pe fiă-care ană câte uni purcelă grasi sai să-lă plătescă 
cu bani.
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Mai de multă nobilii luai din porei numai pe ali 10-lea, iar acum iai toti pe ală cincilea. 
Din fiă-care 10 oi domnuli ia una, şi de o-dată cu dia ia și mielulii, 

Pentru păşunitulă capreloră, și anume pentru fiă-care două 
capre, iobagiulă trebue să facă domnului săi câte o di de 
lucru. 

La grăpatulu câmpului prindii pe Omeni în Jugă ca pe vite. 
Dacă more iobagiulă, domnulă i ia îndată totă averea, iar 

pe copii iobagiului i dă la milițiă saă i pune slugi la boi. 
Pescăritulii numai arare ori e permisii şi dacă iobagiulă 

prinde doi pescă unulii este ală domnului stă. 
Nobilii iai de la iobagi în modă arbitrariă pământurile, 

fonațele şi pădurile, Şi iobagiulii e silită să cumpere lemne 
de la domnulă săi, de multe oră făcându-i câte 30 dile de 
Ineru pentru uni stânjinii de lemne. 

Pe românii, cari sunt Gmeni libezi saii nobili, domnii se 
sileseii cu tote mijlâcele oculte săy facă iobagi, şi-i supunii la servicii iobăgesci. | 

La, petițiunile, ce le ai înaintată împeratului, dânșii nu 
aă primită încă nici o resoluțiune, că sunt aduşi la ultima 
miseriă și mai bine suferit mortea de câtii să se întoreă sub 
tirănia de mai înainte 2). 

Mai mulți țărani sunt aduși și aruncaţi în închisori de 
câte 2—3 ani fără să fiă cercetaţi şi fără să fiă judecaţi, 
În închisori suferă miseria Şi persecițiunea cea mai estremă, 
Păditorii închisoriloră i despoiă de haine şi de bani, gil 
întregi sunt lipsiţi de pâne, și apa încă trebue so cumpere 
cu bani. 

Nobilimea ineulpă pe români, că dânşi 
3 

împ&ratului, dar nobilimea e neeredinei 

y 
i sunt neeredincioşă 

să, fiindă-că în mai 

1) Wir erwehlen lieber den Tod, als die vorrige Tyranney lănger za gedulden. Petiţiunea comunităţii române din Vinţală-de-josii, Archiva c. Jankovits No. 298,
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multe locuri nobilii aă strigată în publică, că-şi punii altă 
împăratii, şi dacă împăratulă lasă pe iobagi ca să trateze 
astii-felă cu dânșii, atunci voră chiăma în țâră pe "Turcă 
saă pe Pruși!). 

Aceste erai o mică parte din lunga seriă de suferințe, 
despre cari se plângeaii ţăranii la contele Iankovits, dar chiar 
și numai o parte din abusurile aceste eraii de ajunsi să a- 
ducă pe miserulă țărană la ultima desperare. 

Din Deva contele Iankovits înaintă împăratului primulă 
săi raportii în 6 Ianuarie 1785 

Înainte de a sosi aici, dice contele Iankovits, grija mea 
principală a fostă, ca să nu fiă condemnaţi la morte şi esecu- 
taţi prisonerii, cară se afla în închisorile de aici. Am aflată 
aică aprope la 200 de prisoneri. 1 esamineză fără încetare, 
şi pe aceia, cari ai alergatii numai şi ci cu poporul scosi 
din fire i lasii liberă din închisori, i dojenescii să rămână 
linisciţi şi să asculte de superiorii oră. l instrueză în pri- 
vința plângeriloră, cari sunt în legătură cu urbarialii şi-i 
asigurezii, că Maiestatea Vostră veţi îngriji să se pună o 
regulă și o ordine. Iar alte plângeri ale loră, după ce voii 
constata adevărata stare a luerurilorii, le voiă decide numai 
de câtă. Se înfăţişeză în continu la mine locuitori de prin 
comunele de lângă Mureșă, și dacă ai preotă i chiămiă să 
vină dimpreună cu preotulă loră, le aretii marea rătăcire 
în care ai cădutii, apoi le spunii să mârgă acasă, şi să re- 
mână linisciţi. Aceste cu poporulă rătăcitii, dar cu nobilimea 
şi cu magnații, lucru acum la începută e forte greii. Unui 
numeră însemnată de văduve plângă aici în Deva mortea 
violentă a bărbaţiloră şi a copiilori săi. Magnaţii şi nobilii, 
ai ajunsi cu toţii, în urma arderiloră şi a prădăriloră, la 
ultima, estremitate, toți se află în cea mai mare suferință, 
se plângă cu jale şi alergă în continu la mine rugându-mă 
să le hotăreseă despăgubirea şi să dai ună esemplu de 

1) Axchiva contelui Iancovits No. 298, 329, 330.
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aspră pedepsire. Mă silescă în continu să-i aduci la prin- cipii mai sănătâse și le spunii, că esemplulă nu se pote face cu măcelulă acelora, can aă păcătuită, că o pedepsire de natura acâsta va av urmări triste atâtii pentru publicii câtă şi pentru nobili, dâr se va stabili câtă mai curândă ună e- semplu convenabilă de îngrijirea Maiestăţii Vostre, se va, restabili siguranţa, care acum lipsesce şi se va, confirma pen- tru viitorii. Rana este încă, prospătă şi nu întrebuințeză mij- lâce violente, speră însă, că succesivi i voii convinge cu măsuri în interesulii publicului și ală privațiloră, că, esistă Și altă modii mai bună pentru a-și dobândi siguranța şi voră începe să cugete mai umană. 
De la Deva contele Iancovits plecă la Alba Iulia şi în 2 Februarie înaintă de aici împeratului următoriulii raporti: În comitatul Hinedorei se aflaă ca prisoneri vre-o 200 de țerani români, iar în comitatul Albei mai mulţi de 400 de inși. I-am esaminatii pe foţi în particulară, și pe cei mai puţină eulpabili, cari înmulțise numai și ei numărulă rescu- laţiloră i-am trecută în clasa a treia, a prisoneriloră şi din acestia am iiberată în Deva 94 de inşi, iar în Alba Iulia 266, considerându-le ca, pedâpsă miseria, ce ai suferit?o până acum în închisori. I-am dojenită seriosă să fiă onesti, să asculte de autoritățile lori bisericesei şi civile și de domnii loră pă- - mântesci. 'Potă asemenea, disposiţiuni am făcută şi în privinţa prisonerilorii din comitatul Clujului şi ală Sibiiului. În închi- sorile din Cluji se află astă-di 50 de prisoneri, iar în comi- tatulă Sibiiului 8, şi causa, pentru care se află aici mai pu- țini țărani captivi, este, că ră&ulă acesta a străbătutii aicr nu- mai în câte-va comune vecine cu comitatul Hinedorei şi ală Albei. obagii din Transilvania, cu deosebire cei din comita- tulii Hinedorei şi ală Albei se presintă, în continu eu o mulțime de petiţiuni, din cari am cules multe plângeri. Unele sunt a se considera ca, escese în contra puncteloră urbariali din 1769, altele sunt abusură Şi altele injurii adresate ioba- giloră. Am estrasă plângerile aceste Şi le-am trimeşii co- 

22
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mitateloră dimpreună cu petiţiunile, ca să le cerceteze şi să 

pună capătii esceselorii, de dră-ce voinţa espresă a Maiestăţii 

Vostre este, că atâtă iobagiuli câtii și domnulii pământeseă 

să observe cu esactitate disposiţiunile urbariali, iar abusu- 

rile, cari nu se puteai împăca nici cu' grațiosele ordine 

urbariali, nică cu legea, şi cari eraii constatate din plânsorile 

iobagilorii le am declarată de şterse şi le am adusi în 

specialii la cunoseința comitatelorii. 'Potă-o-dată am dispusi, 

că în viitoriii ordinele urbariali, să fiă observate cu esacti- 
tate sub urmările acţiunii fiscali. În modulă acesta corigen- 

du-se escesele, suprimându-se abusurile și aplanându-se in- 

juriele, iobagii vorii îndeplini mai cu plăcere oblegamintele 
lori față cu Maiestatea Vostră, şi se voră întorce iarăși la 
liniseea cea, vechiă. Despre resultatulii petiţiunilorii amintite 
mai susă, anume cum s'aii constatatii şi cum s'aii aplanatii, 

am ordonatii comitateloră să raporteze prea umiliti prea 

sfintei Vostre Maiestăţi pe calea sa regulată, 

XXX. PEFIŢIUNILE NOBILIMI. 

În Francia la 1789 nobilimea propuse mai ântâiii ster- 
gerea drepturilorii feudali, ea renunță de bună-voiă la pri- 
vilegiele sale și recunoscu numai de câtii egalitatea tuturorii 
cetățenilorii înaintea dreptului şi a sarcineloră 1). 

În 'Transilvania însă lucrurile erai din contra. 
Nobilimea singură prin abusurile sale preparase de multă 

timpii eatastrofa, şi toti dânsa inculpa pe țărani prin o mul- 
ține de petițiuni, că dânșii, țăranii sunt causa răului, deușii 
tarbură fericirea publică a ţărei, şi propuse uni sistemi de 
terore ne mai auditii în contra lori. 

1) Thiers, Histoire. de la Revolution francaise. Paris, 1857. ]. 123.
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Pentru nobilimea transilvană țăranii nu meritaii nici o aten- țiune, nică o ușurare. Nobilimea acesta nu voia să scie ni- mică de drepturi egali, de sarcini egali şi că țăranulă ro- mâni fusese seculi întregă clasa, cea mai muncitore şi mai utilă a, acestei ţăni. 

Pentru a caracterisa pe deplină acestă epocă, turburată, merită să cunâscemii mai în detaiă petiţiunile acestea, triste şi curidse momente ale feudalităţii transilvane. 
În 30 Novembre, comitatul Hinedorei supuse contelui Iancovits ună lungă memoriiă asupra revoluţiunii, în fond ună actă de acusare asupra naţiunii române, plină de pa- siune, plinii de neadevăruri. 

»Împregiurările în cari ne aflămi, dice comitatulă Hine- dorei, ceri ca să vă descoperimă causele acestori fără-de- legi, cu totă sinceritatea şi cu totă credința omagială, ce suntemă datori către Principele țărei.... « 
»Poporulă românii de mai mulți secali, atâti sub regii Uu- gariei şi sub principii Transilvaniei, câtă şi sub blândulă guvernă ali casei austriace, a fostă supusii parte fiscului | regesc din Transilvania, parte nobilimii unguresci, dar nici o dată în curs de atâţia seculi, nu i-a trecută prin minte să facă o resedlă generală, precum a făcut'0 acuma. Și cu tote acestea, țâra asta s'a. aflată de multe ori în împregiu- rări forte grele, încureată în resbele interne, adese ori lo- vită de fomete, lipsită de armată regulată ; iar sub principii austriaci, 6stea se scotea afară din țeră pentru alungarea inimicului esternă, precum se întemplă nu de multi în res- belulă cel de șepte ani cu Prușii, și cu tâte acestea nică prin gândi nu i-a, trecuti poporului românii o asemenea cu- tezare. Cum sa pututii dar întâmpla acum nisce lucruri atâtă de oribile și scelerate, ce w'au făcută în ţâra acesta, nică Tureiă nici Tătarii, şi încă acum, când în ţeră se află vre-o câte-va regimente regulate şi atâţi grăniceri, şi încă chiar sub guvernulii celui mai puternică, mai buni şi mai înțe- 

2
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leptă principe, care nu are altă grijă afară de fericirea po- 
porului săă. Suntemi datori a descoperi conscienţiosti causele 
acestoră lucruri, cari sunt următârele : 

„Plebea română nu are consciință de ce e dreptă şi echi- 

tabilii. Crescerea românilorii e perversă, principiile religiunii 
creştine necum să le cunbscă ei, dar nici popii loră nu le 
cunoscii.... 

"„Părinţii nostri cunoscândii natura, acestei plebe aă jude- 
cati, că numai prin pedepsele cele mai severe o potii a- 
duce la ascultare și la împlinirea datorințeloră sale, și astă- 
felă instituiră în adunările ţărei nu numai în contra singura- 
ticiloră făcătoră de rele, dar şi în contra conmuneloră culpa- 

bile pedepsele, ce sunt cuprinse în partea III ast. 43 și în 

alte locuri ale Constituţiunilorii Aprobate. 

„Nu negămi, Excelenţiă, că atâtii în seculii trecuţi, câti 
Şi în timpulă nostru se aflaă prin codrii, ce încungiură ţera 
nostră de tâte părţile, cete de hoţi în numără de câte 400 
individi şi mai bine, cari năvăliai şi prădaii casele nobili- 
lori ba şi ale româniloriă mai avuţi, dar îndată, ce unii ca, 

„acestia se prindeaii, se și pedepsiaii de către deregătoria 
civilă, care pe atunci se bucura de cea mai mare autori- 
tate, după totă rigorea legei, chiar cu pedepse înasprite după 
gravitatea, crimei, ca sa, fiă de esemplu și pentru alţii. Dom- | 
ni pământesci încă aveai atunci o mare autoritate înaintea 

supușiloră săi, pentru că ei se bucurai de dreptulii săbiei, 

eă cercetati și pedepsiaă pe culpabili în forurile lori. dominale. 
„ȘI întru adevără cu multă înțelepeiune făcuse lucrurile 

aceste părinții nostrii, pentru că mai înainte ună domnă 
pământesc avea atâta putere întru unii cerci, câtă are a- 
stădi unii oficeră subalternă întru unii vegimentii, delictele 

cele mai mică le pedepsia dânsulă, iar despre cele mai mar 

numai de raporta comitatului. 

„Numai cu astii-feliă de legi și numai cu ună astii-felă 

de metodii a fostă posibilă să ne bucurămii în cursii de 
mai mulţi seculi de cea mai dulce pace în acestă patriă a
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nostră atâțiă de iubită, şi nică că-i trecea cui-va prin minte în Transilvania să se temă de supușii săi. 

„Grija. strămoșiloră nostrii era cum să alunge pe inimiculiă esternii, numai de acâsta, purta frică, ba mai multi perse- cuta, ungurulă pe ungurii și celii persecutată se apăra cu ajutoriulă românului, a supusului săă. În timpurile cele mai turburate, când 'Tureii Și Tătarii năvăliau în Transilvania, lucrurile se îngropaii şi se ascundea în pământă înaintea românului credinciosii, iar după ce se restabili pacea, el le da înapoi domnului săi; iar astădi domnulii fu perdutii Şi ucisă de acela, pe care-lă crescuse din copilăria, sa. „ȘI cum s'aii întâmplatii tote aceste? De unde atâta, schim- bare? După ce mijlâcele, prin cari sa, conservatii pacea acestei ţări astădi nu se mai întrebuințeză, atunci de ce se ne mai mirămii, că a urmati o schimbare așa, de mare în tote relaţiunile. Mijlocele, prin cazi poporuli mai înainte se ţinea în supunere erati autoritatea funcţionarilor și a domniloră, iar astădi respectulă şi ală unora şi ală altora, a- tâta a cădută înaintea poporului în câtii țăranul acusă pe funcționarită şi pe domnulă pământescii după voia, sa și fără nică o frică de pedepsă, și apoi în urma acestori acusări ale țăraniloră se rânduescă și se faci investigațiuni fără să se mai decidă vre o dată: aşa de esemplu cercetarea ce sa făcută în comitatuli acesta în contra funcţionarilor din districtulă Zarandului stă şi astădi suspendată, totii aseme- nea n'a mai urmati nici până astădi vre o decisiune nici în cercetarea, care s'a făcut în contra acelora, cară turbu-. rară pe arendașii din domeniul Slatnei. Astă-feliii ondrea ofensată a funeționariloră nu s'a restituit nici o dată, şi nici cei ce aii acusată pe nedreptă n'aă fostă pedepsiţi .. . lată cum sa slăbită autoritatea domniloră pământesci şi a, funcționarilor comitatului . . . Slăbindă astă-felii încetulu cu încetulă autoritatea, deregătorii politice, numai rămase altă modă de a țin€ pe țărani în supunere de câtă frica și rigorea, legilor; dar după ce observară, că omoritoriă cu
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precugetare, tăciunarii şi jăfuitorii de case deşi aii fosti 
prinși şi constatați, totuși nu se mai pedepseseii după seve- 

ritatea legiloră, ci din contra pedepsa cu morte, care a fostii 
instituită, de strămoşii și părinţii nostrii în legile fundamen- 
tale ale patriei după temperamentul naţiunilor, a fostii 

schimbată în închisore pe timpi mărginitii; 

„Atuncă eutezarea loră erescu şi mai multă prin impunitate 
şi prin ușurarea pedepseloră. Închisorile se împluse cu unii 
numeri așa mare de făcător de rele, şi ne mai fiindii nici 
ună locă unde să încapă, criminalii mai mici fură liberaţi, 
ca să nu se întâmple nisce rele şi mai mari, căci forte a- 
dese oră s'a, întâmplatii atât în districtulă acesta, câtă şi 
în alte comitate, că mulțimea, celoră arestaţi ai spatii uşile 
închisorilorii şi ai luato la fugă, şi fiindi-că nu cutezati a 
se întârce pe acasă se ascundeaii pe la casele din păduri 
şi comiteaii toti felulă de hoţii. Şi nu numai că ordinaţiu- 
nile mai ndue aă îmblândită legile criminali în privința par- 

ticulariloră, însă eu pericululă siguranței publice, dar aă 

schimbati legile criminali şi în privința comunelorii, căcă 
prin legea vechiă, din Constituţiunile Aprobate partea III 

tit. 41 art. 10 se prevedeai casurile, cum să se pedepsâscă 

comuna pentru crimele comune, şi când să se tragă în țepă 

primariulă şi doi Juraţi. 

„lată cum suna acestă lege vechiă: Dacă 6re cari săteni 

sai orăşeni primescă în gazdă lotrii, cari se ţină pe câm- 

puri și prin păduri, saă şi dacă nu se scolă să mârgă în 

gonă asupra loră şi nu daă de scire la dece ori la mai 

multe comune, atunci satulii să se pedepsâscă cu 300 Al. iar 

primariulă şi juraţii, dacă sunt culpabili, să se tragă în țepă. 

Însă acestii vechii şi salutari modii de a pedepsi comuni- 

tatea se abrogă prin ordinaţiunile mai ndue şi se înlocui 

prin aceea, că nu comunitatea, ci corifeii să se pedepsescă 

cu o pedâpsă corporală. 

„Dar fiindiă-că gintea Românilorii este ingeniosă de a in- 

venta mișelii spre a frauda intenţiunea legii, de aceea cu
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grei se pote descoperi câte o-dată vre-un corifeă și astii- 
fel delietele comune mai tot-de-una rămânii nepedepsite, 
şi acum țăranii, ca să rămână nepedepsiţi nimici nu le place 
mai bine se dică, de câtii că delictul Ta comisii mulțimea. 

„Dar fiindii-că în înţelesul ordinaţiunilorii mai nue mul- 
țimea nu se pote pedepsi, astă-tfelă ori-ce faptă, care se a- 
tribue mulțimii rămâne nepedepsită. . 

„Cu slăbirea legiloră criminali slăbi autoritatea funcţiona- 
riloră, care se conservase numai în puterea, acestori legi, 
ba chiar şi respectulii faţă de domnii pământesci scădu 
așa, de multă, în câtă de ună timpii încoce ţăranii români, 
cari ușorii credă tâte lucrurile neiertate, și cari âmblă cu o 
lăcomiă nespusă după minciuni, începură mai cu toții să vor- 
bescă întruni modiă impiti și sacrilegii în contra bunătăţii 
moșcenite și înnăscute a, Maiestăţii Sale: că Maiestatea Sa 

nu ar pute suferi Nobilimea ungurescă, o invențiune de 
câtă care nici nu se pote cugeta alta mai mare. 

„De aici "şi luă ocasiune amăgitoriulă acelă de Horia, să 
facă pe țărani să credă, că Maiestatea Sa Var fi autorisatii 
pe dânsulă să stingă pe Unguri cu Românii, în câtii nici 
petră pe pâtră să nu mai rămână, 

„ăĂceste amintite până aici sunt causele mai depărtate 
ale turburărilori. 

„lar causa mai de aprope a turburărilori actuali fu a- 
venda cârcimăritului din domeniulă fiscali ali Slatnei, de 
aici Sa născutii reseola. .. 

„Primitiviă şi imediaţii autori ai turburăriloră sunt țăranii 
din domeniulă fiscali ali Slatnei, iar nu iobagii vre-unui 
domniă privată, şi Românii jurară morte nu numai nobi- limii ci peste toti tuturoră unguriloră, precum resultă din următorele cuvinte ale subprefectului din cercul Slatnei : 
„Românii făcură jurământă, că în calea în care ati plecată 
din porunca prea înaltului nostra împărați, să nu lase în vi6ţă nică ună piciorii de ungură sati funcţionariă“. ,, 

„Mal de multii plângerile în contra vobotelorii nici de
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nume nu erai cunoscute. Atunci iubirea supuşilorii către 
domnii pământesei era aşa dicândă uni lucru firescă, şi 
domnii pământescă încă 'şi da tâtă silința să conserveze pe 
iobagii săi, ca o moșcenire viă, da mâna de ajutoriă la 
căsătoriile iobagilorii, cercai ca fii iobagilori să-şi capete 
soţii bune, când veniai în sată funcționarii i primiaii ek 
singuri cu tâtă liberalitatea, ca să nu fiă spre greutatea ioba- 
giloră, când era, fomete în ţeră ajuta pe iobagi cu bucate, şi 
în alte moduni susținea domnii pe iobagi, spre binele lori, 
ală domniloră și ali Principelui. Iar prin ordinaţiunile, ce 
urmară succesivi una după alta, se acordă Românilorii li- 
bertatea, să acuse pe domnii săi, şi românii îndată ce vă- 
dură, că pe domni i confronteză aspru cu dânșii şi-i pe- 
depsescii pentru escesele comise perdură iubirea Și respee- 
tulii, cu care eraă legați mai înainte de domnii lori. lobagii 
însă, cari acusaii pe nedreptulă nu numai că nu se pe- 
depsiati, dar încă se da ordinele cele mai severe, ca să nu 
li se facă vre-o nedreptate pentru plângerile ce le înaintase. 
Nici o ordinațiune nu se repetă așa de multă către admi- 
nistrațiunea politică, ca accea, că ţăranii ca ună viii erariă 
ală statului să fiă apăraţi în contra. ori cărei asupriri. Și sub 
titlulă acesta de erariă viă, dările țăranilonii către domni 
ajunseră astădi la atâta critică și censură şi domnii pă- 
meântesci ajunseră la atâta neîncredere înaintea ț&raniloră, 
în câtă astădi iobagii se îndoiesc, dacă mai sunt obligaţi 
să facă, robote și să plătescă domnului dările iobăgesei? ... 

„Dar ori de unde să fi purcesi turburările românilorii și 
oră de unde să se fi începutii şi continuati, destulă că că- 
pitanii și corifeii revoluţiunii făcură pe poporiă să credă a- 
cea minciună blestemată, spre cea mai mare injuriă a Au- 
gustului nume, şi cu cea mai mare nepietate în contra sfin- 
țenii Maiestăţii Sale, că din porunca împăratului trebue să 
stingă pe Unguri, cari precum s'aă distinsii totă-de-una prin 
credința, lori către augusta casă, totă asemenea şi regele sa, 
ar&tatii către dânșii cu o deosebită și distiusă graţiă...
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„Dacă sar pute concentra, rig6rea tuturoră legiloră eri- minale, totuși nu ar fi de ajunsă spre ax pedepsi după cum merită. Findă-că noi suntemu obligaţi prin credința, şi legătura nâstră omagială a, descoperi ca supuși credincioşi totă ce vedemii, că e spre stricăciunea domnii Maestăţii Sale prea sfinte, de aceea descoperimă : Excelenţiei Vostre că comisarii regescii cu consciință, curată, că dacă turbură- rile românilor născute din ură națională şi ură de religinne nu se voră desrădăcina câtă mai repede şi din fundamentă, dar nu numai să se potolescă, atunci ele potă să strice multă da dreptulii chiar domnii Majestății Sale. Căci dacă voră țin€ turburările acestea, Până la primăvera viitâre, atunci vori lua parte pe întrecute şi românii din cele-l-alte părți ale principatului, cari ascultă Cu cea mai mare supunere, tote câte li se spună în numele religiunii şi ali naționalităţii. „Apoi afară de Românii din “Transilvania câtă e de inare încă numărul lori în Banati, în "Tera Românâscă, Mol- dova şi mai în toti Iliriculă ? De altă parte -nu se pote spera o îndreptare radicală, dacă nu se voră pedepsi în conformitate cu legile fundamentale ale patriei și comunită. țile de unde s'au începută turburările, şi daca nu se va pro- ceda după tstă, rig6rea legilorii în contra corifeiloriă, saecri- legiloră, ucigașilorii, în contra violătorilorii şi răpitorilorii virginelori şi ai matrâneloni. 

„Pentru că atâtă este de dură gintea româniloră în câtă numai prin pedepsa cu morte se pote înspăimânta, şi prea puţină prin închisore și prin alte genuri mai ușore de pe- depse... 
. „Astă-felă rugăm cu totă Supunerea pe Excelenţia Vostră, că după zelul, ce-lă aveți pentru binele comuni şi care laţi probată prin atâtea, esemple cu ocasiunea acestori tur- Durări, să bine-voiți în virtutea puterii ce vi s'a încredin- țată de Maiestatea Sa în acestă provineiă, să îndreptaţi activitatea Excelenţiei Vostre asti-felii, că corifeii Și cei mai de frunte culpabili, cari se voră prinde, să se pedep-
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sâscă fără întârdiere în cursulă acestori dile de iernă Și în 
diverse părți a ţerei, și încă cu o pedepsă demnă şi de îm- 
prejurările actual, cu o pedâpsă de morte, pentru ca să fiă 
de esemplu publică în totă țera. 

„Asemenea să se pedepsescă întrunii modii esemplarii şi 
preoții româniloră; cari sub pretextulă religiunii învăţară 
plebea ca să estermineze pe unguri. Iar în locurile de unde 
Sail începută turburările să se pedepsâscă nu numai cori- 
feiii dar şi primarii și juraţii cu pedepsele stabilite prin le- 
gile patriei (partea, III ant. 43 din Constituţiunile Aprobate), 
fiindă-că dânșii ari fi fostii datoră să înseiințeze îndată pe 
funcționari despre începuturile acestei conspirațiuni secrete 
Asemenea să se stringă de la români tote armele şi în fine 
să se aplice și în Transilvania sistemulii pentru regularea 
sateloră risipite, după cum aţi aplicati Excelenţia Vostră, 
cu atâta înțelepciune în Banatuli 'Timișiani. 

„Excelenţiă, domnii pământescă nu se opunii ca să se a- 
ducă o uniformitate în robotele țăraniloră, dar cu tote a- 
cestea, ca nu cumva țăranii dacă sar face acum regula- 
rea urbarială să cr6dă, că regularea acesta aii stors'o numai 
prin turburările lorii de acuma, şi de aici să-și iee îndemni 
să facă turburări și de altă dată pentru ca să ajungă la o 
schimbare a posiţiuniă lori, după cum "şi închipuescă ei în 
ideile lori confuse. De aceea cu supunere vă rugămă Exce- 
lențiă, că din motivul acesta să obţineţi de la Maiestatea 
Sa regală, ca regularea urbarială să se introducă după unii 
timpii mai îndelungatii și după ce turburările de astădi se 
vorii stinge cu totulii.“ 

Altă petițiune din comitatulă Hinedorei fu înaintată mo- 
narchului sub titlulă de Laerymarum nostrarum libellus. În 
acesti libelii de lacrimi magnații și nobilii din comitatului 
Hinedorei facii următorea, curi6să propunere : 

„Pentru conservarea liniscei publice, qiei dânșii, ar fi bine 
să se pedepsâscă în comunii cu uni felii de pedepsă dre-
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care și comunele, cari aă fostii maj turburate în cursulă a- cestei revoluțiuni, și anume ar merita, ca astă-felii de comune să fiă pustiite cu totulă, după cum sa întâmplati cu mai multe comune din Banatul Timişorei sub domnia mo- șului Maiestăţii Vostre a împăratului Carolă ali Vl-lea de gloridsă memoriă. Iar daca, Maiestatea Sa nu ar voi să per- mită acesta, atunci locuitorii unoră astă-felă de comune în locii de pedâpsă să fiă transferați din comitatulă acesta, în Bucovina, pe care și aşa Maiestatea Sa a voiti 30 impo- puleze, şi acolo să fiă încorporați în armata de grăniceri, după cum e voinţa loră, iar în loculă loră domnii pămân- tesci să aducă alți iobagi svevi sai din alte naţiuni mai blânde, făcândă cu ei ună contractă. ecuitabilă după stânji- nii de pământă ce-i voră primi. * 

Nobilimea din comitatul Albei înaintă și densa, contelui Ian- kovits o petiţiune, totii cu aceleași idei și cu aceleași cereri, În resumată conținutulă acestei petițiună era următoriulă : 
Causele acestei revoluțiuni ne mai audite a: țăranilorii ro- mâni, dice nobilimea din Alba, nu ati fosti servieiele peste măsură, nici erudimile domnilorii feudali, fiindă-că principalulă autorii ală acestei revoluțiuni nu a fostă iobagiulii vre unui nobilă particulari, ci a, fostii Horia saă Ursii Nicula, iobagiă din domeniulă fisealii ali Slatnei, care a revoltati şi de altă dată satele din domeniulă de acolo, anume când ai spartă butsiele arendaşilorii fiseali, faptă care se probâză prin proce- sulă, ce se află în archiva administraţiunii din Slatua. Și de altmintrelea revoluțiunea acâsta, nici nu a isbucnită acolo, unde iobagii facă robote regulate, ci s'a, începută în ţinutu- rile muntâse, în domeniului Slatnei, în locurile unde țăranii plătescii taxe după usulii rmasă de la părinţii lori, Şi nu facă robote regulate pe fiă-care săptămână, 

De altmintrelea nici sărăcia sai imposibilitatea de a su- | porta sareinele încă nu i-aii silită ca să comită pustiirile, prădările și vărsările aceste de sânge, pentru că ori-cine va
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esamina starea, patriei nostre se va convinge pe deplină, că 
circulațiunea cea mai mare de bani este în comunele din 
munţi unde s'a începută revoluțiunea acesta. 

În Abrudii, în Câmpeni, în Ofenbaiă şi Roşia nu esistă 
altii domnii pământesci afară de Maiestatea Sa, şi totuși câte 
pagube nu aă comisă dânșii și aici, ai prădatii aurulă și 
pivnițele împărătesci, aă ruinatii edificiele împărătesci şi ai 
ucisii pe băiașii din Abrudiă și Roşia, cari m'aii voită să se 
boteze în religiunea română, fiindă-că ţăranii resculați aşa, 
țineaii, că numai religiunea română e religiune creştinescă, 

Dacă întru adevării causa acestei revoluțiuni ar fi fostii eru- 
dimile domnilorii pământesci, atunci pentru ce ai luati dânşii 
rolulii de apostoli, pentru ce ai mestecată lucruri religidse 
în revoluţiunea acesta, pentru ce aă siliti pe săracii unguri 
cu amenințări de morte, ca să primescă religiunea grecescă, 
de ce i-ati botezată, de ce aii ruinatii bisericele și le aă des- 
poiatii de lucrurile sfinte, şi ceea ce e mai însemnatii, de ce 
ai desfăcutii vechile morminte și de ce aii tăiatii pe morți 
în bucăți, de ce aă căleatii în picidre cuminicătura, și de ce 
strigaii atunci „aici e Dumnedeulă unguriloră, acum să le a- 
jute dacă pote“, şi în fine pentru ce aă ucisă și aă bătută 
pe preoții tuturorii religiunilorii legale din ţeră. 

Din tote aceste este așa dar evidentă, că scopulii lori mai 
înaltă a fostă stărpirea naţiunii nostre şi a religiunilorii re- 
cunoscute în țeră, și în modulă acesta dânșii voiaă să aducă 
țera în mâna altei puteri. 

Este așa dar ună adevări incontestabilă, că motivele a- 
cestoră pustiiri, prădări şi vărsări de sânge, nu ai fostii 
de locă crudimea domniloră feudali, nici greutatea peste 
măsură a, servicieloră iobăgesei. Faptulă acesta este cu atâtă 
mai evidentă, căcă adevăratulă începuti ală revoluțiunii ro- 
mâniloră s'a întâmplată în comitatul Aradului, acolo unde 
sa introdusii unii urbariii noă, şi din comitatul Aradului a 
trecuti pe. la începutulă lunci trecute în acestă miseră și 
tristă patriă.
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Natura acestei națiuni ilegale, ce locuesce în acestă pa- triă este astă-felii, în câtă ea, numai prin o fiică mare pote fi guvernată. 

Cunoscândii defectele naționali ale acestei ginți, vechii gu- Vernatori ai acestei țări aii avută o deosebită atențiune, ea să înfrâneze acestă naţiune tolerată, şi adese oră a fosti si- iți să aducă în contra, ei legi, după cum se vădă din Coa- stituțiunile nostre Aprobate și Compilate. 
Dar cele de ântâii rele urmară din indulgența cea mare, care fu arătată, faţă de români în timpul din urmă prin dife- rite ordinaţiuni; urmară din ura, în care aduseră pe domnii pământesci inimieii neîmpăcați ai nobilimii, Așa că românii observară, că dacă Sreșesce mulțimea atunci nici unulă din ei nu e pedepsiti. De aici apoi urmă (în 1773), că pe br. Intzedi 'lă prinseră iobagii proprii în casa sa întrună modă tâlhărescă, li luară cu dânşii şi-lă duseră, desbrăcată, mai fără nici o haină pe elă, și-l chinuiră, şi cu tote aceste ei rămaseră, nepedep- siți. De aici urmă şi aceea, că pe Adamii Ribiezei "li ata- cară iobagii săi proprii chiar în casa sa, "lă omoriră şi-i lu- ară totă ce avea mai scumpii. Dar şi iobagii aceştia în loci de morte căpătară grațiă. Țăranii vădură actele aceste pur- cese dintro indulgență peste măsură Și din simplă grațiă, iar de altă parte preoții români și alți inimici ai nobilimii împlură pe sub ascunsi mintea, ț&raniloră cu. nisce principii atâtă de scelerate, ca şi cum magnații şi nobilii ar fi spre Sreutatea, Maiestăţii Sale a gloriosului domnitorii, și că Maie- statea Sa uresce nobilimea, și dânșii începură numai de câtu să se ocupe cu idei și mai periculose. 

Și natura românului este astă-felă, în câtă dânsul. crede Şi în cuvintele celui mai de Josii amăgitoriă, dacă poti să-lă ajute la scopurile sale, iar de altă parte dânsuli nu voesce să credă nici la cele mai înalte ordine ale Maiestăţii Sale și ale guvernului, dacă "li împedecă în scopul săi. Și în modulii acesta i seduse și-i conjură amăgitoriuli Horia sai Urs Nicula, pentru stârpirea. nobilimii şi a naţiunii unguresci,
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Deşi nu ne îndoimă, că comisiunea, pe care ați însărei- 
nat'o Maiestatea Vostră cu liniscirea acestei ţări ajunse intr'o 
stare atât de deplorabilă, va afla de sine în înțelepciunea 
sa mijlocele ce servescii pentru seopulii acesta, cu tote a- 
ceste însă noi cunoscândă mai bine starea patriei nostre, 
sentimentulii țeraniloră şi geniulii diferiteloră naţiuni, îndrăs- 
nimii a supune dimpreună cu cererile nostre şi mijlocele, cară 
potă servi pentru scopulă acesta. 

1. Iertarea și indulgența în starea actuaiă a împrejurări- 
lorii ar fi oleiulă vărsati pe foci. Să se liniscescă odată 
revoluțiunea și rebelii să se pedepsâscă după legile patriei 
fără nică o indulgență, anume corifeii, primarii sateloră şi 
Juraţii să fiă traşă în țepă, iar cei-l-alţi locuitori ai satelori 
revoltate să fiă decimaţi, căci dacă nu se va da unii astă- 
felii de esemplu, atunci e sigură, eă pustiirile, vărsările de 
sânge şi resedlele nu se voră linisci, din contră numărulii 
resculațiloră se va înmulți din tote părțile, şi la primăveră 
nefericirea și perieululii se va, estinde și peste cele alalte părți 
ale țărei. 

2. Armata să capete ordini, că în casulă când se ar mai 
începe undeva o revoluţiune, atunci fără să mai ascepte ordi- 
nele mai înalte, ci după simpla cerere a funcţionarilor comita- 
tului să dee imediată ajutoriuli suficienti. 

3. În astii-felă de împrejurări armata să nu se mai țină 
numai în defensivă, ci din contră în casă dacă țăranii revol- 
taţi nu ar voi să se linisescă, atunci să-i omore, să-i taie, 
să-i pustiescă și să-i împrăsciă fără nici o indulgență, ca 
pe cei mai erânceni inimică ai patriei. 

4. Reseulaţii prinși până acum, anume aprindătorii, omori- 
torii, prădătorii şi aceia, cari ai despoiatii bisericele să fiă 
pedepsiți imediată cu morte, ca să fiă ună esemplu oribilă 
pentru rebeli. 

d. Casele, cari se află prin munți, fiindă prea depărtate unele 
Ai de altele și imposibilii de a se regula să se pustieseă câti
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a, 
mai în grabă, şi țăranii aceștia să, fiă aședați întruni loci mai acomodatii la o margine dre-care. 

6. Să se adune tote armele şi tote instrumentele pericu- lose de la români şi să li se interdică sub pedepsă de morte, că nime din ci să nu mai euteze a țin€ arme. 
7. De dre-ce preoții români sunt aceia, cari aţiță mai cu semă poporul la, revoluțiune, din acestă causă să se publice, că în ori-care sată va, erumpe o revoluțiune acolo preoții români, primarii Şi Juraţii cu trei inși lângă dânșii se voră pedepsi cu mârte în conformitate cu legile patriei. 8. Românii resculați să fiă, siliți a restitui tote lucrurile . luate, iar pagubele causate să se preţuiescă peste totii lo- culii în ţeră, și suma acesta, să se reparteze pe comunele res- culate, cari să fiă datâre a o plăti în timpi de 5 ani fără nici o indulgență, 

Aici e loculii să amintimă şi de memoriul nobilimii din Clujiă. 

În luna lui Martie 1785 comitatulii Clujului învitatii să se justifice pentru ce a ordonată insureeţiunea, nobilimii, pen- tru ce nobilimea armată Şi-a făcutii uniforme, pentru ce îm- pedeca pe călători pe drumuri şi maltrata pe români, co- mitatală supuse monarehului următârele motive: 

Cu o nespusă consternare a sufletelorii nostre şi cu adâncă durere amiă înțelesă, că espediţiunea nostră, întreprinsă de curendă în contra româniloră resculați ne-a adusii în gravă suspițiune înaintea, Maiestăţii Vostre, din causa rEutăcioselorii înterpretări ale unora. 
Calamitatea atâtă de funestă, întâmplată în tomna trecută, când din causa furiei ț&ranilorii aă cădutii o mulțime -de victime din sînul nobilimii, a produsii o rană adâncă în sufletele nostre și ale urmașilorii noştrii. Dar nefericirea a- cesta, este cu multă mai mică de cât durerea, ce o suife- rimă, din causa Sravei indignaţiuni a prea înduratului nostru Principe.
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Deși fidelitatea, ginţii ungurescă din Transilvania către 
casa austriacă este de ajunsă cunoscută încă din timpului îm- 
peratalui Leopoldii, totuși ca să aflămii o ușurare în contra du- 
rerii atâtă de mari, ce a cuprinsă sufletele nostre, şi ca să 
ardtămii nestrămutata nostră credință către tronulă Maies- 
tății Vostre suntemiă siliți să supunemiă Maiestăţii Vostre 
cu umilință motivele sincere şi adevărate ale acestui faptă 
ali nostru. 

Masacruli, ce Va comisi plebea furi6să asupra nobilimii 
nearmate și devastarea tuturorii averilorii de la marginea 
Zarandului şi până în mijloculă acestui comitatii, a trebuită 
să ne iriteze, şi în momente aşa de critice să ne silescă, ca să 
îngrijimii de capetele nostre și să ne opunemiă furiei țăra- 
niloră, cară însetoșaii singură numai după sângele nobilimii. 
Simţindă noi apropierea, periculului amă cercetată mai nainte 
de tote să căpătămii ajutoriă militară, dar câtă de deșerte 
şi lipsite de resultatii aă fostii rugările nostre, probeză răs- 
punsulii guvernului, prin care ni se face cunoscutii, că co- 
manda militară nu pote să ne ajute. 

Astă-felă în lipsa unui ajutoriă militarii şi ca să nu fimi 
espuși și de aci înainte furiei acestei plebi, am trebvită să 
apucămă armele în contra voinței nâstre și să eşimi la, res- 
belă, și acâsta ne-a permis'o însuși guvernul regescii prin 
textul decretului în care se dice anume, că funcționarii co- 
mitateloră unde voră afla de lipsă, potă să chiăme în arme pe 
nobili şi pe posesori. 

Dar afară de permisiunea guvernului mai aveamă înaintea 
nostră art. 6. P. III. tit. 76 din Constituţiunile nostre Apro- 
bate, articuli, prin care se dispune, că în casuri neasceptate, 
nobilimea chiar și fără ordinulii principelui, trebue să iee 
armele şi să i6să la resbelă. 

Și faptulă acesta ali nostru nu era ună casă cu totulă 
unicii, despre care să nu aflămii urme în seculii trecuţi şi 
chiar până în dilele nostre. Anume în a. 1733 sub domnia, 
moşului Maiestăţii Vostre, a augustului Carolii VI de gloridsă
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reminiscență, isbuenindă 0 revoluţiune în comitatul Becheşii, din causa ndueloră imposite, cetăţenii credincioși ai patriei, fără să mai ascepte ordinulă regelui, apucară armele Şi su- primară tumultali, şi nu numai, că dânşii, mai fostă incul- pați pentru faptulii acesta, dar însuși regele a aprobată pur- tarea loră, şi pe aceia, cari se ai distinsii în suprimarea acestei revoluțiuni, i-a dăruită cu lanţuri de aurii. 'Totă aşa s'a -întomplatii şi îna. 1761, când se lăţi faima despre năvă- lirea tătariloră în Transilvania, atunci nobilimea, fără să maj ascepte ordinul principelui, chiar pe basa Constituţiuniloriă Aprobate, apucă armele, cu cea mai mare rapiditate,  eşi la resbeliă și să estiuse peste totă 'Transilvania unde se lăţise faima acâsta. 
În faţa acestoră esemple atâtă de clare, şi în lipsa, ori- cărui ajutoriii militară, noi nici nu puteamiă crede, că vomiă luera, în contra legiloră patriei, în contra, voinței prea înal- tului nostru principe, şi în contra faptelor strămoșiloriă nOş- trii, dacă vomiă apuca armele pentru apărarea vieței nostre Și a iubitei nostre patrie. Prin acestă faptă ali nostru ami ajunsă la acelii resultată, că după ce a fostă devastată Sân- Georgiulă-Trăscăului, lueru, ce va rămâne în memoria, acestui seculă, noi fără să Vărsămii o picătură de sânge, amiă în- frântă aşa de multă furia resculațiloră, în câți, ai remasă scutite de revoluțiune, atâtă partea cea alaltă a comita- tului, câtă și ţinuturile vecine, şi este ună faptă constatat prin cercetări demne de credință, că dacă resculații nu se temeaii de nobilimea armată, atunci dânșii de sigură ar fi năvălităi din locurile muntose și ar fi devastată tâte ţi- nuturile vecine. 

Aflându-ne așa dar în asti-felă de împrejurări Și trebuindii să priveghiămi în contina o lună de dile, e lucru evidentă, că hainele mai lungi şi prețiose, ce le purtămă în timpă de pace, erai necomode pentru espediţiune, şi ami trebuitii să ne îngrijimii de o îmbrăcăminte maj practică, May multă, chiar şi motivele de economiă ne a silită să ne procurămă 
23
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o uniformă mai simplă și eare costa mai puţină, și alegândi 
noi uniforma acesta, am avută totăii o dată în vedere, că și 

prin forma costumului să inspirămii ore-eare terore ţărani- 

lori resculați, iar după ce ne amii întorsii din resbelii aeasă, 

mai mulți inși, din motive cconomice, aii aflatii o plăcere 

în uniforma acesta, și ai începutii să o porte de bună-voiă, 

şi fără îndemnul nimerui. Iar rangurile militari, le am 

adoptată din causa disciplinei şi a ordinei, căci fără ordine 

nici nu puteamă ascepta, ca să facemii ceva. De altmin- 

trelea împrejurările şi : disciplina încă cereaii, ca unii să 

fiă comandanți şi alții să asculte, şi acestora, amă trebuitii 

să le dămii ranguri şi semne de distineţiune. În fine chiar 

şi împrejurările cereaii ună curajii militarii, și aşa amiă cu- 

getată, că e bine, ca prin rangui militari să eseitămii aceste 

spirite generâse. Dar esemplele nu lipsescii nică în acestă 

privinţă. Pe timpulă când se lăţise faima despre năvălirea 

tătarilor, nobilimea întregă trebuindii să apuce armele. dânsa, 

cu acestă ocasiune, şi-a distribuită ranguri şi oficii militară, 

iar rangurile, casă le amit fostii adoptatii noi, singurii numai 

pentru actul expediţiunii, nu le ami mai întrebuințatii îndată 

ce a sositii armata. 

În ce privesce însă procurarea asmelorii, la acesta ne a si- 

litii nefericirea frațilorii noștri, a cărorii morte neasceptată, nu 

pote să ne i6să dela inimă, ne a silită grija, ca nu cum-va 

la primăveră revoluțiunea să începă de noii, căcă în totă diua 

auliamii vorbindu-se şi grănicerii români amenințaii pe faţă, 

că la primăvera viitore vorii sterpi din rădăcină gintea un- 

gurescă, în fine cereaii chiar și gravele împrejurări, în cari ne 

aflami, ca noi să nu stămii nearmați și fără apărare, înaintea 

poporului resculată. De altmintrelea. nici nu ne amii procurată 

atâtea arme, după cum s'a raportatii pote Maiestăţii Vostre. 

Arme noue 'şi-aii cumpărată numai aceia, cari nu avuse 

arme mică în cursulă acestui periculii şi ati trebuitii să icsă 

la resbelii numai eu instrumente de economiă, iar cci alalți 

nu mai de "şi-a curăţită de rugină, și aă mai reparatii ar-
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mele lorii cele vechi Şi lungi din timpulă păcii de 40 de ani. Dar nici prin acesta n'amiă făcută nimică, ce ar fi fostă neiertată saă neusitată, de oră-ce purtarea armeloră Şi mai înainte de revoluțiunea, acesta, atâtii era de solemnă no- bilimii din Transilvania, - în câtă nici nu făcea cine-va, vre o călătoriă cât de mică, eu deosebire personele mai de frunte, ca să nu iee cu dânșii o suită, de servitori armaţi. De altă parte Maiestatea Vostră, cundsceți prea bine, că nobilimea “transilvană nu locuesce între zidurile oraşeloră și a fortărețelorăi, ci în sate și cătune, şi așa totii-de una, pote să ajungă în posițiună critice, ea să-și afle sigu- ranţa și apărarea numai în ame, și întru adevări daca î. Sar lua armele, atunci de sigură se ar isprăvi cu tâtă nobi- limea. - 

a ” Ne tememii încă, de acum, că țăranii români, cară nu do- rescii nimicii alta, de câtă, ca nobilimea să rămână, nearmată, îndată ce voră audi faima, că nobilimii i Sai interdisii ar- mhele, să înc6pă a comite oui-ce violenţe în contra nostră, să interpreteze şi acestă, mesură, așa cum nu e intențiu- nea Maiestăţii Vostre, ea unii felii de ură în contra, nopili- mii şi a, gințiă unguresci, și să vină Ia, credință, că nobi- limea cădută acum în disprețulă Maiestăţiă Vostre, dânșii poti să îneâpă ori-ce în contra nâstră. 
Descoperindiă Maiestăţii Vostre aceste motive cu cea maj umilită credinţă şi sinceritate, rusâmi pe Maiestatea Vostră să bine-voiţi a lua spre sciință, că faptului acesta ali nos- tru v'a purcesti din vre o temeritate, Și cu atâtii may pu- țin. din infidelitate, din contră este numai o probă may multă despre loialitatea nOstră față cu Maiestatea, Vostră şi de credință față cu patria. Maiestatea Vostră să bine- voiţi a lua în considerare câte servicii credincidse- a, adusi nobilimea transilvană casei austriace, de când dânsa a scuturatii jugulii otomani Și S'a supusă blândei domnii a a- cestei case, că: nobilimea tranșilvană în împrejurări. critice în eursulii mai multoră resbue a dată cu bucuriă recruți
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şi bani, mulți vândendu-și chiar şi lucrurile cele mai prețidse, 

şi ca dânsa mai bine e gata să-şi pârdă tote averile și viţa, 

de câtii să sufere a se arunca vre o petă asupra fidelității 

sale, şi Maiestatea Vostră convinsă despre credinţa neviolată 

a nobilimii să bine-voiţi a dispune, că aceia, cari ai adusi 

reputațiunea nobilimii în o suspiţiune aşa de infamă, să fiă 

pedepsiţi în conformitate cu legile patriei nostre, și nouă să 

ne fiă permisă ca să îmbrăcămi iarăşi uniforma aceea, neperi- 

culisă, eare ami trebuitii so lepădămii, să ne fiă permisi 

a ne procura arme, cară ne sunt concese prin cărțile nostre 

nobilitari, şi cari constitue una din prerogativele cele mai 

de frunte ale nobilimii, prerogativă, care până în timpurile 

de astădi a rămasii neatacată. 7 

Magnaţii din Transilvania presentară şi dânşii contelui 

Iankovits unii lungă memorii politiei în privinţa sistemului 

de administraţiune a Transilvaniei, sistemii, care diceaii dânșii, 

a fostii singura causă a acestei revoluțiuni 

Memoriuli magnaţiloră conținea următorele plângeri : 

"Ori câtii de mare este amăriciunea, în care nc-amii aflati 

şi ne aflămii şi astă-di, faţă cu ruina atâtii de înfiorătore a pa- 

triei, faţă, cu arderea şi prădarea domenielorii şi averilorii 

nostre, față cu vărsarea sângelui nevinovati a atâtorii 

rude iubite ale nostre, lucruiă, ce le-aii esecutatii asupra nv- 

stră cu ună esemplu aşa de rari, ţăranii români. conjurați 

şi reseulați pentru nimicirea definitivă a naţiunii și a nobi- 

limii ungurescă, fapte de cari asemenea nu se mai potii 

citi în analele ungurilorii, atâta, mângâiere avemii însă, că 

prea puterniculă Dumnedeă, în mâna cărui se află inima 

regiloră şi a principiloră, a condusă inima grațiosului nostru 

domni şi principe, ca să doitscă a se cerceta adevăratele 

cause ale furiei şi rescolei românilorii asupra nobilimii şi a 

domnilorii săi pământesei, şi ai bine-voitiă spre scopulă a- 

cesta a te trimite pe Excelenţia Ta în mijloculii nostru. Din 

parte-ne dorimii de la bunulă Dumnedei, ea sfințenia Ma-
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iestăţii Sale să-şi ajungă scopulă, ce şi a propusi, şi lixce- lenția 'Ta să fii în tote aceste mai de folosă și mai fericitii de câtii toți aceia, cari aă muncită până acum pe astii-feliti de terenuri, dar Spre mai puțină mângâierea nâstră, Ca să cuniscemii adevăratele cause ale acestei revolu- iuni, cause despre cari puţini asi cunoscință și nici nu le potii vede cu toţii, e de lipsă să ne întârcemit cu câți-va ani înapoi, în timpulă când sa schimbatii forma cea vechiă a administrațiunii din Ardelă, şi din asemănarea, celoră două administraţiuni va, fi ușoră să cunâscemi adevăratele cause ale acestei revoluțiuni. N 
Părinţii noștri venindii din Scithia ai cucerită cu arme vietorise și cu sângele lorii acestă, scumpă patriă, şi după ce ai supusă și ai făcută iobagi pe părinții româniloră, cară S'aii revoltată astăci asupra nostră, dânşii ai domnit linisciţi peste ei ținându-i totă-de-una. înti'o aspră disciplină, lăsându-le însă neatinsii moduli lori de viță. Și din timpulă domniei regelui Uladislavă, când sa întâmplată la a. 1514 revoluţiunea, generală a țeraniloră, nicăiri nu mai citimi des- pre 0 revoluţiune în contra nobilimii din Ardelă asemenea, acesteia. Astădi însă ară curge pote pârae de sânge în tâte ținuturile acestei patrie, dacă nobilimea, de altmintrelea pu- țină la numări, nu sară fi adunată pe câtă i-a concesii ur- gența împrejurăriloră, ca în conformitate cu legea naturei să se îngrijâscă de apărarea sa propriă. 

Dar ceea ce ne-a durută mai multă este, că țărănimea, care s'a resculată astădi asupra, nostră, nu s'a genatii și nu să gen6ză nici chiar astădi să strige câtii o ține gura, că tote, câte le-a comisii asupra ndstră, le-a făcuti din porunca Maiestăţii Sale. 
Până la a. 1761 era avea uni sistemii bună de imposite stabiliti din partea, camerelori, și fiă-care putea să plăte- scă contribuțiunile fără nică o Sreutate. Dar de la 1761 în- câce sa desființată sistemulă acesta, și de atunci a urmată o administraţiune arbitrară, care și astădi se mai conţinuă,
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Omenii aceia, cară au voitit numai să-și facă merite și să-și urce 
fericirea lori din ce în ce mai multi, aruncară de o dată 
partea cea mai mare a contribuţiunii asupra comitateloră și 
a națiunii secuesci, dicemii asupra comitatelorii lipsite de ori-ce 
industnă 2), și atunci când poporulii începu să strige, atunci 
autorii acestei sisteme atribuiră causa nemulțumirii nu greutăţii 
peste măsură a impositeloră, ci greutăţii servicielorii iobăgesei. 

În anulă 1762 se desființă vechia administrațiune politică 
a -comitateloră şi cu ea se desființă şi respectulă poporului 
resculată față de domnii și de magistrații săi, și încetii cu 
încetul se plântă în inima românului, aplecată de la natură 
și așa spre turburări, unți felă de nesupunere față cu dom- 
nulă s&i. Românul fu admisi să stee înaintea Judecăţii 
față cu domnulii și cu magistratulii săi, şi n'a esistatii vre 
o plângere a țăranilorii, care să nu fi fosti primită eu a- 
mândoue mânile oră câtă de neîntemeiată să fi fostii. A dispă- 
rută așa dar administraţiunea cea, vechiă şi bună, a scădutiă 
puterea magistraţiloră, şi acum autoritățile comitateloră a- 
veaii numai să esecute poruncile mai înalte, dar nu mai 
eraii instituțiunile pentru apărarea legilorii patrici şi a consvetu- 
dinilorii vechi şi bune. Adese ori funcționarii comitatelorii 
ocupaiăi funcțiuni de advocaţi, și în loci ca dânşii, să pună 
frâi țăranilorii în cestiunile unde nobilulă avea dreptate, 
din contra ț&ranulii rămânea nepedepsitii chiar daca se do- 
vedea, că plângerea sa a fostă neîntemeiată. În multe locui 
funcționarii acestia, ci compunea și ei scrieai plânsorile 
țăranilor și în ședință toti dânșii eraă judecători, şi dacă dom- 
nulii mergea cu recursulă până la instanțele superidre, a- 
tunci aveaii dreptate toti numai autoritățile comitatelor, auto- 
rităță instituite pentru esecutarea, ordinelorii, dar nu mai avea 
credință domnulă pământescii. Acesta a fostii prima sor- 

1) Critică de altmintrelea forte justă în privința sistemului de 
imposite elaborată de br. Brukenthal și introdusă în Transilvania 
la anul 1769.
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ginte, din care a decursă ura țăraniloră în contra domni- 
lorii: feudali. 

Chiar dacă plângerile țăraniloră ar fi fosti întemeiate, a- tunci după legile patriei ușoră sar fi putută afla ună mij- 
locii de îndreptare, dar le-a plăcutii 6menilorit mai multă, ca să 
aprindă inima ţăranului în contra domniloră să, și pe a- 
ceştia să-i diserediteze totă mai multi înaintea curții. 

În anuli 1771 se decretă ună regulamentă pentru a în- 
„frâna erudimile domniloră pământescă asupra țăranilori, eru- 
dimi, cari eraă luate numai de pretextă, şi din acâstă m&- 
sură urmă o ură şi îndrăsnâlă a țăraniloră faţă cu domnii 
sei. Și după ce plântară în inima țeranului idea despre eru- dimile domniloră și lăţiră faima, că nobilimea din Ardelt 
trateză cu iobagii ca 'Tătaruli cu robulă săă, ea faima a- 
cesta să potă fi credută şi la curte, dânșii luară în ajutoriă 
armata granițărescă, şi miliția, acesta, cu tote că era destinată 
numai pentru pada şi siguranţa frontierelori și a țărei, densa, 
dimpreună cu armata regulată începu a se mesteca în a- facerile iobagilorii și ale domniloră, Şi lucrurile ajunseiă a- colo, că raportele companiilorii către regimente, ale regi- mentelorii către brigade şi ale brigadelori către comandele. generali, se ocupaii de regulă numai cu o singură, cestiune, 
cum trateză domnii pământesci cu iobagii sti, şi ce felii de 
erudimi comită asupra. lori. ȘI acești oficeri de naționalitate străină nu cunosceaii legile fundamentale ale patriei, nu sciaii ce felii de obligaminte are (&ranulă față cu domnulă 
săi, ei nu cugetaii, că totă ce are țăranul este din pă- 
mentulă domnului să, după cum dice legea » Țeranuli afară 
de preţulă muncii sale nu are nimică“ (Rusticus pacetee mer-; 
ecdem laboris nihil habet). 'Tâte lucrurile aceste vEdându-le 
poporulă reseulatii căpătă o îndrăsnelă Și mal mare cu domnulă săă, fiindii-că observă, că dânsulii peste totă loculă 
este părtinită. 

Iar după ce ura acesta în contra domnilorii pământesci prinse 
rădăcini în inima făranului, urmară apoi o mulţime de in- 

a
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vestigaţiuni în contra nobilimii fără nici o causă, investi- 
gaţiuni, cari deși se ai constatată, că nu aveaă nică ună 
fundamentii realii, totuși țăranii, cari se plânsese fără causă, 
aii rămasă nepedepsiți. 

Cu durere ami trebuitii să audimiă și aceea afirmare, ca şi 
cum în Transilvania nu s'ar afla persone capabile pentru ad- 
ministrațiunea publică, dar astii-felă de denunciări le făcuse 
aceia, cari asceptaii înaintarea, lori numai de la depărtarea 
altora. 

Daca de vre-o 20 de ani și mai bine în coce, ţera acesta, 
ax fi avut guvernatori din familiele cele vechi cu merite şi 
cu avere :), dacă Transilvania ar fi fosti administrată după 
legile și principiile naţiunii unguresci, precum a, fostă ad- 
ministrată mai înainte, atunci putemi crede, că răulă acesta 
nu se ar fi întâmplati, - 

Dar de la 1761 sa schimbată vechia administraţiune a 
Transilvaniei și acâsta o simţi numai de câtă poporulii ro- 
mână, care mai înainte era ţinută în aspră disciplină, o 
simte astădi şi guvernul “Transilvaniei, care când trimite 
patente şi ordine, ca se le publice românilori, aceştia nică nu 
le iai în s6mă, și adese-ori se audi strisândă: porunca a- 
cesta nu e de la împăratulă, ci-i dela domni. 

Iar mai târdiii cu ocasiunea celoră două căl&torii ale Ma- 
iestăţii sale, când Maiestatea Sa 'şi arătă nobilele sale senti- 
mente față cu țăranii şi prin aceea, că asculta pe oră şi cine, 
şi aduna chiar cu sfintele sale mâni petiţiunile de la ori Și 
care, atunci țăranii români molestară pe Maicstatea sa cu o 
mulțime imensă de plângeri lipsite de osi-ce fundamenti, 
şi interpretară îndată pe dosii şi acestă graţiă a Maiestăţii 
Sale, căpătară curagiii și începură să molesteze cu astii-felii de 

1) Alusiune la br. Adolfă Bucow, contele Andreiă Hadik, contele 
Carolii 0-Donel, cari în calitate de comandanţi generali ai Transilva- 
nici, dela 1762 încâce, ai fostă totii-o-dată şi președinți ai guvernului din 
Sibiă. De asemenea se refere plângerea maguaţiloră și la succesorii ace- 

stora, la contele Ios. Auersperg și la br. Samuilii. Brukenthal.



PETIȚIUNILE NOBILIMII. 361 

petițiuni și instanțele inferigre, să inculpe pe magistrați și pe 
domnii pământesci, credândă că ceea-ce ai putut să 
facă, înaintea, împ&ratului poti să facă în fiă-care di cu dom- 
nii și cu magistrații să. 

În anulă 1778 se introduse o modificaţiune bună în con- 
stituțiunea militară, ca domnii pământesci să dee singuri 
numărul necesară de recruți, dar şi măsura acâsta, servi 
numai, ea să escite ura ţăranului asupra domnului să, 

În anulă 1783 urmă conferența comisiunii de expropriare, 
şi se vorbia în tote părțile, că se vorii lua unele posesiuni 
dela, magnați și dela nobili şi se voriă da pe sâma armatei 
grănițăresci, şi conferința acesta se continuă şi în anulă 
1784; dar poporulă interpretă, și acestă măsură pe dosă, 
făcendu-și falșa credinţă, că acum se iai în totă, țâra pă- 
mânturile ereditari dela domni şi se împărțescii între țărani. 

Încă atunci, când s'a, înființatii armata de grăniceri, mul- 
țimea, cea mare și fără nicio trebuință a preoţilorii români, 
a fostă întrebuințată ca să îndemne pe poporă să ice ar- 
mele, și atunci apoi observară, preouţii români, că ei sunt a- 
ceia, cară domnesc în inima românului, și precum mai îna- 
inte, aşa și după aceea toti ei, ca emisari, duseră la înde- 
plinire tote relele, dânșii asigurară pe țărani, că daca 
voră lua, armele nu voră mai domni nobilii asupra loră, 
ci ei asupra nobililor, şi vori împărți chiar şi pă- 
mânturile ereditară ale nobililori. Mai multă denşii, vorbiaii 
cu totă cutezanța, că Maiestatea, Sa uresce pe magnați și 
pe nobili, fiindi-că ţină numai la privilegiele loră şi nu 
plăteseii nică o contribuţiune, așa că împăratulă nu are nici 
uni folosă de ei, ca şi cum siguranța, cea mai mare a prin- 
cipelui nu ar fi în nobilime. Adevărulii însă este, că nobili- 
mea și magistrații formeză veriga, în lanțulii ce unesce pe 
rege şi popor, și dacă veriga, acesta, se rumpe, atunci se 
întâmplă luerui cum este revoluţiunea, de astădi, şi din a- 
costă causă Pettzhofen, ministrul împăratului Leopoldă seria, 
că nobilimea este inima regiloră (Nobilitas est cor Regum).
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Conseripţiunea militară, întâmplată cu câte-va luni mai 
înainte la Alba Iulia și la Haţeg, sa făcutii din ordinulii 
comandei generale, şi din tote lucrurile aceste poporulii veni 
la credinţă : 

1) că dânsul din porunea împăratului trebue să capete 
arme ; 

2) că nobilimea trebue pustiită cu feri şi cu foci; 
3) că după ce voră pustii pe nobili, proprietăţile lorit 

se vor împărți între dânșii, precum s'a Şi întâmplat în 
uncle locuri, că iobagii se aședară pe pământurile pustiite 
ale nobilimii. 

La tote aceste se mai adaugă şi alte cause, că românii 
locuescii împrăseiați prin munți, singuratici, departaţi unii de 
alții, și totă economia loră le este în Jurulii casei, iar daca 
se ar forma sate din casele aceste, atunci sar pute aduce u- 
şoră la ascultare cu armata, care să se încuartireze la dânșii. 

În comitatul Zarandului închiși în munți și locuită de 
românii cei mai selbatici astădi domnesce numai Horia 
cu tâlharii să, şi aşa Va separată de "Transilvania în câtă 
nime nu mai pote să străbată, acolo, și nică nu mai esistă 
acolo vre o administraţiune, ca şi cum nu se ar mai ține 
de Transilvania. Până când ţinutul acesta avea ună comite 
ali s&ă particulari și nu era unită cu comitatul Hinedorei, 
până atunci domnia liniscea aci, fiindii-că administraţiunea 
avea deştulă putere cu ţinutulă acesta, dar de când Zaran- 
dulă sa unită cu comitatul Hinedorei, magistrații fiindă 
puțini la numără, m'aă mai putută fi cu priveghiere sufi- 
cientă, asupra ț&raniloră, și de aici ușori putemă să ajun- 
gemă la conclusiunea, că ork-ce țeră, cu atâtă va fi mai li- 
niscită, cu câtă va fi administrată şi guvernată în districte 
mai mici. 

Din tote acestea resultă, că schimbarea formei de admi- 
niștraţiune în Ardelă este fântâna, din care ai urmatii tote 
relele acestea; şi causa cea mai apropiată a fostii conserip- 
țiunea militară a celoră 81 comune, întemplată la Alba, Iulia,
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și a altorii mai multorii comune înserise în țâra Hațegului 
de către vice-coloneluliă Rarp. 

Dar și atunci românii se înserisese, ca soldați mamai din 
causă, ca să rămână fără domni, şi fiindă-că se amăgise sai 
singuri, sati că-i amăgise alții, că atunci pământurile voră 4 
ale loră. Dar după ce vedură, că nu potii să scape de domnii 
lorii pământesci, că nu potă să pună mâna pe pământurile 
nobilimii, atunci se conjurară, şi hotărîră, că la primăvera 
viitore, în diua de 1 Maiii, să ucidă pe toți domnii lori pă- 
mântesci. Dar se întâmplă prinderea agitatorului și a căpi- 
tanului de acum 1), și prea putermniculă Dumnedeiă, care portă 
grijă de naţiuni, aprinse focul maj curândă şi seose mai 
repede la lumină acesti plană mișeleseii, de cum ar fi pu- 
tatii denșii să stingă națiunea ungurescă, 

Daca nu se va da ună esemplu severă față, cu poporuliă 
resculată, daca nu vorii estrada pe Horia şi pe cei alalți 
corifei, dacă nu se voră aduna armele dela ei, focul revo- 
luţiunii nu se va stinge din inima luk Horia şi a altoră co- 
rifei, de 6ră-ce: câte sate românesci, atâţia Horia 
sunt în Ard6li, și nu-i voră pute linisei ori-ce felă de 
regulamente urbariale, fiindii-că, dacă se ar concede acum 
regularea urbarială, atunci voră dice, că ai câştigat!o prin 
faptele lori de acum, și iarăşi vorii începe de noii lucrui 
şi mai mari, 

Este așa dar de lipsă, să se aducă mai multă armată de 
cum se află astădi în Ardelă, ca să potă fi întrebuințată, în 
contra resculaţilorii, de oră-ce cu 4-—5000 de Omeni, nică 
odată munţii aceştia nu se potă încunjura, este de lipsă, 

1) După diferite Versiuni, cari circulaă în timpul revoluțiunii, nobi- limea credea, că Horia a fostă prinsă în comuna Cu rechiă când s'a începută revoluțiunea. Adevărulă. însă constatatii prin marturi ocu- lazi şi prin deposițiunea Ink Crișanii este, 'că Horia aici nu a fostă pre- senti și subprefecţii cercase să prindă, nu pe Horia, dar pe Crişani, sub a cărui comandă plecase țăranii dela, biserica din Mestcănii către Alha Talia,
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să se aducă armată din ţera ungurâscă, fiindă-că a lăsa 

revoluțiunea să se stingă de sine ar însemna, că ierna, 

va, trece şi la primăveră poporulii va isbueni de noit şi a- 

tuncă de sigură va comite pagube şi mai mari, 

E de lipsă aşa dar, ca revoluțiunea să se liniscescă astii- 

fel, ca rtulii acesta să nu se mai întorcă nică-o-dată, şi 

țera, să fiă în deplină siguranță, şi nică să nu sufere gloriosa 

domniă a Maiestăţii sale, ca poporulă resculată să rămână 

numai cu esecuțiunile întâmplate până acum. 

Mai multe alte informațiuni puteţi Excelenţia Vostră să 

primiți din actele şi corespondența guvernului, din informa- 

țiunile diferiteloră localități, vă potii informa plângerile ini- 

„milură amărite, cari se ridică la ceriii, văduvele rămase 

fără bărbaţi, bărbații ajunși la v&duviă, părinții lipsiți de 

copii, casele prădate, ale căroră cenuşă mai fumegă şi 

astădi. Prea puterniculă Dumnedeii să conducă inima rege- 

lui nostru, ea să ne acorde totă apărarea, ce ne e de lipsă, 

şi sub graţia Maiestăţii Sale să putemii ajunge, ca să trăimii 

iarăşi dile liniseite, precum amii trăită mai nainte sub aripile 

glorioşilorii sei predecesori. 

Guvernul transilvanii încă propuse monarehului destitu- 

irea, tuturorii preoțilorii români din ţinuturile revoltate și 

degradarea lori în clasa de rândi a contribuabililoră, adecă 

4 iobagilorii, 

În fine mai trebue să amintimii aici de unii curiosi planii 

pentru stabilirea linisciă în viitorii, planii în care aflămă ur- 

mătorea propunere: 

„Toți locuitorii din comunele revoltate din domeniulă de 

mijlocă, și de susii ală Slatnei, din Ofenbaiă, Ponoră, 

Mogoşii, Remeţi, Lupşa, Sălciva, Ocolișulă-mare, de aseme- 

nea şi locuitorii din întregă comitatulii Hinedorei şi ală Za- 

randului, din comitatulii Albei şi din ţinutulă Hațegului să 

porte cusuti în spate pe ţundră, semnulii furciloră tăiată
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din panură albă, sub pedepsă de câte 50 bastone, de câte 

oră nu' voră voi să porte semnul acesta“ 2). 

Aceste eraii cuvintele cu cari saluta nobilimea ungurâscă 

desceptarea, națională a româniloră din Transilvania, lupta 

lorii în contra, usurpațiunilorii sociale şi politice. 

În tote plângerile și petiţiunile ce le înaintă nobilimea din 

Transilvania cu acâstă, ocasiune nu aflămii o singură idee mai - 

umană, ună singuri principii mai înaltă, nisce vederi poli- 

tice mai demne de timpurile mai noue, mai fericite. No- 

bilimea, disimula faptele, născocea, neadevăruri, apăra până, 

la escesii prejudiciile, abusurile şi usurpațiunile, şi nu afla 

destule mijloce de terdre în contra poporului, care lupta, 

pentru libertate, pentru pământulă, patria, limba, tradițiu- 

nile şi instituțiunile sale. 

Și cine era nobilimea acesta? 

Unii poporă, o naţiune? 

Nu. 

O mână mică de 6meni, 46 mii de individi 3), cari nu 
formati nică chiar populațiunea unui distrietii, Omenii res- 
lățiţă prin totă ţera, fără teritorii etnică, fără limbă viă în 

comitate, o clasă, care sub titlulă fictivii de naţiune, domni 

seculi întregi asupra, acestei nefericite ţări şi care acum 

cu țepa și cu rota voia să prelungescă și mai departe 

esploatarea materială și domnia politică asupra unui poporii 

întregii. Nobilimea transilvaaă, nu cugeta, că ţepa şi rota nu 

potit nici-o-dată să ombre o naţiune, că unii poporii, care a 

trecutii prin atâtea calamități, cum a trecuti poporulă ro- 

mânii, nu pote să moră decâtii prin eli însuşi. 

Din fericire însă tote pretextele şi tote inculpările nobi- 

limii nu aflară la nime credinţă. 

1) Colecțiunea e. los. Kemeny Tom. I. Cercetări oficiali despre res- 

belulii țărăneseii alit lui Horia, pag. 635-636 

) Numărulii totală ali nobilimii din Transil- 

vania după tablouriie publicate în anulii 1837, era în timpulii acesta 
de 46,819 nobili. Gerando, Lin 'Pransylvanie, Paris 1850, 1. 54,
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„ME silescii în contină, dice contele Iankovits, să-i aduci 
la principii mai sănătose.... Și sperii, că succesivi, prin m&- 
sură în interesulă publicului şi ală privaţiloră, i voiă convinge, 
că esistă și altii mijlocii mai buni pentru a-și dobândi sigu- 
ranța și vorii începe să cugete mai umanăti 

lar ce cugeta împăratulii, acesta ne o spune singurii în- 
iuni bilet către br. Brunkenthal : 
 „'Tote petițiunile, scrisorile şi cererile comitateloră, ale a- 
dunăriloră de nobili și actele lori dovedescă, că denșii şi-a ii 
perdutii cu totulă cumpătulii, şi credii, că-şi voră afla 
siguranța numai trăgândă în țepă şi omorindii cu rota fără 
respectă pe cine şi pe câţi“ 2). 

XXX. REVOLUȚIUNEA SE ÎNCEPE DE NOI. 

1. Ordinele lui Horia. Inceperea ostilitățiloră. 

Armistiţiulă de la Tibru espiră fără nică unii resultatii şi 
Horia dede ordină poporului să se ridice de noii. 

Patru ţărani armaţi cu pistole fură trimiși în partea de 
josii a Mureşului să citeseă din comună în comună umăto- 
riulii ordini: 

„E George Crișană, căpitanulă militară, trimeti acestă po- 

:) Contendo cos (magnates et nobiles) ad sana Principia redu- 
Cere, ac... spero successive rationibus, et Publicum et privatos respicien- 
tibus edocti, et de meliori modo procurandae suae securitatis capacitati, 
humanius cogitabunt. Raportul către împăratuli Iosifii din 23 
Decembre 1784. 

2) Ja wohl beweisen die sămmtlichen Ei ngaben. Schrei- 
ben und Begehren der Comitatstafel und versammelten Edel- 
leu ten und auch deren Handluagen, dass sie ausser aller Fassang sind 
und im Spiessen und Râdern allzin, ohue Riicksicht wen und wie 
viele e£ trefte, iihre Sicherheit zu finden glauben. 18 Dec, 1784.
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runcă din mânile lui Horia prin acești patru. Gmeni!), cari 
sunt, trimiși ca, să citescă porunca acesta din sati în sati, 
de la preotii la preotii, câtă ține dela Prisaca şi până la 
Homorod, ea toți țăranii să vină armaţi la Homorodă, şi a- 
cela, care nu va veni, să fiă legatii cu toţi copii săi, și. casa, 
să se aprindă p> ei, și să vină armaţi cu pusei, cu bâte și cu 
furcă de feri, « 

Acești patru ț&rani călătoriră prin tote comunele dela 
Alba până Ja frontiera Ungariei şi peste totii loculi. siliră pe 
primari şi pe preoţi să publice țăranilorii ordinulă acesta. 

În comuna Zamii ț&ranii aceştia, sosiră Duminecă în 98 
Novembre, asceptară pe preotii până termină serviciulii divină, 
apoi "ii siliră, să publice și aici porunea, acesta 2). 

Alti ordinii fu trimisă în ținutul Geoagiului-de-josii, ca 
pe diua de 22 Novembre să se înfățişeze la Geoagiii câte 
ună omă din fiă-care casă, la casti din contra țEranii, când - 
se vorii întâree înapoi, să ardă casele- acelora, cati nu voră 
veni 2). 

1) Exordium publicatarum Literarum ita sonnerit: Ego G eorgius 
Krisan Capitaneus militaris mitto hoc Mandatum e mani- 
bus Hora medi» horum quatuor virorum, ete, Interogatoriuliă lui Con: 
stantină Popa, preotă în comuna Zamii, 4 Dec, 1784. Ă 

2) Der Richter und Popa von Szâm haben denen Bauern în 
diesen und benachbarten Dirfern dieses Rebellena (des Hora) 
Befehle mitgetheilt, worauf sich auch die meisten aus Szâm wegge.- 
macht. Căpitanulii B. Verner către contele 'ankovits. Rudna 1 Dec. 1784. 

3) Ordinulă acesta scrisii ca litere cirile se află în archiva e, Iau- 
covits. 'Textulă e următoriuliă: „Totă bine rugândă pe Dumnedeă de ajutorii, 
acum mereşenii stait dua nâptea străjuescăi și uineurii staă pe ţărmurii 
mureșuloi numai poti, ci acum dati înseiințare câtui erașuli (districtul) 
acesta să fiă gata în Noemvrie 11 dile (adecă 22 stil noii) în Geoagii 
se se adune să mârgă de or trebui Homorodă, Mermezăi, Bacâia, Ardeă 
Cibi, Nădusti», Galda, Almaşul mare, Almaşulii din mijlocă, Almașul din 
josii, Tecăreă, Poiuna, Porcura, Voea, Balșa, Mada, Rândethiii, Bozeșii, 
acesta se poruncesce, care sati sar ispiti a nu veni sai din care casă 
n'ară veni la acestă poruncă întor(cân)du-se i-se aprinde casa, detstă
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Preotulă uniti din Bretea, eu numele Popa Zachariă dede 
şi densulii ordini ţăranilorii de prin satele vecine, că din 
fiă-care casă să vină câte unii omii armatii la dânsul, la 
din contra casele lori se vorii preface în flacări. 

În urma acestoră ordine iobagii de pe Mureşii se puseră 
de noii în mişcare. 

În 29 Novembre o trupă de țărani în numără de 400 de 
omeni ocupă de noii Ilia și învitară pe ţăranii din comunele 
vecine să-și ice merinde pe 8 dile, ca să atace Dobra şi 
Gura-sada, apoi să plece de noii asupra Devei. 

Ataculă asupra Devei se fixă pe diua de 30 Novembre, 
și anume o trupă avea să înainteze spre Deva din partea 
de susii a Mureşului şi alta din partea de josă. 

În acelaşi timpă se ridicară şi țăranii din manţii Abrudu- 
lui. Denşii se împărţiră în patru trupe. 

O trupă se afla în munții Mogoșului sub comanda lui 
Ionă Horia, compusă din ţăranii de la Mogoşii, din Ponorii 
și Remeți. 

Altă trupă se afla la Ofenbaiă sub comanda lut Ionă 
Cloşea, compusă din țăranii dela, Lupşa, Ofenbaiă, Ciora, 
Brezesci şi din alte comune ale domeniului Ofenbaiă. 

A treia trupă se afla la Alhacii, sub comanda lui Horia, 
şi era compusă din țăranii domeniului de susii. 

În fine, trupa a patra se afla în Zarandă sub comanda 
lui Crișană. 

În timpulii acesta Horia mai numi câți-va, căpitani subalterni 
și le dede ordină să înarmeze poporul, scrise vameşului 
de la Huiedinii să lase liberi transportulă bueatelorii pentru 
munţii Abrudului, iar faurii din Albacă, din Lupșa, După- 
petra și Geoagiulă-de-josi începură diua şi noptea să fa- 
brice lănci pentru poporiă. 

carte să mtrgă dna nâptea glumă nu vă pae de nu îţi veni alţii or ve- 
ni la voi.“ Circulariulii acesta se află publicatii și la Szilâghy în tradu- 
c.re germană (p. 270), conţine însă mai multe erori. Ă
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Acum intențiunea, căpitanilorăi era să plece de noi a- 
supra oraşeloră unguresci. 

Țăranii din munți Abrudului declarară, că dânşii vorii 
pleca de noi asupra Abrudului, ca să-lii prefacă, în prafii 
Și cenuşă, că voră tăia Şi copii din pântecele mamelorii şi 
vori trece prin ascuțitulii sabiei pe toți cetăţenii și totă ar- 
mata, ce vorii afla-o acolo, că nu voră cruța nici chiar casele 
românilor, de Gră-ce dânșii la cea de ântâii revoluțiune aii 
ascunsi pe unguri şi le-ai dati în secretă mijloce de sub- 
sistență. 

Apoi căpitanulii Crişană dede ordinii ț&raniloră din Zarandiă, 
că pe Dumineca viitore în 28 Novembre să se adune cu 
toții între Michălenă şi Buceșă, ca să mârgă de noii asupra 
Abrudului și să-l ardă din fundamenti. 

După ce vorii arde apoi Abrudulă, intențiunea căpitanilori 
era, să ocupe oraşulii Slatna, să atace cu tote puterile caste- 
lulii din Galda, să ruineze din fundamentă Aiudului, să nă- 
vălescă pe doue părţi în comitatulă Clujului pe la Feneşi 
și la Gilăii, să atace Sân-Craiulii şi Zamulă și să le pusti- 
escă, cu totulă. | 

Planulă era așa dar, că țăranii din partea de josă a Mu- 
veșului, din Zarandă și din munții Abrudului să înainteze 
cu toții spre inima Transilvaniei, făcândii o liniă de resbeli 
dela Deva până la Huiedinii. 

Ostilitățile se şi începură numai de câtă. 
Mai multe patrule de soldaţi, trimise prin munți ca să 

facă, recunâsceri sati să ducă patentele suvernului fură prinse, 
bătute şi nimicite. | 

În Remeți, în Ponoră, în Lupșa, Stănija, Blăjeni, După- 
petră, Buceșă, Bradu, Burueni și aprăpe în fiăzcare co- 
mună din munţii Abrudului se găsiră soldaţi morţi, cai, pusci, 
săbii şi alte obiecte de armatură, ce le luase țăranii de la 
patrulele aceste. 

24
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2. Ţăranii resculaţi respingă amnestia. 

În 30 Novembre guvernulă transilvană publică țăraniloră 
amnestia generală, 

Textul acestei patente era următoriuli : 

„Prea stânta sa, Maicstate cesaro-regală și apostolică în- 
formându-se despre violențele atâtii de crâncene, cari le co- 
mite poporul românii resculati, și despre împrejurările a- 
cestorii violențe, cu tăte că 6menii acestia, dacă se ar ave în 
vedere numai singurii disposiţiunile legii, ar trebui să fiă pedep- 
siți cu pedepsele cele mai severe, totuși Maiestatea Sa, con- 
dusă de innăscuta sa indulgență a bine-voiti prin reserip- 
tul regescii din 22 ale lunei acesteia, să acorde o amnes- 
tiă generală tuturoriă acelora, cari se vorii întârce în pace 
pe la casele lori și vorii rămâne linisciți. De oră-ce guver- 
nulă regalii, încă mai înainte, prin patenta sa din 11 Novem- 
bre nu a lipsiti să dojenescă pe fiă-care din acestia, ca 
să se întorcă la o cale mai bună, mai multi, le a oferită 
totii-o-dată și speranța, că vorii căştiga grația şi amnestia 
Maiestăţii Sale prea sfinte 1), așa guvernulii și de astă dată 
publică în numele Maiestăţii sale o amnestiă generală, și or- 
dână fiă-cărui să-și dee silință a se face demnii de acestă 
graţiă cesaro-regală, să se întorcă, iarăşi la linisce și pace, 
să icsă de prin locurile lorii de retragere, să se întorcă linis. 
ciţi pe la locuinţele loră, să depună armele şi alte instru- 
mente de feliulă acesta, să rămână linisciţi pe acasă, să se 
absţină de la ori-ce felii de adunări secrete, și în modul a- 
cesta să evite pedepsa, care va cade fără îndoilă asupra a- 
celora, cari vor rămâne și de aci înainte în stare de revol uţiune.* 

1) Guvernulii transilvană înfăţișeză aici Incrurile, ca şi cum amnestia 
generală sar fi acordată în urma intervenţiunii sale. Canâscemă însă tste 
raportele guvernului către împăratulii, și în nică unalii din acestea nu se pro- 
pune amnestia saii vre o altă ușurare pentru tărani. Din contra guver- 
nulă în tote adresele sale cerea suprimarea revoluţiunii prin forță armată,
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Patenta acesta se publică țăranilor cu oca iunea târgu- riloră de săptămână. 
Comandanții trupeloră imperiale primiră şi denșii câte ună anumită numără de esemplâre, ca să Je publice ţăranilor cu ajutoriulă preoțilorii, și numai în casulă, când țăranii nu se voră împrăscia nici în urma acestei publicări, atunci să pro- cedeze cu armele asupra loră. 
Ţăranii însă, aprope peste totă locul declarară, că dânşi- lori nu le trebue pardoniă, că-şi vori face ei singuri par- donii, că mai bine sunt în stare să picră cu toții de paloșă sai pe rotă, de câtii să se mai întorcă iarăși. la starea de mai înainte, că în fine, tote patentele aceste, câte li se pu- blică dânșiloră, sunt date de nobilime, dar nu de împăratulii, Preoţii. fură amenințați să nu le mai citâscă 1), iar țăranii dojeniţi sub pexderea capului, ca să nu mai umble cu paten- tele guvernului. 

Amnestia, se propuse în particulari şi lui Horia prin no- biluli Alesandru Chendi, dacă dânsuli va face ca poporul să se liniscescă iarăşi, 
Horia, însă, răspunse, că dânsulă nare lipsă de graţia îm- părătescă 2), că va, linisei poporulă numai în casulii, dacă vor fi liberaţi Gmenii, cari se află închiși la Galda şi la Slatna, ŞI se va acorda, poporului o ușurare de contribuțiuni, de taxe şi de alte dări. 

1) In 17 Novembre protopopul Io si fă Sânziana din Trestia, scrie episcopului Nichitici: „Numai sciti ce să, mă facă şi vă rogi cu umilință, că pe câtă vă e posibilă să-mi acordați ajutoriulă Ilustrităţii. Vostre, fiindiă-că nu mat am unde să-mi plecă capul, de câtă să fugă, că mă u- cidii Gmenii în casă, fiindi-că revoluțiunaa, cresce din di în di & — Totă asemenea, scrie şi protopopul Ionă Popovici din Hondolă în 24 Novem- bre — „Nu numai că nu cutezii să iesii din casă în vre o parte Gre-care, dar cu ajutoriulă lui Dumnedei de abia 'mi mai potă pădi și vitţa.« 2) Hora zur Antworţ gegeben: habe: Ich brauche die kânigli- che Gnade nicht; Er werde die Menschen zur Ruhe bringen. wenn die verurtheilten Gefangenen von Gald und Zalathna befreyet und eine Erleichterung an Contribution, Taxen und andere Atcrescentien erfol- get sein vwiirde, Interogatoriulii Luk Horia, 72,
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3. Convenţiunea de la Ofenbuiă 

În 29 Novembre țeranii din domeniul Ofenbăii închiăiară 
cu funcționarii de aici o convenţiune de p rotectorată, 
convenţiune, ali cărei conţinutii era următoriulă : 

1. Cele einci sate din domeniul Ofenbăii aliate și conju- 
rate cu următorele sate, Ponori, Săleiva, Mogoşii, Remeți, 
Lupșa, Valea-Vinţii, Valea-Şază, acordă proteețiunea loră 
tuturoră funeționarilorii, Iuerătorilori şi stabilimenteloră de 
mine din Ofenbaiă, se obligă, că-i voră apăra în contra tu- 
turoră celorii alalţi țărani resculați și stai buni pentru averea, 
vița, lori şi a familieloră lorii, cu unii cuvântă pentru tute. 

2. În sehimbi pentru acestă protecţiune, funcționarii mi- 
nelorii din Ofenbaiă, să nu ceră, ca să vină vre o trapă de 
soldaţi în ţinutulă acesta, și în casă dacă voră afla, că vine 
armata, dânşii să fiă obligați a da numai de câtă de scire 
româniloră, 

3. Pentru siguranța acestei condițiuni, funcţionarii mine- 
lori voră ave să rămână în Ofenbaiă și să nu se se depăr- 
teze de acolo 2). 

4. Unii judecătorii germanii, pe care-li voră alege românii 
dintre funcţionarii minelorii de aici, va ave să împăcinescă 
şi să Judece în viitorii tote costiunile, cară se vorii ivi între 
români. 

4. Pe viitorii nici ună individă de naționalitate ungurii 
să nu se mai potă aședa în domeniuli Ofenbăii 2). 

Despre convențiunea acâsta se făcu şi ună actii înserisii şi 
funcţionarii din Ofenbaiă comunicară îndată actulă acesta cu 

1) Panctulă acesta, după cum se vede din corespondenţa oficială, a 
fostii uuuliă din cele mai esențiale la facerea acestei convenţiuni. dar în 
contractulă scrisă în limba germană de către funcționarii din Ofenbaiă, 
(şi care se vede a fi o tradacere unilaterală) punctulă acesta nu este 
precisatii anume, 

3) În copia germană puuctulii acesta s'a serisii neesactii astă-felă : 
„Și în viitoriă nică ună unguri să nu se mai trimită aică ca spani“,
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oficiul mineloră din Slatna, cu vugarea, ca să mijlocescă apro- 
barea convențiunii. 

În acestă privință oficiul minelorii din Slatna serie în 1 
Decembre 'Tesaurariatului : 

„Fureţionarii din O'enbaiă .. . . ne aă trimisă eri con- 
tractulă ce-l anexămii aici, și din cari veţi bine-voi a, vede, 
că rebelii aceştia aii făcutii contraetulă acesta. mai cu s&mă 
din causă, ca să ţină pe funcționarii aceştia, acolo ea osta- 
tici 2). Despre împrejurarea acâsta noi n'amii întârdiată să 
informămă numai de câtă pe căpitanul Richard rugându-lă 
totii-o-dată, să însciințeze atâtă comanda, care formeză cor- 
donulă militari în contra vesculațiloră, câtă şi pe domnulii 
vice-eolonelă, pe br. Petrasch, care merge în domeniulă de 
susă, ca nu cumva până va urma decisiunea mai înaltă asu- 
pra acestei convențiuni, satele, cară ai făcutii contractulă a- 
cesta să fiă atacate din altă parte, și din acestă causă per- 
sonaluli întregii ali funcţionarilor din Ofenbaiă cu tote fa- 
miliele loră să cadă jertfă, acestori ne6meni. 

„Din acâstă causă rugămi pe înalta autoritate să bine- 
voi6scă a lua în considerare împrejurările forte grave de 
acum .. . și a interveni la onorabilulii guvernii, ca de astă 
dată, din necesitate, să se aprobe în totă casulă contractulii 
acesta ală funeţionarilorii din Ofenbaiă cu satele menționate, 
prin 0 comisiune, care va veni aick.« 

În contra. acestei convenţiuni însă protestă la guvernii comi- 
tele Albei, br. Simeonii Kemeny : 

„Din o relatare sigu ră ajunsă la noi în momentulti ace- 
sta, amiă înțeles cu cea mai mare durere a inimii, că dome- 
miulii mineloră din Ofenbaiă (românii), aă trimisi deputați la, 
domnuli Michaiti Brukenthal, consiliariuli guvernului, în ces- 

1) Woraus hohen Orts zu ersehen ist, dass diese Rebellen selben 
(Vertrag) nur hauptsăchlich gemacht haben, um die dasi ge Beamte 
gleichsam als Geisseln riickbehalten zu kănnen,
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tiunea acestei nefericite r&seole, și anume dânşii ai deela- 
rată, că voră asculta şi de aci înainte ca şi până acum de 
mandatele și ordinele mai înalte, şi voră apăra domeniulii a- 
cesta de invasiunile altoră vesculați, dar sub condițiune, că 
în sînul acestui domenii nici ună ungurii să nu aibă do- 
miciliă sai locuința admisă 1, afară de ună individă de 
națiune germană, pe lângă contractă, care-lă: va face cu 
denșii. Acestă, intențiune a locuitorilor din domeniulti a- 
mintită mai susă fiindă în contradicere directă cu sancțiu- 
nea legilorii patriei şi anume cu Partea, I, tit. 8, ant. 1, şi 
tit. 9, art. 1, din Constituţiunile Aprobate . . amii eredută, 
că e de lipsă, ca să aducă la cunoscința Excelenţiei Vâstre 
şi a înaltului guvernii acestă cerere temerară a numițilori 
locuitoră, rugându-ră să, priviți cu ochi grațioși . . . acestă 
nedemnă clasă a cetăţenilori patriei și a desființa aceste 
cereri temerare ale poporului română, care nu constitue na- 
țiune legală în acâstă patriă, cereri făcute în prejudiciul 
manifest ală legiloră, şi la cară națiunea, ungurescă nu va 
consimți. 

Tesaurariatulă însă îngrijatii de vița, funeționariloră din O- 
fenbaiă comunică convenţiunea acesta, cu br. Preisy în spe- 
ranța, că dânsulă va afla unii mijlocii dre-eare ca armata să, 
nu trecă prin domeniuli Ofenbăii. 

Br. Preisz însă respunse 'Tesaurariatului : 

„În privinta convenţiunii dela Ofenbaiă trebue st vă des- 
coperimă în mod amicalii, că ar fi forte periculosii să se 
aprobe convențiunea acesta închiată cu tote satele aliate cu 
cele 5, fiindă-că în modulă acesta amii fi directă înpedicaţi 
la restabilirea liniscii generale în țeră, de oră-ce ca să pu- 
temă merge pe capulii celor alalți resculați este indispen- 

1) Ut în gremio suo (fiscalis Dominii Montani Oftumbanya) nuilus 
Hungarae Nationis amplius praeter unnm Germanum Nationis 
penes Contractuales invicer stipulatus ab Incolis praefati Dominii, re- 
ceptum domicilium aut mausionem habeat.
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sabilii, ca armata să trecă, prin teritoriulii acestori comune, 
și în acţiunea acâsta ami fi împedecaţi îndată ce ami aproba 
convențiunea, şi ne-amii învoi ca armata să nu trecă pe 
acolo. De altmintrelea chiar în momentele aceste se iai 
me&surile cele mai seridse în contra resculațilorii, şi funeţio- 
nariă ai să capete ajutoriulă cel mai efectivi din partea ar- 
matei, care înainteză de tâie părţile, şi aşa sunt de părere a 
se respinge convențiunea acâstat, 

Din aceste motive convențiunea fu respinsă şi din partea 
guvernului transilvaniă. 

4. Luptele dela Remeţi, Bradă, Lupșa şi Michălenă, 

Pe când ţăranii făceaii pregătiri ca să încâpă de noi o- 
fensiva, armata se puse în mişcare din tote părţile către 
munții Abrudului. 

Planulii armatei era să încunjure tiupa principală a țăra- 
nilorii și dacă nu se va împrăscia s'o atace şi estermine 
cu totul 1. 

În partea despre Ungaria generalulă Sturm ocupă pasulă 
dela Laculă-negru şi diferite alte trupe fură aședate pe sub 
polele munţiloră în comitatulă Bihorul şi ală Aradului. 

În Transilvania, partea de jos a Mureşului încă fu de 
asemenea ocupată cu trupe. În Dobra, în Ilia, în Deva, 0- 
răseia și Vinţi până la Alba Iulia se stabiliră peste toti 
locul diferite corpi mai mică de' armaţtă,. 

Alte trupe încinseră, munţii în partea despre răsărit cu 

1) Wa» das Hauptaugenuerk des General-Commando auch vorziiglich dahin gerichtet . . . . dem Hau ptschwarm der Tumultuanten von. allen Seiten mit vereinbarten Krâften autden Leib zu gehen und: das ăusserste anzuwenden um selben za zertrennen, oder bei einem etwa leistendea. WWiderstande so weit, mâglich gânzlich zu ver- tilgen. Raportulii comuni alt be. Brukenthal şi ală generalului Fabris din 
21 Dec. 1784
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misiunea, să străbată 'în centrulă munțilorii pe la Slatna, Mo- 
zoşii şi Ofenbaiă. 

În fine o divisiune de grăniceri seeni plecă din Târgului 
Mureşului către Clujă -ca să ocupe posițiuni la Gilăii şi 
Huiedină. 

Situaţiunea, era, critică. 

Țăranii din munți vădându-se acum încunjurați de tote 
părțile trebuiră să renunţe la ori-de mișcare ofensivă și se 
puseră numai de câtă în stare de apărare. 

La Mogoșă, la Remeţi, la Buceșă şi Vulcanii făcură _re- 
pede tăiături colosală de păduri, baricadară comunele măr- 
ginașe şi închiseră tâte drumurile și trecătorile. 

În acestă privinţă oficiulă minelorii din Slatna serie 'Te- 
saurăniatului în 1 Decembre: Unii gornicii trimisă alaltăeri 
la Ofenbaiă, ne aduce scirea, că resculații ai făcută tăiături 
mari de păduri peste totă loculă în ținutulă Negrilesci. 

Întruni raportă militară aflămii iarăși următorele : 

„Patrula dela Trimpoiele se întâree înapoi și raporteză, că 
la comuna După-pâtra, se află tăiături de păduri, prin doue 
aii trecutii cu caii, dar prin tăiătura a treia wa mai pututii 
trece, şi Buceşulă este încunjuratii cu o tăiătură de pădure. 

„Vine patrula dela Mogoși și spune, că acolo se află 
trei tăiătură de păduri, cea de ântâiii mai mică, cea de a 
doua mai mare şi cea de a treia forte mare.“ 

Totă în acâstă privință, Tesaurariatulă serie guvernului în 
2 Decembre: 

„Câtă de periculsă începe să fiă revoluțiunea acesta, se 
vede din raportulă oficiului de mine, trimisi prin ună curieră, 
şi. anexatii aică, din care resultă, că țăranii resculați ai în- 
chisii comunicaţiunea. pentru trupe prin tăiăturile cele multe 
de păduri, ce le ai făcuti, și cari trădeză, că la dânșii se 
află uni comandantă străină.“ 

În acelaşi timpă căpitanul Horia dede ordine severe în
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tote comunele, că în casă dacă se voră apropia trupe imperiale, să dee numai decâti alarmă cu tragerea elopotelori, să însciin- 
ţeze comunele vecine, să se pună cu constanță în apărare, 
să, nu lase ca să intre în comune nici unii soldatii, căcă dacă vorii asculta de ordinele sale, națiunea, română din 'Transil- vania nu va mai fi supusă domniloră păm ntesei 2, 

În 27 Novembre br. Preisz informă pe suvernulii. transil- vanii, că acum se începi operaţiunile militare în contra 
reseulațiloră. 

Pe lângă fiă-care trapă, eare plecă asupra țăranilorii, fu ală- furati câte ună preoti sai doi eu misiunca, ca dânşii îna- inte de începerea, lupţiă, să dojenescă, încă o dată pe țărani, ca să depună armele şi să se întoreă pe la casele loră. 
n acestă privință Episcopulă Nichitică comunică preoțiloră următorea instrucțiune 2): 

„Acești preoți datori vori fi a se lipi sai a se lega -de comandele militărescă, și când aceştia, vorii nemeri pe adu- nate turme a, rebelișiloră şi se vori pune în rândă de apărare, atunci preotul. . , să se pue înaintea uştii milităa esci, și . să dee înaintea rebelișilorii primejdia cea netrecută întru care se află... şi cu toti chipulă, care se pote, să-i îndem- meze spre plecăciune şi să-i aducă la pace. Elă nare pu- tere să făgăduescă ceva loră. Fără numai aceste : că dacă ar urma ei Ja tote acelea, care le va spune lorii oficerulii dela comandă, precutn ei milă şi iertăciune să vădăjduiscă, în- traltă chipă prea grea cumpliciune oră simți. Din acesta, pote, că rebelișii vorii arăta plecăciune, atuneia oficeruli dela 
comandă să facă, ce sai rânduită de slăvitulă Generalatii. Dară de cumva rebelişii voră arăta, înpotrivire atuncia, pre- 

1) Denique (Hora) aftidebat plebem per Judices, qucd si nutum et mandatum ejusdem secuta fuerit, in faturum Dominis Ta restribus, subjecta, hand foret natio valachica. Extractus Benignorum Examinum, p. 11 '2)  Comunicămiă instrucțiunea acesta după însuși textuli originali vomânescă,
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otulăi cu glasii deschisii și pe înţeleșă să spue, precum ar fi 
că Omeni de nu se poti îndrepta, care aii trecutii cu vede- 
rea multe sfatui şi îndreptări, și ai lăpedată iertarea și bu- 
nătatea, ce sai fostii dărnită lori, şi nenorocirea, care ar 
veni peste ei, pe copii loră și pe muierele loră, singură ei fi- 
ind pricina loru-şă să o socotescă, și înaintea feţei lui Dum- 
nedeii vorii da grea samă și răspunsă pentru tâtă picătura 
de sânge, care se va fi vărsatii pentru împotrivirea şi ncas- 
cultarea lori, și după ce şi acâsta se va face şi totă nu 
se voră căi, şi nu se vori pleca, atuncia preotulii să se dee 
în dereptulii ostaşiloră şi să lase treba sat. 

În 27 Novembre operațiunile armatei se începură pe totă 
linia, în Zarandii, la Mogoşii și la Ofenbaiă. Însă cele de 
ântâiu lupte fură cu totulă nefavorabile pentru armată. 

* a În 29 Decembre se întemplă la Remeţi o luptă înver- 
șunată între țărani şi între armată, luptă, în care țăranii 
rămaseră învingători. 

Despre lupta acesta, serie guvernului comisariulă Michaiii 
Brukenthal : 

„În momentulă acesta sosesce unii raportă dela vice-colo- 
nelulii Schultz cu diferite anexe, din care se vede, că dânsul, 
în 29 Noembre, a voiti să mârgă la Remeţi cu 143 soldați 
de infanteriă și cu 68 husari secui, ca să ocupe Ponorulii şi 
Remeţii, dar a fostii întîmpinatii pe vîrfurile, și la strâmtorile 
munțilorii de o trupă de ţărani resculați în numării la 1000 
de 6meni, şi cu tote că le-a vorbitii cu blândeţă să se lini- 
scâscă, findi-că ware să li se întâmple nimici, totuși n'a fo- 
lositii nimici, ţăranii resculați începură să tragă cu pușcile, 
soldații să se apere, până când într'o încăierătură de 4 
ore, 15 soldați fură răniți, unulă rămase mortii, 17 tâlhară 
fură tăiaţi, iar alți trei prinși și trimiși la Aiudii. În fine 
vice-colonelulă s'a retrasă cu trupa sa, și dânsul se află acum 
la Cacova. La retragerea sa reseulaţii puşeară din tufe asupra 
soldațiloră, și cu acestă ocasiune fa rănită în piciorii Şi co-
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misariulti comitatului alăturatii pe lângă trupa acesta și alui cărui nume încă nu-lă sciii, de asemenea fa rănită în mână, cu o furcă de feră şi locotenentulă Lendvai. /ice-colonelulă Schultz se pare, că acum cugetă cu totulii altmintrelea despre resculații aceștia, de cum vorbia mai înainte, de oră ce scrie, că nu e de a se încrede nici în țeranii aceia, cari se arăta buni și ascultătonăă, 

Totii în privinţa, acestei lupte scrie oficiulă  mineloră din Slatna către 'Tesaurariată : 

„Ieri (în 30 Novembre) a sosită aici locotenentulii Probst cu 40 husari secui Și ne comunică, verbal, că, dânsulii primise ordini, ca să alerge cu trupa sa în ajutoriulii vice-colonelului Sehultz, care plecase din Cricăii către Ponoriă cu 60 de hu- sari (despre infanteriă Probst nu amintesce nimici 1), dar w'a putută să-și continue drumul din causă, că, resculații tăcuse în grabă mare tăiături de păduri, ea să împedece retragerea lui Schultz și aşa dânsulă a fosti siliti să se retragă aici. « 
Toti despre lupta acesta serie și consiliariuli Michaiu Hermann: 

„O parte din trupa, care se afla sub ordinele lui Schultz trebuia să vină după dânsulă. Dar ț&ranii resculați (dela Re- meţi) fură îndată în urma lui Schultz, şi-i tăiară drumul pentru trupa, care avea sălii urmeze (pentru ariergarda). . . Schultz scăpă din acestă dificilă situaţiune numai asti-feliă, că ță-raniă reseulați, în urma poruneii lui Horia, se retraseră din tote părțile către Blăjeni“ 2). 
În lupta dela Remeţi, după cum ne spună raporturile ofi- eiale ţeranii români strigau : „O dată cu capuli ficiori, că vine Horia cu țera,« 

1) După cum ne-amii convinsă din mai multe casură, comandanții truu pelorii imperiale, ce fură trimiși în contra, țăraniloră, ascundă peste totă loculă numărulă adevărată ali armatei, atâtă acolo unde at suferită vre o înfrân- gere, câtă și acolo unde ai învinsii, 
1) Horraisehe Unruhe, in manuscrisulii Das alte und neue Kronstadt. 101.
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lar alţii în bătaiă de jocii diceaii către secui: „F. î. s. cu 

împeratulii vostă împreună, avemiă noi împăratii, nică nu 

sunteţi voi cătane, ei sunteți unguri, și nemeşi, și numai v'aţi 

îmbrăcatii în haine cătănesci“ 2). 

Iar ună țărană din Muşea învita pe altulă dicândă: „Haidă 

Mariene, acum e vremea să stămi în calea cătanelorii la 

Remeţi, că noi ne bizuimii în voi Buciumanilorii.€ 

Totii asemenea o păţi armata imperială şi în Zarandii. 

În 27 Novembre, maioruli Stoianich, plecă din Deva cu 

o trupă de 320 soldați, ea să ocupe Zarandulii. În aceea di 

noptea dânsuli ajunse la Bradii chiar în momentulii pe 

când trupa ţăranilorii plecase de aică la Crisciorii, ca să mergă 

asupra Abrudului. 

În diminâţa următore însă căpitanulă Crișană îndată ce 

află, că armata a intrată în Zarand, se întorse înapoi cu 

irupa sa, alungă pe Stoianich din Bradi, i tăiă linia de re- 

tragere către Deva, și după o luptă înverşunată ce o avu 

cu dânsulii lângă Bradiă, 'lă aruncă spre ţera ungurâscă. 

Despre lupta, acâsta serie locotenentul Simeny, care se 

afla în trupa lui Stoianieh : 

„Pe ună drumiă forte răi, ami ajunsi aici (în Bradă) în 

27 Novembre, după miedulă nopții, dar ami aflată aici numai 

puţini resculaţi, din causă, că trupa țăraniloră în numără la 

4,000 de omeni plecase către Crisciorii cu câte-va re mai 

înainte sub comanda căpitanului Giurgiă 'Todoră (Criganii 2). 

Dar după ce audiră, că noi suntemii aici, veniră de noi în dori 

de diuă cu o mulţime aşa mare în câtă n'o poti descrie, şi noi 

cercarămii să ne retragemă repede către Halmagi. Întru a- 

ceea ne ciocnirămii cu trupa acâsta imensă, şi eu tote că, 

pușearămă asupra lori, i tăiarămă cu săbiile şi-i uciserămi, 

dar tâte fură în zadarii, căcă ei se adunară sub comanda 

lui Horia într'o mulțime ce nu se pote spune. Vomă vede ce 

1) Deposiţiunea soldatului Lâszlo Josi. Slatna, $ lan. 1785.
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vomii pută face în viitoriă, destulă că aici este oribil 
pentru soldați, fiindit-că diua şi nopteă nu avemii odihnă de cî.« 

Toti în acestă privinţă br. Brukenthal raporteză împăratului 
în 3 Decembre: 

»Maiorulii Stoianich a, fostă trimisă la Bradă cu 320 sol- 
dați, infanteriă şi cavaleriă, Dupăraportulă s&ă dânsul a 
a și ajunsă întru adevării acolo în 29 Novembre nsptea târdiii, şi îndată ce a sosită a și liberată din mânile rescu- laţiloră pe ună căprăriii din regimentulă Orosz, pe patru hu- sari şi alte 12 persone, dar cu trupa sa cea mică n'a cu- tezatii să încâpă nimici în contra, resculațiloră, cari după cum i raportase trei prisoneri, eraii în numără de 9,000 de omeni sub comanda lui George Crișanii, — de și numărulii acestaj 

îrupe era prea esagerații -— Şi așa s'a retrasă către Halmnagi, 
și fiindă-că în Halmagi n'a aflati nici o trupă din regimen- 
tulii Devins, ci numai o companiă din regimentulă Orosz, aşa a cerutii ajutoriă din Ungaria.“ 

Crişană însă nu se mulțămi numai eu respingerea armatei dela Bradii. Dânsuli urmări în continu pe Stoianieh până la Halmagi, trimise repede ordinii țăraniloră de pe valea Muceşu- lui și din cele-l-alte comune ale Zarandului, ca să înainteze spre Halmagi, și din tote părţile țăranii plecară înti'acolo 1, 

1) În 3 Decembre, br. Brakenthal raporteză împăratului: Riu neuer von der Hnnyader Tafel eingeganger Bericht vom- 2, dieses, enthălt die Nachricht: dass ein Trupp Aufriihrer .,. nach [llye gakommen „. . , und- alle iibrige Inwohner unter Bodrohung mit Feuer und Schwert zur Hauptversammlung dee Aufriihrer (în realitate la: atacă) aufden 1 Dezemb, nach Halmasy vorbesehieden, Sie melden weiter, die men resten der umliegenden Dărfer hătten sich dem Vern:hmen nach ents chloss en sich in Halmagy einza fin den, --Protopopulă Iosifă Sânziana din Trestiă încă scrie episcopului Nichitică în 91 Novembre (2 Dec. at. n.) : Reliqui autem paşi suut perturbati circiter 20 insurrexerunt secunda vice, et abiverunt versus Halmagy ad Coriphaeos seductores et vebelles,
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Acum posițiunea armatei în Zarandii era desperată. 
Din acâstă critică situațiune însă, Stoianich scăpă cu o 

tactică puținii demnă de o armată, înșelândiă pe ţărani cu o 
împăciuire. 

Anume Stoianich înehiă o convențiune cu trupa lui Cri- 
şani, că ţăranii de aci înainte să fiă militari şi să numai 
fiă supuși nobililorii, ci numai împăratului, convenţiune, în 
care reua credință se vede de la începutii. 

Despre împăciuirea acesta, generalulii Koppenzoller serie 
contelui Iankovits : 

„În 29 Novembre o trupă de rebeli în numără de vre o 
1,000 de omeni ocupară posiţiuni pe delurile din jurulă 
Halmagiului cu intențiune, ca să atace oraşulă şi să libe- 
reze pe prisonerii, ce-i făcuse husarii cu o di mai îna- 
inte. Maiorulii (Stoianich) înaintă cu trupa sa către dânşii 
până la o distanţa de 1,000 de paşi, dar împedecată de ună 
şanţii (2) ca să-i potă ataca, se duse câlare înaintea lori, 
însoţitii. de căpitanulă Czigan din regimentulă “Toscana, 
până la jumătate drumulă, unde și rebelii trimiseră de a- 
semenea câți-va deputaţi pentru o convorbire, şi se îm-. 
păcară astă-felă, că dânşii țeranii, se voră supune, la tote 
„ocasiunile, ordineloră Maiestăţii Sale, dar să nu-i mai silâscă 
ca să primâscă iaraşi înapoi pe nobilii de mai înainte ca 
domni pământesci. Dânșii voescii să fiă supuși numai Ma- 
iestăţii Sale, și la casii din contra să Ji se dee domni feu- 
dali germani, dar nică uni ungură mai multi. După con- 
vorbirea acesta dânșii se retraseră, descăreându-și armele 
în contina 1). 

1) Despre impăcinirea actsta amintesce și Crișană în interoga- 
toriulă săă preliminară făcută la Abrudii, și ne spune, că densulă se afla 
cu trupa ţăraniloră pe d6lă, iar oficerulii (Stoianich) cu armata imperială 
în partea de josă, şi s'a făcută o impăciuire (conventio facta est), Comi- 
siunea, însă, care făcuse interogatoriulii, şi în care se afla din partea ar- 
matei maiorulă Piikler şi sub-locotenentulii Neustădter, na. amintesce
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Totă în timpulii acesta, altă luptă cu țăranii se întâmplă, la. comuna Lupșa). Maiorulă: Doleinengo cu o trupă de 70 sol- dați — după cum ne spune densulă — ajunse în 29 Novemb re la comuna Lupșa şi de aici voia să strabată către Bistra, Îndată însă ce eşi din comuna Lupșa, fu atacatii pe de- luă de o trupă de ferani şi respinsă cu perdeii însemnate. În urma, acestui atacii nefavorabilii, bocotenentuliă Mesterh âzy din Slatna, alergă repede cu o trupă maf mică de soldaţi în ajutoriulăi maiorului Dolcinengo la Lupșa. Dar țăranii din Lupșa i ţinură drumuli la Valea Vinţii, puşeară pe Mester- hâzy și 8 soldaţi, doi fară răniți, iar cei a-lalţi împrăsciaţă 2), Atâtii este ce seimii despre acestă, luptă, dar observămiă, că după încetarea revoluţiunii se găsiră, în ținutul Lupşii mai mulți soldaţi morţi şi neîngropaţi 3). ' 

în procesele-verbali nimici despre condițiunile acestei împăciuiră, — Toti în privinţa, acâsta aflăm următârele în M-s, Analecta ad Hist. seditionis: Den 6. Dee. Gubernial-Commissarius. Miihlenbach, 3. Dec. Nach einem Rapport des Majors Stojanics, Halmagy 30 Nov. solite er durch eine starke Rotte der Pumnltuanten aus etlichen und " vierzig Dirfern angegriffen vwerden. Als er ihnen entgegen ging, hielten sie in ciniger Entfernung stille ung schickten, au f Verlangen des Majors, 6 Depntirt>; diese sagten sie seien auf Befeh] des Hora znsammengekommen, ete. 
1) 18ten +Dec.) Kommt ein Schreiben Majors Dolcenengo, ohne Datum und Orthe... habe er in Lupsa eine halbe Comp. formirt, mit dieser und 1 Officier sammi, 25 Hussaren gedachte er Pistra zu errei- chen, allein gleich hinter Lupsa iibar den Berg sei seine Vorausmarschierende Patrouille von den Rebellen angetallen Worden,.. er habe Pistra nicht mehr erreichen kănnen (Extract des Anfanges der Unruhen). ) Wiener Zeitange No. 103 din 1734: „Ca o di mai înainte (29 Nov.) atacară, rebelii 20 soldaţi (?, dela Ofenbaia, în ajutoriulă că- rora voia să mârgă locotenentuli Mest erhăzy cu 10 soldaţi, dar pe drumă fu încunjurată şi ucisi cu 8 soldați,“ — Broşura „Horja und Klotska“: Am 29-ten November, ward ein Lieutenant von Orosz, Namer s Meszterhazi, Welcher einigen zu O ffenbanye geângstigten Truppen za Hulfe gehen wolte, auf dem Wege angefallen und nebst 8 Mann toat geschossen. 

2) Jurnalulă Magyar Hirmond6, serisârea a 7 din 1785,
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Pe tută linia succesele eraii ale ţeraniloră, și ondrea lăn- 
ciloră era satisfăcută pontru aceia, cari într'ună momentă 
de entusiasmi diceaii cu fericire „noi suntemii militară D), 

Desastrele armatei provocară 0 nduă consternaţiune în sî- 
nulă nobilimii. 

Comitatulii Hinedorei lăsă la o parte competența coman- 
dei generale din "Transilvania, Şi serise de a dreptul gene- 
valului Koppenzoller în Ungaria, să între cu două regimente 
în 'Pransilvania 2). 

De altă parte guvemulă transilvană înfațişă  monarehului 
lucrurile -în  colorile cele mai desperate, şi făcu apelă la 
grația părintescă a, suveranului să trimită câtă mai în grabă 
mai multă armată în 'Tansilvania. 

Br. Preisz însă pa:te aseundea, înfrângerile armatei, parte 
a le escusa cu lipse de provisiuni 2), saii le înfățișa drepti 

învingeri 4). 

1) Cloșca la Abradii către locotenentulă Vernicourt: „n0ă suntemii 
soldați împărăiesci.« . 

2) Anallecta ad Historiam seditionis. Den 9. Dec. General-Commando 
= 

den 7. Es beschwert sich dass die Hunyader Comitatsofficiau- 
ten mittelst einer an General Roppenzoller abgeschickten Estaffete 
die Einriickung der Regimenfer Wiirţenberg und de Vins nach 
Siebeubiirgen ver] ngt, worauf die am năchsten gelegenen Commandi 
estaffetiliter beordert wurden, rechis und links dem Maroschfiuss in 
Siebenbiirgen einzumarșchiren ; das General-Commando, dem: keine solche 
Gefahr, wie der Hunyader Comitat, vorgibt, Dekannt ist, hat... sich 
bemiisșigt gesehen, den General Koppenzoller anzugehen, dass er die in 
Marsch gesetzten Truppen zuriickbeordern măchte. 

3) Aşa în 14 Decembrie br. Preisz, între altele serie Tesauraria: 
tului nrmătorele : „Singura pedecă la espedițiuuea acâsta este lipsa de 
provisiuni pentzu soldaţi şi cni.... și din acestă causă o parte din 
trupe aă fostii silite să se retrugă de sine din posiţiunile ce le avuse.« 

4) Proba despre rapârtele aceste falșe ale br. Preisz este comunica. 
tulă publicată în diariulă oficială „Wiennr Zeitung“ No. 103 din 1784, 
în care tote Inptele, chiar și cea de la Remeţi se înfățișăză ca 0 învin- 
gere pentru armată, Textul acestui comunicată e următorială: „Ca 
trupele distribuite: în mai multe părți se aă și întemplată diferite
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În urma, acestori raporte, cari fiă-care înfaţișau Iuerurile cu totulă în altă formă, împăratulă scrise în 13 Decembre baronului Bruckenthal: 

„Iubite br. Brukentha]! Turburările din Transilvania, cari încă nu se-ai liniseită Până acum, mă întristeză și me su- pără forte multă, și acâsta cu atâtă mai tare, fiindii-că, din raporte cu totulii în contradicere, nu potii să-mi facii o jude- cată sigură şi nu polii să cunoseii adevărata stare a lu- eruriloră... Bă îndată după cea de ântâiă scire am dată or- dinele necesare atâtă comandei generale din Transilvania, câtă și celei din Ungaria, dar ordinele mele, parte nu ati fostii urmate, parte ati procedatii cu mijloce prea slabe. Este așa dar de lipsă, ea raportele, ce le va înainta de aci înainte guvernuli, să fiă lacrate dimpreună cu coinandantulii generalii, aşa ca să fiă numai o limbă, ȘI în astiă-feliii de ca- suri să înceteze tâte ceremoniile Şi tote formalităţile pentru ori-eine, care mai are unii sentimentii de datoriă şi iubire "către patriă, şi ori-ce Ură, ori-ce loci Și ori-ce mijlocii să fiă egale diua. și noptea, dacă în moduli acesta se pote face bine şise pote împedeeca r&ulă. În consecință Domnia-ta vei comunica ordinulă acesta comandantului generală şi totă-o-dată lam însăreinată şi pe dânsulă, ca să-ţi comunice și Domniei- tale ordinele, ce-i le voii trimite ei. 
În diua de 17 Decembre însă, se întâmplă, riefericita, luptă, de Ia, Miehăleni, care puse numai de câtii capătii acestei revoluțiuni. Armata, ca să potă opera în munţii Abrudului tre- buia. necondiționată să ocupe Zarandulii, care se află. încă în mâna căpitanului Crișană. 
Maiorul Stoianich cu trupa sa se afla, ce e dreptă, în 

încăierături. Iu 30 Novembre resculații atacară cu o mare superio- ritate numerică Și în repeţite TEnduri, trupele, cari se afla la Reme ți sub comanda vice-colonelului Schultz şi eraă compuse din "companiile Obrist și Bekesi, doi ofieeri cu 26 soldați de cavaleriă din regimentulii - Toscana și 70 husari secui, — dar fură ve spinși totă-de-unat, 
25
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Zarandă, dar dânsulă nu putea să începă nimică în contra 
țăranilorii. În 4 Decembre o nduă tr upă plecă în ajutoriulii 
maiorului Stoianieh, anume vice-colonelulă Kray cu 400 gră- 
niceră secui și însoțită totă-o-dată de episcopulii Nichitici. 

Episcopul Nichitici, încă mai înainte de a intra cu ar- 
mata în Zarandii, convocă o adunare de preoți și de poporii 
în comuna 'Țehea, singura comună din toti Zarandulii, care 
nu luase parte la revoluțiune. | 

În aceea di, în 4 Decembre, episcopul şi armata, sosiră, 
în comuna 'Pebea şi mai ântâii se începu activitatea biseri- 
cescă. Episcopulii dojeni cu seriositate pe preoți şi pe ţărani a- 
tâtii în biserică cum și acasă la cuartirulă săi, ca să remână 
limiseiţi, să nu se opună armatei, şi după cum raporteză 
densuli preoţii și țăranii deelarară, că se vori supune. 2) 

Așa partea de apusi a Zarandului se linisei fără nici o 
luptă. | 

De la 'Țebea episeopulă Nichitici se întorse cu armata, la 
comuna Bradii 2). Aici convocă o nouă adunare de preoți și 
de țărani din 25 comune, le puse în vedere datoriile 
lori, urîciunea fapteloră, cari le comitii, tristele urmări ale 
revoluțiunii, îndemnă, pe preoţii şi pe țăranii, cari erai de faţă, 
ca să înduplece și pe sătenii lori să se supună ordinelorii 
împăratului, să se liniscescă, să depună armele, să asculte 
de superiorii lori, după cum le este datorinţa, să se facă 
demni de graţia prea înaltă, ce le-a, acordat'o împăratulă cu 

1) Hinc (Deva) per Soljmos trans Mavusium profectus inde ulterins 
progrediens usque Czebe.... convocatis sacerdotibus in Czehe 

et corundm auditoribus debitam admonitionem constanten 
tranquillitatem non tantum in meo quarterio; sed etiam 

in Fcelesia praedicavi. .. quibus auditis responderunt se in Pace 
permansures... Hoc ipsum in Brad et Kristor promulgavi. Episcopulă 
Nichitici către c. Iankovits, Deva 28 Dec. 1784. 

3 Nikitich de dato Czebe d. 5 December... den folgenden Tag will er 
von Sekler begleitet nach Brad gehen, wohin er die Geistlichen und 

A bgeordneten von 25 Dirfern bestellt hat, danu will er in die 

Gegend von Abrudbanya gehen. Ms. Analecta ad historiam seditionis.
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amnestia, că dacă se vori linisci şi voră depune armele a- tuncă guvernulă le va, face dreptate, iar până atunei plânge- rile lori nu poti fi cercetate şi nici nu li se pute face drep- fate din causa, iescolei ce facă. 

Dela Bradiă episcopul şi armata trecură, la Crişeiorii, şi aici se repetară aceleași convocări de preoți, aceleaşi dojeniri, aceleași promisiuni. 

Așa se linisciră şi satele din jurul Bradului Și alu Criș- ciorului fără nici o vărsare de sânge, nu mai eu simpla au- toritate a episcopului. | 
Trupa !ui Crişani era acum disolvată, şi mai rămaseră în stare de revoluţiune numai câte-va comune din partea de către Blăjeni. 

În 7 Decembre după amedi episcopulii şi armata plecară către Blăjeni, ca să liniseescă Și pe țăranii din părţile a- ceste, și apoi de aici să, trâcă, în munții Abrudului, 
În avangardă se afla locotenentul Vajda cu o trupă de 50 de soldați. 

Armata, şi episcopulii trecură prin doue comune, Sdrapţi și Michăleni fără nici o împedecare 
La marginea hotarului însă dintre Miehăleni și Blăjeni, unde se strimtoreză valea, Crişului, avangarda lui Vajda . fu întâmpinată de o trupă de țărani în numără de 600 de s- men, armați cu pusci, cu pistole, eu lănci şi fuscă de feri, și țăranii acestia, declarară, că dânşii nici întruni modă nu potii permite, ca să trecă armata pe acolo 1), 

1) După raportele vice-colonelului Fray trupa ţăraniloră dela Michă- leni era în numeri de 2,000 de Gmeni. Faptuli positivă- însă este, că trupa acesta era Compusă numai din 6 sate (Raportul comisariului, Brukenthal din 10 Decembre). Dacă voră admite acum, că după cum era ordiuulii căpitaniioră, ai participată la lupta acesta câte unii omă din fie- care casă, și dacă vomii socoti câte 100 de case pe fiă-care Comună, atunci trupa țăranilorii de la Michăleni în casulă celt mai estremă nu putea să fiă, mai mare de 600 de Gmeni.
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Episcopulii trimise îndată doi preoți la trupa ţăranilorii, 
ca, să-i dojenescă și să-i invite, ca să depună armele 2). 

Dar ţăranii cereaii să li se împlinâscă, cererile, cari le co- 
municase prin oculistul Molnară, dicândii, că până atunci 
dânşii nu se poti supune. 

Pe când preoţii acestia consiliai pe țărani, să nu se o- 
pună, și le promitea amnestiă generală și dreptate din 
partea guvernului, pe atunci vice-eolonelulii Kray făcu tote 
disposițiunile de atacă asupra țăranilori, care de astă-dată, 
i-se părea inevitabilă. Anume viee-eolonelulii Kray împărţi 
trupa sa de infanteriă în doue colone, şi pe când țăranii 
diseutaii cu preoții, dânsulii trimise divisiunile aceste prin nisce 
părăe, ca să ocupe costele deluriloră din partea stângă și din 
partea dreptă a ţăraniloră, iar densulă rămase cu cavaleria 
la mijlocă 2). 

După ce tite disposiţiunile erai făcute, preoții se retra- 
seră şi declarară, că țăranii nu voiescii să depună armele. 

Atunci vice-colonelulă Kray dede îndată sisnalulii de a- 
tacii. Foculii se deschise asupra țăranilorii de amândoue părțile, 
încă înainte de ce dânșii se ar fi pututii reculege, iar Nray 

1) Tandem 7-a hujus (Decembris) pacifice per pagos Zdraptza et Ni 
chelenj transeundo, inter confinia Michelenj et Blesenj, 
catervam hominum rusticorum armis instructorum ex Blesenj adventan- 
tiam viderim, expedivi duos sacerdotes admonentes 
ut deponere arma tencantur, qui nolentes deponere. ..,. 
aggressi sunt per eosdem militea, ex quibus 48 circiter mortui, aliguut 

valnerati et capti sunt. Episcopulii Nichitici către guvernulii transilvanii, 
Michăleni 8 Decembre 1784, 

2) Genersich, Biographie des GFZM. Baron Paul v. Kray. Obristlieu- 
fenant Kray. .. schickte die in Abtheilungen nachgeriickte Infanterie 
durch eine Vertiefung, unbemerkt, gegen 2 grosse ravins, woher 

selbe in die rechte Flanque der. . . Pumultuanten Rotte fallen kinnte.— 
Benkă (Olâh nemzet k&pe, cola a 2-a) încă descrie începutulii atacului 
asti-felă: „Kray împărți repede. . . infanteria în done divisiuni egale și .. 
le trimise pe lângă români pe câstele a€luriloră în partea dreptă și în 
partea stânga a loră, iar densulă rămase cu cavaleria la mijlocii“,
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năvăli din centru cu cavaleria, asupra loră. O luptă înver- 
șunată se încinse acum între armată, şi țărani, luptă care ținu până, sera târditi. O parte din țărani se retraseră în o casă, care se afla la spatele loră, și de aici, din podiă şi de pe terestre, începură, să pusce asupra armatei. Dar soldații luă lray aprinseră casa și mulți din ţărani arseră aici. 

În fine armata, învinse. 
În cursul acestei lupte cădură 85 de țărani, între cari se afla 48 numai din comuna Blăjeni, mai mulți fură răniți și 15 făcuți prisoneri. 
Câţi ati cădută însă din armată, raportele nu ne spuni. 
Între țăraniă căduţi se afla și căpitanulii acestei trupe Mi- cula Bibarţă din Blăjeni. 
În memoria acestei învingeri, vice-colonelulii Kray, luă ca trotee bastonulă căpitanului Bibarţă, fereeată cu aramă gal- benă și traista sa de piele, ornată de asemenea cu nastură 

galbeni 1). 

Acum întregii distrietulă Zarandului se afla în mâna armatei. Nu sufere nici o îndoielă, trupele țEraniloră în totii ca- sulă aveaă să fiă învinse, fiindă-că le lipseati ori-ce elemente de apărare. | 
Cu tote aceste însă, lupta dela Michăleni în loci de o vie- toriă putea forte ușoră să, fiă ună desastru pentru armată. 
A forța trecerea prin Termopilele Blăjenilorii, a lupta cu țEranii de pe deluri şi din tufe, era o problemă forte dificilă 

pentru armată, ! 

1) În espedițiunea acesta Stoianich şi Kray liberară 103 femei no- bile din captivitatea românilor din Zarandă și Je espediară pe 29 de care la Deva. La începută femeile aceste îmbrăcate în haine țărănesci, și multe din ele, cari aă fostă căsătorite după ţărani, se &enară să mergă la Deva, Dar br. Bornemisza le asigură, că comitatulii va îngriji de îmbrăcămintea și de esistența lori, După lupta de la Michaleni veni la trăsura episco- pului şi văduva Caterina Q siszâăr, îmbrăcată în haine românesci, şi-i spuse cine este; iar episcopulii o predede maiorului Stoianich, care o espediă dimpreună cu cele-l-alte Il, Deva. 
*
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Așa, că înfrângerea țăranilorii dela Michăleni în linia pri- 
mă este a se atribui numai preoțiloră, ce fură trămiși de e- 
piscopuli Nichitici. 

Pe când vice-colonelulii Kray făcea tote disposiţiunile pen- 
tru reușita îivingerii, pe atunci atențiunea țăraniloră era 
distrasă cu predicele preoțiloră, mai multi, putemă dice, că 
armata a abusatii aică de intervențiunea preoțilorii, şi i-a. fo- 
lositii mai multă să încuree pe țărani, de dră-ce vice-ecolo- 
neluli Kray, ca buni soldatii, scia Și trebuia să scie încă de 
la Crişeiorii, că țăranii se opuni la Michăleni. 

După învingerea, acâsta, vice-coloneluli Kray remase peste 
nopte cu trupa sa pe câmpulii de luptă, iar în diua urmă- 
tore deschise tăiăturile ce le făcuse ţăranii la Vulcani, și a- 
poi trecu în munții Abrudului. 

- Înfrângerea, țeraniloră dela Michăleni. schimbă numai de 
câtil situațiunea și în munții Abrudului. “Țăranii dela Reineţi 
şi Mogoşii trămiseră îndată deputaţi la comisariuli guvernu- 
lui și se supuseră, iar cei din domeniul Ofenbăii și țEranii 
din domenială de sustii, dela Rîulă-mare și Vidra, se retraseră 
cu toţii la Câmpeni, şi aici formară o singură trupă sub co- 
manda primului căpitani Horia. 

Acum Zarandulă, Slatna, Mogoșulă și Abrudulă ajunseră 
în mâna armatei, mai rămăsese țăraniloră punctele Ofenbaia, 
Câmpeni şi Albacă. 

Despre starea revoluțiunii în timpulti acesta, hr. Bruken- 
thal serie monarchului în 16 Decembre următârele : 

„Resultatulă de până acum ali tuturoră disposiţiuniloră fă- 
cute în contra reseulaţilori este, că în districtulii Zarandului 
și în comunele mai apropiate de Slatna şi de Abrudă, par- 
tea cea mai mare din locuitori se lăsă de revoluțiune, după 
cum înaintâză și trupele, se arătă în aparență linisciţi, și 
trimiti deputați la comisariulă guvernului şi la episcopulii 
Nichitici chiar și din comunele unde se aflaii rebelii cei mai 
înverșunați. Deputaţii acestia, promită, că vor îndupleca, și 
pe sătenii loră să se supună cu totulii și să predee armele.
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Dar cu tâte aceste multe din promisiunile lori rămână 
neîmplinite .. . Din arme n'aă predată până acum de 
câtă câte-va armături Şi cai, ce-i luase “de la soldaţi. 
Mai persistenți în revoluțiune sunt o parte din locuitorii 
domeniului Ofenbaiă, Şi satele fiscale Mușca, Rîuli-mare și 

„Vidra, Acestia se aii retrasii cu femei şi copii pe teritoriulă 
Câmpeniloră sub comanda primului căpitană Horia, și după 
cum ne raporteză episcopul Nichitici, se ai legati cu ju- 
rământă, să nu se despărțescă unii de alții. Sa trimisă şi 
la denşii unii preotii ca să-i dojenescă, dar până în diua 
de 15 ale lunei acesteia, încercarea, acesta, a rămasii fără, nică 
unii resultată, şi până în termenulă acesta wati putută fi în- 
duplecaţi nici să se supună, și cu atâtii mai puținii să de- 
pună armele€. 

În Ș Decembre - vice-colonelulii Kray sosi cu trupa sa la 
Abrudiă. 

Episcopulă Nichitici convocă aici pe. preoți şi câte 6 ţă- 
rani din tâte comunele vecine, din Cerniţa, Cărpenișii, Roşia, 
Lupșa, Muntari, Cora, Buciumi, Baiă-Albă, Câmpeni, i do- 

„jeni și svătui să renunțe la revoluțiune, şi apoi dimpreună, 
eu comisariulii guvernului publică aici țăraniloră patenta 
pentru amnestia generală, cu ocasiunea unui fârgă de stp- 
tămână. 1) 

Mai resista încă trupa țăraniloră dela Câmpeni. 
Asupra acestei trupe. plecă în 11 Decembre vice-colone- 

luli Schultz cu uni corpi de 750 soldaţi. | 
De alungulă drumului, pe valea, ce merge dela Abrudă la 

1) Comuna Crânguli Sohodolului dede următârea declaraţiune îu scrisă... „Noi Orângulii Sohodolului | , » vădândi porunca înaltului 
împărată citindu-ni-o domnuli Vlădică în casa „lui Stană George 
sigartăulii în Abrudi, iarăși ne plecămii, Și cu cari nu se voriă pleca po- 
runciloră împărătesei noi nu suntemiă soți, și mâne la 12 câsuri domnulii Vlădica va fi în Cânpeni. În dosă adresa: Cu cinste să se dee la dom- 
nișorulii solgabirăi la Cânpeni saă la mai marele catanelorii la Cânpeni“,
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Câmpeni, ne spune Schultz, dânsulă întâlni pe deluă mai 
multe trupe de țărani în numără ca la 20.000 de dmeni, 
trase cu tunurile asupra loră şi țăranii se retrascră cu toții 
spre parica de către Rîulii-mare. 

În drumulă acosta vice-colonelulii Schultz se opri şi la 
„casa lui Cloșea din Cărpenișă, dar nu află nimici în lădile 
lui, de câtit nisce diplome de ale comunelor Câmpeni, Bi- 
stra, Abrudii-sată, Cărpenişii, Buciumi şi Vidra, 

În aceea di sera vice-colonelulii Schultz intră eu trupa 
sa în Câmpeni. - 

Peste nopte însă, țăranii “li încuajurară de tote părţile, i 
tăiară, linia de retragere către Abrudii, şi-i priuseră ună cari 
cu provisiuni. 

În acestă situațiune desperată, Schultz serise încă, în nOp- 
tea aceea, vice-colonelului Kray ]a Abradă, că țăranii Pai 
încunjurată de tote părțile şi să alerge repede cu. Ott în a- 
Jutoriulă lui 2). | 

În diua următore dimineţa, și plecară în ajutoriulă lui 
Schultz, vice-eolonelulă iray din Abrudii, Ott din Buciumi, după 
denșii urmară maiorulii Stoianich din Zarandi, maiorul Dol- 
cinengo din Remeți. Tunurile începură să bubue de noii pe va- 
lea Câmpeniloră şi vice-coloneluli Schultz fu scăpatii 3, 

1) 15-ten, kommt nachstehendes Bilet von Obristlieutenant Krey : 
Obristlientenant Schultz ist hente frin von hier nach Toppanfalva 
(Câmpeni) . . . um Mitternacht bittet er mich ohngesammt nebst Ott 
mit allen Krăften zu unterstiitzen, weil er fast aller Orten 
umgeben, und gestern Nachmittag in einer attaque ihnen 7 Mann ge- 
tădtet welches aus Canous geschehen seyn muss, ich gehe mit Anbruch 
des Tages selbst mit Ott dahin. lă-ten December, schreibte Major Dol- 
cenengo, da er vernohmen, dass Obristlieutenant Schultz în Toppan- 
falva von den Rebellen umrungen seye, eyle er diesen Augen- 
blick demselben zu Helf (Extract des Anfanges der Unruhen. În biblio- 
teca gimn, lut. Brașovii). 

2) Gubernial-Commissarius d. 18 December, — Oberstlientenant 
Schultz und Major Adorjan stehen mit einem Corps von 7ăV 
Mann und 2 Kanonen bei Topanfalva umrungen von beilâufig
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“Acum căduse şi Câmpenii, mai rămase Albaculă şi puține comune din domeniulă Ofenbăii, - Dela Câmpeni vice-colonelulii Schulty plecă în 16 Decem- vrie asupra Alhacului cu o trupă de 700 de soldaţi, și totă în acea di dânsuli scrise generalului Pfefferkorn în Alba- lulia : 

»Astădi pleci către comuna Rîulti-mare, la biserica din Gura- nceră, ca mâne în diua de Sfântulă Nicolae românescă să operezii mai departe. «=: După cum "my raporteză spionii, o parte din țăranii resculați sai trasă spre Ofenbaiă, iar partea cea, mai mare pe teritoriulă comunei Rîu-mare (Albacă). Viee-colonelulă Kray a lăsată o trupă puternică la Abrudă și la Cărpenișii și cu restulă a venită la Câmpeni, de a- semenea a veniti și Ott cu artileria sa. Vice-coloneli Ott plecă spre Ofenbaiă, ca, să ocupe Lupșa și Bistra și să per- secute pe resculații, cari s'aă retras în părțile acele . Archiva, serisoriloră se dice, că se află la Cristea, Nicula, Și eii voiă cerea, în cursul acestei expedițiuni să punti mâna, pe archiva acâsta, dacă nu voră fi dusi cumva, totă ce ai avută, prin păduri. Și de orăce .... ne amenință o n6uă mare şi din causa acesta comunicaţiunea cu ținutul co- munei Rîulii-mare este impractibilă, așa raportezi cu supunere, că după espodiţiunea acesta, voii fi silită să mă retragă iarăși la Câmpeni. « 

Totă în acestă, privință br. Brukenthal și generalul Faris raporteză monarehuluj următorele : 

» După raportul viee-colonelului Kray, partea, cea maj mare din trupa principală, despre care am amintită mai în urmă, sa liniscitii și s'a dusă pe acasă. Satele Vidra şi Câmpeni 

tenant Kray aus Abradbanxa, 0t4 aus Butsun, Major Stojanits aus dem Zarander Comitate und Major Olcinego aus Ponor, Remete und Mogos sind ihm zu Hilfe geeilt, 3Is, Analecta ad Hist, seditionis,
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aii predatii o parte din armele loră... pusci. .. lănci... pis- 

tole şi. .. furci de ferii... și după cum declară doi meni 

de ai lui Horia, cari ai fugită dela el, pe lângă. dânsulii 

a mai remasi numai ună numără micii de vre-o 100 de res- 

culaţi în satele. Albacă și Arada, din susă de Rîulit-mare. 

În contra acestei trupe a plecată vice-colonelulii Schultz cu 

ună corpii de 700 soldați, ca dacă e posibilă să-i prindă și 

pe aceștia şi astii-felă să restabilescă liniscea pe deplină“. 

Pe când o parte din trupele imperiale operaă în munţii 

Abrudului, pe atunci funcționarii din comitatulă Iinedorei 

forțaii comunele românescă de pe Valea Mureșului și de pe 
Valea Streiului să dee declaraţiuni în serisii, că se lapădă 

de Iloria și de partida lui. 

Declaraţiunile acestea conțineaii următorele obligaminte: 

1. Că locuitorii nu voră mai ţin cu Ioria şi cu partida lui. 

2. Că voră rămâne pentru totă-de-una supuşi credincioși 

ai Maiestăţii sale. 

3. Că voră asculta de guvernii, de autorităţile comitatului, 

de domnii pământescă şi de primarii puşi de autorităţile 

acestea. 

4. Că vorii rebonifica domnilori sti tote pagubele, ce 

li s'aii causatii. 

5. Că se vorii sili să prindă pe Horia și pe corifeii lui, și 

să-i dee în mâna tribunaleloră, în fine, 

6. Că vori aduna. tote -armele de la săteni şi le voră 

preda autorităţiloră. 

5. Horia disolvă trupa dela Câmpeni. 

Despre disolvarea trupei dela Câmpeni căpitanulă Vasile 

Sgâreii ne spune următorele: 

„În 14 Decembre îndată ce sosiră trupele la Câmpeni Ho- 

via dede poruncă tuturori partisanilori săi, că sub pedepsă 

de morte să se întorcă fiă-care pe acasă, fiindii-că aă veniti
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trupele Maiestăţii Sale împăratului, dar pe dânsuli să-l pe- 
trecă încă până la Albacii şi peste munți, ca să-și potă con- 
tinua drumulti către Orişulii-negru și de acolo către. Viena, 
ca ast-felii să potă dobândi ună resultatii fericitii la îutreprin- 
derea sa“), 

Era așa dar ultima onore ce să, făcea căpitanului. 
„Cotă în timpulă acesta sosi Ia Sibiă ună noii comandantă 
generalii. 

| 
Br. Preisz, inculpată de suvernă, îneulpatii de nobilime, 

că densulă a tostii causa acestei periculâse revoluțiuni, fi- 
indă-că a ordonații înserierea, iobagilor, și nu a luată numai 

„ decâtii măsuri energice în contra revoluțiunii, fu pensionati, 
şi în loculi dânsului, împăratul trimise pe generalulă Fabris 
ca comandantă ală Transilvaniei 2, 

Despre încetarea, revoluțiunii guvernulti şi generalul Fa- 
bris supuseră împăratului următoriulă raportii comuni: 

„Repetitele raporte, ce aii sosită dela generalul Pfefter- 
kor dela 21 Decembre înedce... confirmă, că, liniscea, 
sa restabilită pretutindenea Şi resculații se aă împrăseiată 
cu totuli, și ne asigură, că în momentele aceste nu mai €- 
sistă nică o trupă de țărani reseulați. De oră ce în dilele 
din urmă se vorbia, că ar mai exista încă o trupă de ţărani 
în numără de vre 100 de omeni, astă-feli armata a cutri- 
erati tote satele până departe în munţii cei mai neumblajţă 
și acoperiți cu ncuă forte mare, anume vice-colonelulii Șchult 
a încunjuratii cu trupa sa amândouă satele  Albacii . și 
Arada, unde se credea, că se află primul căpitanii cu ceialalți 
căpitani şi partisani ai săi mai de frunte, a visitatii satele 

1) ihme (Hora) aber _ollen sie, noch bis Albak, und îiber das Ge- biihrg begleiten, damit er gegen den Fekete Kăris bis nacher W ie n seynen Weg fortsetzend koune, um seinem Vornehmen einen elick- lichen Ausgan 8 4u erhalten. Interogatoriulă făcută în Buceșii 19 Dec. 1874 de către Ludovicii de Pop locotenenti în regimentulă Orosz. :) Dominică Torniotti conte de Fabris, locotenentiii generalii, de na- scere din Mantua, + 1789.
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aceste cu cea mai mare îngrijire, dar sa constatată, că nu 

mai există nicăiră nici o trupă de ţărani şi n'a întâlnitii nică 

pe Horia saii pe vre unulii din soții să. De dră-ce astii-feli 

sa împrăseiatii şi trupa acesta mică, care se presupunea, şi 

sa retrasii prin comune, aşa Horia, vedându-se părăsitii de 

toți va fi trebuit încă la timpi să fugă cu puținii să par- 

tisani prin munții cei înalți, pe căi numai lui cîinoscute, 

saii după cum se aude se va fi dusă peste Crișă în Un- 
garia. Se aii trimisă prin munți patrule puternice de sol- 

dați ea să-i prindă, dacă e posibilă, şi afară de aceea sa, 

datii ordinii tuturoră trupeloră să fiă eu cea mai mare a- 

tențiune asupra tuturorii locuitoriloră, cari lipseseă acum din 

comune şi să aresteze pe toți aceia, casă se întorci mai târ- 

diii acasă, saii în altă modii li se vorit păre câtă de puțină 

suspecți, ori se întoreii pe acasă într'ascunsii, cu deose- 

bire să fiă cu priveghiere asupra lui Horia și a partisanilori 

săi mai de frunte şi asupra acteloră lori. 'Foti-o-dată ami 

cerutii și descrierea lori personală şi amii comunieat'o coman- 

delori militare din cordonulii despre Ungaria, ca să cerceteze 

de urma loră, dacă se voră fi retrasii peste Crișii, şi sai 

să-i prindă sai în alti modă ore-care să-i nimicescă, şi spe- 

rămi în toti casulă, că va fi posibilă să-lii prindă şi să-lii 

nimicâscă dimpreună cu puţinii soţi, ce-i va ave pote pe 

lângă dnsuli!). În astă-telă de împrejurări favorabile trupele 

se ocupă de astă dată mai cu semă, cu adunarea armeloră 

de prin satele, cari se ai liniscitii, şi încetuli cu încetulă, lo- 

euitorii le restitue, şi în parte le aduce chiar dânşii. 'Totă-o- 

dată armata, adună și lucrurile, ce aii fostă luate de pe la 

nobili, ea să potă fi restituite proprietariloră loră. Şi de ore 

ce în coințelegere cu administraţiunea civilă, se stabilesce 

chiar acum planulii pentru disloearea armatei, ca să potă fi 

1) damit. .. selbe entweder bandhaft gemacht, uder svusten aus 

dem Wege gerăumet werden, aufwvelche Art man allerdings ver- 

hofet, dass man seiner habhaft werde, oder ihn (Hora) mit seiner etwa 

bei sich habenden wenig Getfărden zu vertilgen thunlich sein diirfte.
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ocupate bine cu armată tote ținuturile, câte ati fostă revol- 
tate, și astii-felii, prin o inspecţiune continuă, țăranii să fiă 
ținuți în frâu şi să li se taie definitivă ori-ce ocasiune, ca să, 
mai încâpă astii-felă de întreprinderi, nu numai pentru acum, 
dar chiar și pentru viitoriii, astă-felă cu ocasiunea acesta 
And trupele vorii pleca, în comunele ; ce trebue să, le ocupe, 
se vorii trimite și grănicerii pe la regimentele loră. 

Pe când revoluţiunea se liniscise acum în tote părţile, 
generalulă Sturm din Ungaria însciință pe comandantul ge- 
neralii, că. dânsul în urma ordinelorii mai înalte va întra, 
în 26 Decembre cu mai multe trupe în "Transilvania ea să 
dee mână de ajutoriă la suprimarea revoluțiuniă. 

Dar situațiunea se schimbase, și trupele aceste fară oprite 
la frontierele 'Fransilvaniei. 

Împăratulii, îndată ce primi scirea că revoluțiunea a înce- 
tată, trimise din cancelaria sa propriă unii comunicatii conte- 
luă Eszterhăzy, ca, să-lă publice în diaruli Wiener Zeitung. 

Textulă acestui comunicati era următoriulă : 

„Din ultimele raporte sosite din. Transilvania se constată, 
că românii, cară se ai resculată în o parte din comitatulă 
Hinedoreă și ală Zarandului, după ce se aă făcută disposiţi- 

"ună bune militare, și aii fosti convinşi parte prin episcopii loră, 
parte prin autorităţile politice despre retăcirea în care căduse, 
dânşii se aii întorsă cu toţii iarăși pe la comunele lori, fără 
să se întrebuințeze în contra lori nici forță, nici versare de 
sânge, ati depusă puținele arme, ce le aă avută la dânşii, 
ȘI ati recunoseutii cu părere de răi greșela, ŞI acum dai mâna 
de ajutoriă pentru căutarea şi prinderea sceleratului de Horia 
și a soțului săi, cari i aă Ausă pe căi aşa de retăcite, și 
cari aă fugiti acum singuri prin munți şi prin păduri. 

Comunicatulă împăratului însă conţinea, mai multe neesac- 
tităţi, și cea mai mare era, că țăranii se ai liniştită fără de 
a întrebuința în contra loră nici forţă, nică versare de sânge.
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Forţa se întrebuințase ce e drepti, forță morală și efec- 
tivă, sânge se vossase destulii din partea nobilimii şi din 
partea armatei. 

Pe la mijlocul lunci lui Decembre aşa dar, revoluţiunea, 
încetase. 

A cădutit Ore revoluțiunea acesta, fiindă-că i lipsia idea 
morală, pentru că nu era populară, iobagii românii nu voiaii 
să fiă liberi şi națiunea română nu voia să fiă densa națiune 
dominantă în “Transilvania ? 

Nu. 
Entusiasmulă generală în clasa, țăranilorii români n'a 

lipsitii, şi rapiditatea cu care se estinse revoluțiunea ne ar&ta. 
câtă de populare erai ideile ei. Dar revoluțiunea a, cădutii 
fiindii-că avea să se lupte cu nisce forțe prea mari, în contra 
armatelor. unui vastă imperiă monarehicii, în contra unui re- 
gimă feudală puternicii printotii feliulă de influenţe, regimiă, 
cae sute de ani distrusese tote forţele poporului românii, 
şi preparase tote, ca să-i facă imposibilă liherarea din jugulii 
sclaviei, a cădută, fiindă-că dimpreuna cu armatele şi cu 
nobilimea se ridicară asupra, revoluţiuniă și înalții demnitari 
bisericesci, a cădutii fiindii-că i lipsiaii tote elementele indis- 
pensahile pentru continuarea lupţii, arme, muniţiune şi tate - 
câte sunt necesare pentru asigurarea succesului. 

Dar cu tote, că ţăranii afară de ună viii entusiasmii nu 
aveati nimicii, revoluțiunea acâsta putea să țină mai multă, 
dacă nu se închia armistiţiulă dela Tibru, şi dacă nu se da 
sienaluli de ridicare într'uniă timpă așa de nefavorabilă, chiar 
la începutul iernef. 

Căderea revoluţiunii eausă o durerosă i impresiune la ţăranii 
din cele-l-alte părți ale Transilvaniei, în două ținuturi, în 
comitatulii Cetăţii-de-baltă şi ală F: “ăgăraşului, preoții români 
începură numai "de câtă n eolectă de bani pentru Horia, ca 
să potă călători la Viena, şi trebui să intervină guvernulii,
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ca, să interdică, colecta, comitatele să, aresteze pe preoți şi 
armata, să ocupe comunele aceste 0). 

În acesta privință observă consiliulă de resbeli : 

„Prin acesta iese la lumină o nouă probă, câtă de multă 
sa estinsă spiritulă de revoluțiune şi cu deosebire, că preoţii 
încă lucră pentru scopulă acesta. 'Trebue așa dar, să se 
ordoneze peste toti locul în țeră inspecţiunea cea mai con: 
stantă, cu deosebire asupra preoţiloră, şi îndată, ce se va ob- 
serva cea_mai mică urmă de nemulțumire, saii vre unii eve- 
nimentii, ce pote să înspire griji, euvernulă și comanda, ge- 
nerală să ne relateze imediatii. « 

„Revoluţiunea- acesta, — serie unii contimporanii sasii din 
Mediașă — a fostă în sine mare, dar putea să aibă conse- 
cințe ne asemănatii mai mari pentru întrega țeră și pentru 
tute poporele «i, fiindii-că întregă poporul români din Tran- 
silvania, chiar şi celti din fundul regeseii (Săsime) era împreg- 
nat cu acestă ideă de revoluțiune?). Și dacă revoluţiunea se ar 
fi pututi estinde şi din coce de Mureșă, atunci românii, cară 
locueseii în mijloculi sașilor ax fi prefăcută în flacăni și 
orașele, târgurile și satele săsesei, şi ar fi esterminatii pe lo- 
cuitorii sași, în speranță, că atunci voriă pune mâna pe pă- 
mânturile loră. Pentru conservarea liniseii, cit aveam sul or- 
dinele mele, unii batalion întregi din regimentul de in- 

1) Den 24 Dec. Generalcommando 22, iibergibt eine ihm vom Savoyi- 
schen  Regimente zugekommene Originalanzei se des Kiikil- 
lăer Comitate S, nach welcher verschiedene Dărfer dieses und 
2 Ortschaften des Fogartascher Comitates Abgeordnete an 
Hora geschickt, dass ferner in e“endenselben mittelst der Poppen ein 
Reisegeld fiir Hora gesammelt werde, und das diese Ortschaften 
zu Schissburge Gewe hr einkaufen versucht. Es sind einige von Sa- 
voyen in diese Dorfer commandirt worden. Analecta ad Hist. seditionis. 

2 Heydenilorf Selbsthiographie în Archiv f. sieb. Landeskunde XVIII. 
113. Denn das ganze Wallachische Volk in Siebenbiirgen, 
auch das auf dem Fundo Re gio; war mit diesem Empărungsgedanken 
geschwângert,
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fanteriă Gyulai. . . pe care-i puteaniiă trimite acolo, unde 
aflam de lipsă. Sub astii-felă de periculose împrejurări am 
trebuită să călătoreseii în continui încoce și încolo prin 
districtulă mei, și mai cu semă prin satele românesci, cari 
erai supuse nobililoră, de o parte, ca să reţină pe nobili 
să nu înccpă acte de resbunare în contra româniloriă, de 
altă parte pe aceştia, ca să nu se resc6le, căci toți erai cu- 
prinși de credinţa absurdă, că e voința împăratului să ester- 
mineze nobilimea și că revoluțiunea în contra nobilimii sa 
făcută din ordinele împăratului. 

XAXI. ÎMP. 10SIFU ŞI CESTIUNEA DE NAŢIONALITATE 
ÎN TRANSILVANIA, 

Înainte de a, “trece la ideile împăratului Tosifii în privinta 
cestiunii de naţionalitate din Transilvania, idei cari voia să le 
pună în aplicare de o dată cu încetarea revoluțiunii, merită 
să facemii aici amintire de o serisore familiară a împratului. 

În 3 Decembre împăratulii Iosifă serie fratelui său Leo- 
poldiă de Toscana următorele: 

„În ce privesce afacerile din Transilvania, despre cari vă 
am vorbiti numai forte pe scurtă în scrisorile mele, vă tri- 
metă aică cele doue raporte ale comandantului generală, din 
cară veţi vede în câtă-va, ce s'a întâmplată. Escesele de totă- 
feliulă, comise de mai mulţi ani din partea posesoriloră, ai 
causatii plângeri generale din partea tuturorii locuitoriloră 
Transilvaniei și cu deosebire din partea națiunii ro- 
mâne. Dar nici o dată nu sa putută face, să se pună ună 
capătă acestorii escese nici să se introducă unii regulamentă 
urbarială. Maiestatea Sa, de fericită memoriă (Maria 'The- 
resia) făcuse tote, ce-şi pote închipui unii omii. În fine că 
am ajunsă ca să le reducă în câtii-ra prin guvernii şi prin 
cancelariă, dar încă nu s'a expediatii nimici. Fune-
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ționarii domeniului din Slatna, care se află sub direcţiunea, 
departamentului de mine, s'aii distinsii cu deosebire prin toti 
feliulii de extorsiuni. Cu tute plângerile repetite ale țărani- 
loră și pe lângă tote comisiunile câte ai fostii trimise, nu 
ami pututi ajunge să facemiă, ca să înceteze plângerile a- 
ceste. În fine aflându-mă chiar că însumi în anul trecuti 
în țera, acesta, am făcutii atâtă, că a fosti delegată o nouă 
comisiune, ale cărei rapârte trebuiai făcute da dreptulă la 
Viena. Uni raportă de aceste a Şi sositit aici, încă din luna 
Martie, dar departamentulti mineloră Ta lăsatii să zacă până 
în luna lui Novembre. Afară de aceea, țăranii ai mal tri- 
mesi aici şi deputaţi, şi deputații aceştia ati primiti dela, 
cancelaria Ungariei o asigurare în serisă, că n'aii de câtii să 
se întorcă a casă şi să ascepte linisciţă decisiunea, care va 
urma, fără să se temă de nimică. Dar deputaţii aceştia, abia 
ai ajunsi la Slatna, şi ati fostii avestați și maltrataţi de noi. 
Îndată după aceea unii anumiti Horia a adunati pe țărani 
și i-a ațițatii în contra, posesorilorii Şi a funeționariloră, dieându, 
că e în contra ordinelorii împăratului, ca să trateze astii- 
felii cu denşii, în fine ci cerea să fă încorporați în dis- 
trietele militari. În loci de a linisei lucrurile aceste şi a 
capacita pe omeni, comandantul generală a însăreinatii pe 
unii comisarii ca să i înserie 1), şi comisariulă acesta a făcută 
pe fiă-care țăranii să-i plătescă o mică vetribuţiune?), și densulă 
a însărcinată cu misiunea acesta, pe. preoţi. 

„În urma acesta, guvernulii a făcută cunoscuti acestori 
omeni, cari diceai, că, dânșii sunt militari, și nu maj voiati 
să lucreze pentru domnii lori; că conseripţiunea acesta nu 
a fostă de loci valabilă, dar ei se opuseră dieândii, că bine 
văd dânşii, că domnii ecreă numai săi asuprescă, în contra 

1) Ortmayer. 

2) Cu ocasiunea, conscr ipțiunii comisariulii Ortmayer Imase dela ţă. 
rani, cară se înscriaă ca militari câte 14 er. dela, fiă-care casă și afară 
de aceea câte 1 cr. dela individă 

26
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voinţii mele. De aici ei și-a formată planulii, ea să ardă 
casele posesorilorii și să-i alunge, ferindu-se totit-o-dată, ca 
să atingă satele și ori-ce lucruni, cară aparţineaii de a drep- 
tulă suveranului. Poculi s'a estinsii din ce în ce mai multi, 
și românii nemulțumiți cu totulă trimiseră din sati în sată 
ordine, ca venite din partea mea, să nimicescă pe nobili, lu- 
eru ce țăranii nu întârdiară, ca să-l esecute. 

La începutul acestoră disordini, guvernul şi comanda 
generală parlamentară cinei dile, ce se facă. Prin amânarea 
acesta lucrurile căpătară piciore și de aci urimară o mulţime 
de disordini. În fine armata a trebuită “să suprime turbu- 
tările... şi mai multe persone ai fostii ucise 1). Între 
altele guvernulă avu nefericita idee, că nobilii și cu servi- 
torii loră unguresti, să facă, insurecțiune, să se ridice în 
contra românilorii, în contra supușiloră lori. Ei lasă să vă 
închipuiţi câte escese ai comisă ei. Între altele, nobilii ai 
arestată 37 de țărani, cărora le tăiară capul într'o singură 
(i, fără nică o formă de procedură. Eii am schimbati pe co- 
mandantuli generală şi am trimisă în loculă săi pe gene- 
valulii Pabris. Afară de aceea doi comisari, unulii civilă şi 
altul militară vorii cerceta chiar acum în fondiă cestiunea 
acesta și voră pune capătă cu temeiii acestori plângeri. Ur- 
bariuli încă se va publica câtă de curândă, şi acordându-le 
ună pardonii generală, vorii trebui să se întorcă fiă-care pe 
la vetrele loră“ 2). 

Aceste le seria împăratulă încă înainte de a primi. scirea 
despre ultimele evenimente. 

Îndată însă ce fu informatii, că țăranii se aii revoltati de 
a doua 6ră, împăratul adresă contelui Iankovits, în 13 De- 
cemvrie, următoriuli bilet: 

1) Împăratulii înt țelega aici luptele dela Deva și alte atacuri mai mici 
asupra. țăraniloriă, î îutemplate în comitatulii Hiuedorei în dilele dela 6—12 
Novembre. 

>) Arneth, Toseph îl. und Leopold von Toscana. Ihr Briefwechsel, 
240—243.
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» Turburăzile, cari totii se mai continuă în Transilvania, mă atingă forte multă, şi din nefericire 6menii, încă dela înec. put, nu aă lucrati așa după cum ar fi trebuită, ca să le împedece cu totă, seriositatea. Dar acum lucrurile se ati în- tEmplată şi răul nu se pote curma, fără ună ataci sânge- ros, care pote sa și întâmplatii sai se va întâmpla, câtu mai curândă. | 

„În cercetarea acesta, cu care te-amiă însărcinată en de- plină încredere, lucrulă principală este, să se esamineze bine, cum se ar pute linisei de amândoue părțile spiritele iritate în gradul celii mai mare, și anume ale românilorii în con- tra, întregei naţiuni unguresci, eu deosebire în contra dom- niloră sti și a funcţionariloră comitatului, “cum şi spiritele tuturoră acestora în contra româniloră. Cei de ântâiă, ro- mânii, ai fosti tratați aspru o lungă seriă, de an, şi nică o- dată nu ai putută să ajungă la ună mijloc de îndreptare, sall să li se facă dreptate plângerilor lori. Cei din urmă, aă fostă atacați întruni modă forte gravii, și dânșii credii, că-și voriă pute apăra vița, şi averea, dacă voră trata Și întempina cu cea mai mare severitate întrega. naţiune ro- mână 1). 'Trebue așa dar, fără îndoielă, ca, în casulă acesta, să fiă priveghiaţi cu esactitate și judecătorii tribunaleloră, cari sunt chiămaţi să cerceteze şi să judece, fiindi-eă dânşii şi-aii perduţă cumpetulă. - Şi fiindă-că deosebirea, care esista mai înainte între națiunile din Transilvania s'a desfiinţată astădi cu totulă, și tote naţiunile sunt egale, aşa ar fi bine 

1) Wie die beiderseits aufs ăusserste aufgebraehte Gemii.- ther, sowohl der Walachen gesen die ganze Hungarische Nazion, bosonders gegen. ihre Grundherrn und Comitatsbeamte, als sâmmtlich diese wide die Walachen za beruhigen wiren. Brstere Sind durch lange Jahre hart behandeli Worden, und konnten nie weder Auskunft noch Abstellung ihrer Beschwerden erhalten; Letztere sind anf das hâ.hste Deleidigt, und glauben die Erhaltung ihres Lebens und Ver- măgens nur în der sţ rengen Behand! ang und Begegnung gogen die Sanze- Walacbische Nazion zu finden.
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ca în comitatulă Hinedorei și ali Zarandului, cum și în co- 

mitatulii Albei, să fiă numiți, în posturile de vice-comiți şi 

subprefecți, funcţionari cu deosebire din comitatele săsesci, 

și cari cunoseii bine limba ţărei. Ocasiunea spre scopulii 

acesta, se va put€ presenta devenindii vacante unele locuri, 

sali făcându-se sre-cari schimbări și strămutări, aşa că prin 

mestecarea acâsta, să se evite de o parte frica esagerată și 

severitatea, funcţionariloră, ce ai fostii maltratați în comitate, 

şi cară ai fostii numai unguri, iar de altă parte să se Ii- 

niseâscă în câtii-va şi prejudiciiie naţionale ale românilorii, 

şi aversiunea lori în contra acestora. 

„Cu deosebire trebue lucrată, ca revoluţiunea să înceteze 

odată, şi fiă-care să. se întorcă pe acasă liniscită. Ami a- 

junsă odată la atâtii, atunci va fi uşori de a prinde pe că- 

pitani unulă câte unulă, fiindiă că a-i cere de la trupele ţă- 

ranilorii iritați, este o adevărată nebuniă, şi ordinul, ce s'a 

dată lui Schultz, ca să-i ceră dela, țărani, a stricati tute şi 

a aprinsă de noii foculă, care era aprope să se stingă. Toti 

asemenea e de lipsă, ca Domnia-ta să consilieză, şi să îndupleci 

cu probele cele mai convingătâre, pe posesori şi pe funcţionarii 

comitatelorii, cari formeză nobilimea ungurâscă propriii disă, 

că ori câtă de grei le va veni, totuşi dânşii, în interesului 

binelui şi alii conservării lorii proprie, să nu se arăte faţă cu 

iobagiulit români nici cu neîncredere exagerată, nici eu frică, 

nică cu severitate escesivă, fiindii-că acâsta ar fi numai o probă 

despre ura loră neîmpăcată şi despre sentimentulii lori de 

răsbunare, de dră-ce altii-cum liniseea adevărată nică odată 

nu se va putea restabili, şi dânșii, pe lângă totii ajutoriulă 

armatei, nu voriă pute să spere nici o siguranţă, în ce pri- 

vesee personele şi averile. lori, siguranță, care se pote do- 

Dândi numai cu uitarea definitivă a trecutului, fiindii-că este 

imposibil, ca cit să punii o gardă înaintea fiă-cărei curți 

nobilitare. Ori-câtii de grei le va veni acesta, totuşi convie- 

țiunea propriă, trebue săi îndemne la o astii-felă de purtare.
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„Fii sănătosă și asceptii cu dori și mai departe rapârtele 
Domniei-tale, dela cari speră resultatele cele mai bune. 

Totă în accea di împăratulii adresă și baronului Bruken- 
thal următoriulii biletii : 

„Aici “ţi anexezi în copiă ordinele, ce le amii adresati con- 
telui Iankovits. Din conţinutul acestora Domnia-ta vei ved6 
cum cred ei, că se va pute restabili liniscea definitivă, 
Dacă nu se va pune capeti unorii asupriră, ce esistă de mai 
multă timpă în țâră, cu deosebire în cestiunea robotelori, 
și a “mai multoră taxe diferite, atunci nici nu e posibili, ca 
să putemii ascepta o linisee sigură, fiă chiar de la forţele cele 
mai mari, fiindă-că nime nu pote să țină armata gata de 
vesbelă în contre supuşiloră săi proprii. Acesti tristi exem- 
plu ar trebui să convingă pe nobili și pe posesori, că vicţa, 
Și averile loră sunt în mâna mulțimii mari, adecă a, pop6- 
ruluă, și poporulă numai tratându-lă cu ecuitate, cu iubire și 
încredere, pote să fiă ţinută: în frâă întruni modii stabili. 
Escesulă de severitate pote să supună pe ună timpi 6re- 
care, dar omenii, cari n'aă nimici, ce să piârdă, cară. nu sunt 
legaţi de casă şi de curte, fiindii-eă și așa de abia mai poti 
trăi după ele, aceștia vorii folosi cea de ântâii ocasiune, ca 
să comită escesele cele mai mari. Ei recunosc pe deplină, 
că e forte grei de a pute afla ună mijlocă în contra urei 
naţionale și de religiune, care a ajunsă la extremă, şi care se ma- 
nifesteză la tote ocasiunile între români ȘI unguri, anume ună 
mijlocii, cum să pâtă trăi împreună amândouă națiunile a- 
ceste întruni modii liniscită şi ecuitabilă şi spre binele co- 
munti, fiindi-că și așa unii fără de alții nică nu potă să e- 
siste 1), adecă domnii pământesci fără Supuși și aveștia iarăși 

1) Ich erkenne in voller Mass, dass es unendlich berschwerlich sein wird, făr die auf das aiisserste gebrachte Nation und Reli- gionshass, welcher sich in allen Gelegenheiten zwischen Hungarn und Walachen zeiget, ein Mittel zu ersinnen, durch vwelches da be-
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fără autorități şi fără guvern. Dar singurulă mijloc ce 
csistă, este, și Domnia-ta trebue să facă totă până la estremiă, 
că în ţinuturile revoltate să depărteză din administraţiunca 
publică pe toți omenii aceia, a cărorii ură, neîncredere și 
vesbunare ţi se va păre, că e neîmpăeabilă, şi în loculă loră 
trebue să te ajuţi cu transferarea altoră funcţionari din alte 
comitate, fiindă-că altii-cum voră căd6 de noii în pericală, 
și eu dânșii vor trage și țâra. 'Totii-o-dată e de lipsă, ca pu- 
terea suveranului să apară în deplina sa forță, şi fiă-care, 
fără indulgență, să fiă siliti a-și împlini datoriile sale în 
conformitate cu urbariulii echitabilii, care sa stabiliti odată, 
şi să nu se e6ră mai multi de ia iobagii de câtă ceea ce 
e permisă. Asupra acestei cestiuzi trebue să veghicze gu- 
vernuliăi și funcționarii urbarială cu cea mai mare severitate 
și să fiă obligaţi a veghia. Neînerederea esagerată încă, tre- 
bue cumpătată, însă acolo, unde se ivesce o resistență, acolo 
cel culpabilii să fiă pedepsită numai de câtă în modă sc- 
verii, dar severitatea, aeâsta, să înceteze îndată, ce adevărații 
culpabili aii fostă pedepsiţi, căci altii-cum nici o linisec nu 
se pote şi nu se va pute stabili. 

„Sperii că în momentele pe când seriă şirurile aceste, trapa 
ț&ranilori reseulați va fi fostii împrăsciată cu ajutoriulii noue- 
loră trupe, ce vorii fi sosită. Dacă însă accsta nu sa întâm- 
platii, atunci e de lipsă, ca liniscea să fiă restabilită cu aju- 
toriulii trupeloră din Ungaria. 
„Din aceste motive importante nu se pote, ca prisoncrii să 
fiă trataţi acum după legea statară, şi anume, ântâii fundă-că 
cei arestați ai să fiă ascultați despre adevăratele cause ale 
revoluțiunii, și ea să descopere pe adevărații agitatonă, a doua, 
fiindi-că în ce privesce pedepsirea, trebue deosebiți şi 
constatați cei întru adevării culpabilă, de către aceia, cari, de 

sonders erstere ohne die andern nicht bestehen kânnen... 
beide zu einer ruhigen, billigen und dem allgemeinen Besten augemes- 
şenen Haushaltung zu vermâgen,
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frică ori de silă sai din nepricepere, se ai luati şi ei după 
mulțimea vesculată, şi în fine, pentru că, în împrejurările 
actuale, lucru-de alt-mintrelea, forte naturală, spiritele tuturor judecătorilor sunt ivitate în gradulă celă mai mare, şi nu 
se pote spera de Ia ci, și nici nu se pote presupune, același sentiment. de ecuitate, care e de lipsă atunci, când e “vor- ba să ici omului corpul şi vieţa, din contra tote petițiunile, tite scrisorile, tote cererile comitatelorii şi ale adunăriloră de nobili probeză, că ei. și-aii perdutii cu totulă cumpetulă, şi eredi, că-și vorii afla siguranța numai trăgândă în țepă şi omorîndi cu rota, fără respecti pe cine și pe câţi. 
„Aceste sunt cestiunile, cu cari, aflu forte de lipsă să te însărcinezii de astă dată. Dacă nu me-ar împedeca chiar 

acum alte griji importante, ca ei să mă depărtezi de aici, 
atuncă întruni momentă așa importantă ași veni chiar că singură în ţeră, fiindă-că ei considerii momentulă acesta de 
cea mai mare importanță pentru întregă monarehia, şi încă, mai multi pentru viitoriă de câtă pentru presenti.& 

O singură, cestiune principală este, la care se raportă hi- letele împăratului către contele lankovits și către br. Bru- kenthal, și acesta era, numirea, funeţionarilorii. germani (sasi) în comitatul Hinedorei, ală Zarandului și ală Albei. 
Aici se reducii tote planurile politice ale împăratului Losifă cu Transilvania. | 
În ce privesce cestiunea de naţionalitate din Transilvania, impăratulii Iosifă avea, idei cu totulă radicale.i 
Încă de la începutulă domniei sale, împăratul Şi propu- sese, să delătureze în Transilvania, tote constituţiunile:parti- culare ale unguriloră, saşiloră şi secuiloră, să introducă, 0 egalitate de drepturi a tuturoră naționalitățiloră, eu alte cu- vinte o concivilitate generală, cum numia curtea din Viena cestiunea acâsta, 
Până, aici ideile împăratului erai bune, frumose, juste. și "logice,
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Împăratul însă voia, să mârgă şi mai departe. 

Din tote naţiunile Transilvaniei, din români, din unguri, 

din sași și secui, Iosifă ală II-lea voia să formeze o singură 

națiune etnică, şi -acâsta prin conubiu, şi prin totă feliuli 

de amestecări în tote ramurile vieţii publice şi private. 

În repeţite rânduri împăratulă declarase către diferite per- 

sone, că nu pote suferi când aude, că în Transilvania, o să- 
sdică nu se pote căsători cu unii ungurii, o ungurdică cu 

unii români, şi că e de lipsă, ca tote naţiunile aceste să se 
căsătorâscă împreună şi să contopescă într'o singură na- 
țiune 1). 

Îutru adevăr, încă pe la finele anului 1783, împăratul 

desfință, prin unii simplu ordinii autoeraticii, individualitatea, 

politică a tuturori naţiunilorii din Transilvania, dicândă, că 
în totă Transilvania trebue să esiste numai o singură na- 
țiune 2). 

În modul acesta credea împăratulă, că stabilindu-se o- 
dată o comuniune de drepturi, va fi posibilă, ea în comitate 
Şi în secuime să fiă numiţi funcționari sași, şi în districtele să- 
sesci funcţionari unguri, că nobilimea ungurâscă să pâtă căş- 

tiga posesiuni în ținuturile săsesci şi saşii în comitate și în 

secuime, că naţionalităţile să se căsătorescă împreună, di- 

feriţii locuitoră să, se moscenâscă unii pe alţii, să se înc&pă astă- 
feliă unii procesii de asimilare între națiunile 'Pransilvaniei, 

şi procesuli acesta să-lii desvolte în sensii germanici. 

Acesta era planulii de germanisare ali împăratului cu 
Transilvania. 

Întru adevără împăratuli, îndată ce distruse individuali- 

1) dass die verschiedenen Nationen zusammen heirathen 

nud sich in eine vereinen sollten. Heydendort, Selbsthiographie in Ar- 

chiv £. sieb. Landeskunde N. F. XVIII. 80. 

2) Gegen Ende ds Jahres (1783) exlicss der Kaiser eine Verorduung, 

welche ganz Siebenbiirgen in Erstaunen setzte: dass auch der Adel 

Contribution geben, die Nationalităt der bisherigen Nationen anfhiren, 

und nur cine Nation in Sicbenbiirgen sein... schite. Lbid, 94,
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tăţile politice ale celoră trei națiuni din 'Transilvania, de- 
eretă în 11 Maiă 1784 limba germană ca, limba oficială la, 
tote autorităţile din Ungaria şi 'Transilvania 2). Mai. multă, 
împeratulii decise, că de aci înainte nimeni nu va puts să 
ajungă la nici un felii de funcțiuni, la cancelariă, la locote- 
nență, la guvernă, în comitate, nici chiar, în statulă. biseri- 
ceseii, care nu va sei limba germană, că limba germană are 
să fiă de aci înainte limba, oficială și în cameră, şi nică unii 
deputatii nu va mai pute fi alesă pentru cameră, care nu 
va sei limba germană 2). 

Așa dar în specială în ce privesce 'Fransilvania împăra- 
tulii voia: o singură constituţiune, o singură, națiune, o sin- 
gură limbă şi acâsta germană 3 

Totă la acestă ideali politică tindea și ordinuli, ce-l 
adresase contelui Iankovits, ca să numescă funcţionari sași 
în comitatele, ce ai fosti teatrulă revoluțiunii. 

1) In particulară disposiţiunile patentei din 11 Maiit 1745 eraă ur- 
mătârele: De la 1 Novembre 1784 încependă, cancelaria, consiliul de lo- 
cotenență și guvernul din Transilvania, voriă av6 să trateze în oficiă tote 
afacerile lori în limba, germană și totii în limba acesta voră av& să-și 
înainteze şi raportele loră, Corespondenţa, locotenenţei și a guvernului cu 
autoritățile subalterne va pute încă uni ană de dile să fă în limba la- 
tină. De la 1 Novembre 1785 însă începândă, voră fi obligate și comita- 
tele, districtele şi oraşele libere să trateze în oficiă tote afacerile în 
limba germană 

| 
*) Ebenfalls soll a 1-a Novembris a. e. kein Memorial (la Cancelaria) als in deutscher Sprache mehr an genommen werden, und wird hin- fiihro auch dies als die allgemeine Gesch ăften-Sprache in Land- 

tăgen gebraucht, und also nach den 3 Jahren kein Deputirter da. 
hin abgeschikt werden, der dieser Sprache nicht măchtiig wăre. 
Împăratul Iosif către e. Eszterhâzy. Szilăgyi, A Germanizălăs , 
II Jozsef alatt. Budapest, 1876. 15 

3) „Limba, germană, scrie împăratul unui magnată uuguresciă, este limba universală a imperiului mei, pentru ce legile şi afacerile pu- blice să se trateze în o singură provinciă, după limba națională a a- e-stei provincii. Bă sunt împăratulă imperiului germanii şi în consecință cele l'alte state, care le stăpânescă eii, sunt provincii, cară împreună cu întregă statulă formâză ună corpi, ală cărui capii snnt e,
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ȘI aci trebue să amintimă, că funcţionarii germani, cari i 
ceruse românii din Zarandi prin Molnar, domnii feudali 
germani, cară i ceruse totă dânșii la Stoianich, se vedă, 

„fără îndoielă, a fi idei importate din Viena. 
Dar despre ideile iosefine pe teatrul revoluțiunii vomii 

vorbi mai târdiă. 

Br. Brukenthal însă era cu totulii în contra acestei conci- 
vilităţi sati înfrățină a locuitoriloră din Transilvania D 

În concivilitatea împăratului Iosifă, dânsulă vedea uni pe- 
riculă imensi pentru naționalitatea săsescă, și anume, dacă 
românii din districtele săsesci vorii căpeta aceleași drepturi 
politice cu sasii. Căci trebue să amintimii aici, națiunea, să- 
sescă consideră în districtele sale numai pe sasi ca cetăţeni, 
iar pe români, deşi erai 6meni liberi, i considera ca necapa- 
bili de ori-ce drepturi politice, necetăţeni. 

Între altele, br. Brukenthal aducea în contra concivilității 
următorele motive: că prin contopirea, la care va duce 
acestă egalitate de drepturi, caracterul morală și sociali 
nu va câștiga nimicii. Individul va ajunge o mixtură din 
tote, fără, virtuțile poporului din care se trage, de ore-ce vi- 
ciile şi defectele se mosceneecii mat repede de câtii virtuțile. 
Probă este, că mai multe sate săsescă ai degenerată în sate 
vomânesei, şi locuitorii acestia unescii defectele și slăhiciu- 
nile părințiloră săi cu defectele şi slăbiciunile româniloră, și 
ajungi astii-felă mai puţinii folositori societății de câtă 
însuși românii. Prin concivilitate poporele 'Lransilvanici se 
vorii mesteca ce e dreptii, dar nu se voriă cultiva și nu se 
voră face mai bune 3). 

?) Sehaser, Denkwiirdigkeiten, 55: mit der Lieblingsidee dess:lben 
(losephs): eine allgemeine Concivilităt der siebenbiirg. Einwohner, 
wobei die Verfassang der drei Landstănde und die sechshundertjihrigen 
Figenthumsrechte der săchs. Nation angegriffen wurden, konnte sich 
B. Brukenthal nicht befreunden. 

2) Cestiunea concivilităţi în Transilvania se tratase la curtea din 
Viena îucă pe timpulă împărătesei Maria Pheresia. A se vede în acestă
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Totii din aceste motive naţionale săsesci, şi ca să nu de- sehidă drumii concivilității în Transilvania, br. Brukenthal fu şi în contra numirii funcționarilor sași în comitate. În 5 Ianuarie 1785 densulă scrise contelui Iankovits, că a ţinută de datoria sa ca să arete împăratului dificultăţile, cari se presintă cu numirea funcționarilor sași în comitate. Înainte de a închia acestă capituli, e de lipsă să mai a- mintimi aici încă de ună ordină ală împăratului Iosif cu privire la liniscirea turburăriloră. “ 

În 7 Februarie 1785 împăratulă scrie contelui Iankovits: 
„Asceptă de la Domnia-ta să-mă raportezi câtă mai în grabă, că fără să mă întrebaţi multă, comisiunea regală a cercetati şi a pusi capetă plângerilorii din domeniul Slat- ncă. De asemenea mă interesâyă forte multă, că reg ulamen- tulă urbarială, care Pam stabilită, să se publice şi introducă numai de câtii în comitatulă Hinedorei şi alu Zarandului, de asemenea în Țera Hațegului, care se ține de comitatul acesta, cum şi în comitatulă Albei. Lucrarea acesta. să se facă încă până se află omisiunea în activitate, fiindă-că a- cesta va convinge mai multi pe posesori și pe iobagi de- spre voința mea firmă, că regularea acesta să fii observată cu esactitate. - 

„În privința acesta ami adresati Și guvernului ună or- dină prin cancelariă, și eu acestă ocasiune i mai repețeseă încă o dată acestă voință a mea 
„O altă împrejurare importantă, asupra, căreia trebue să-ţi îndreptezi mai cu semă grija Domniei-tale, este, că, locuitorii, ȘI Omenii, cari după cum spuni Domnia-ta se află îucă prin munţi și păduri, depărtați de pe la, casele loră, să se întoreă, numai de câtă iarăși pe la locuinţele sale, și fiindă-că mo- tivulă acestei depărtără numai e nică de cun spiritulă de re- voluțiune, ci e frica, aşa mijlocul celă mai bună în pri- 

privință memoriele contelui Rornis și ale Br. Brukenthal în Schaser, Denkwărdigkeiten, Anhang. 38—64,
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vința acesta, va fi, să se facă, ca să le dispară frica, şi a- 

cesta se va pute ajunge, dacă li se va da promisiune prin 

vecinii loră, prin țăranii, cari se vorii lăsa, din închisori, prin 
armată, prin autoritățile lori şi prin funcționarii comitatului, 

că se poti întrece fără nici o grijă pe acasă..... 

„Fă reeunoseii pe deplină greutatea întreprinderii de a îm- 

păca iarăşi pe dommuli pământeseii cu iohagiuli săă şi a stinge 

din inimile loră iritate, din spiritele lori aţiţate ura, națio- 

nală și religionară, care a ațițatii mai multă revoluțiunile 

acestea Dar fiă-care patrioti onestă trebue să tindă cu o 

activitate infatigabilă, ca să ajungemii la acestit resultati fi- 

nală, din acesti motiv voiă proceda și trebue să procedezi 

cu severitate în contra fiă-cărui, fiă iobagii, domnă sait func- 

ționariii, fără escepţiune, care va negligia, acesta, sati va lu- 

era din contra. Domnia-ta trebue să te silesci aşa dar pe 

tote căile şi cu tote mijlucele, ca fiă-care să lucre. astii-felă 
și dacă e posibilă să-și imprime aceleaşi sentimente. 

„Numirea unoră funcţionari buni cu deosebire în cele două 

comitate şi punerea, altorii funcţionari administrativă în do- 

meniulii fiscali alii Slatnci, este o cestiune forte importantă, 

pe care o lasă în grija Domniei-tale, şi de la care de- 

pinde liniscea și prosperarea acestui ţinutii întregii.“ 

XXXII. PRINDEREA CĂPITFANILORI. 

Pentru prinderea căpitanilorii se făcuse diferite încercări 

încă în timpuli revoluțiunii,—dar tote r&maseră fără suecesii. 

O n6uă încercare se făcu în primele dile ale Junei lui 

Decembre. 

Armata sosise la Abrudă și locotenentulă Hoffmann din 

regimentulă I românii de graniţă serise lui Horia sub numele 

unui locotenentii români, ală lui Petru Lupu, ca să vină până 

la Câmpeni și să trateze de pace.
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La serisorea acesta Iloria, răspunse în terminii următori : 
„Onorabile Domni, Domnule Locotenenti şi bunulă nostru 

Domni. 
| 

„Serisorea Domniei-tale cu data de astădi, scrisă, în limba 
română, am primito cu multi respectă și cu mare bucuriă, 
la care răspundemă aceste: că Dumnedeii prea sfântul” să 
se îndure de poporulii săă şi să dărescă pace peste țera 
nostră, pace, pe care domnii forte uşorii ar pute so ajungă, 
dacă ar voi, fiindit-că noi nu ceremit nimici imposibilă, ei 
numai doue lucruri, ântâii să ne lase iarăşi în libertate pe 
prisonerii noștri, a doua să ne dee grațiosa resoluțiune, care 
amii câștigat'o cu multe instanții dela curtea, Maiestăţii sale, 
așa după cum e porunca împăratului. Iar în ce privesce ca 
noi să ne întâlnim la Câmpeni și să vorbimii de pace, bine 
ar fi, dar nu mai putemă umbla atâti în susii și în josii, 
fiindii-că Omeniloră le e frigă și flămândeseui. Primarii cei 
vechi sunt acolo cu domnii și eu armata, să-i trimită aici 
în domenii, ca să pună, socotela, fiindă-că multi aă trasi şi 
despoiată, anume primarială Macaveiii Bota, Ionii Ongheţii, 
Ionă Cocoşii, Petalieii Bodea, George Boborii, Achimi Co- 
tețăi şi Simoeii Cojocelă, care despre 5,000 fl. încă n'a dati 
nici o socotelă. | 

„Cu aceste rămânii ali Domniei-Vostre 

„Supusă servitoriă 

„Ursii Nicola, 
„Riulă-Mare, 8 Decambre. , „din Riulă-Mare 1) 

În 14 Decembre însă revoluţiunea încetase şi acum amân- 
doi căpitanii Horia şi Cloşea, se retraseră, în, munții cei mari 
ai Albacului, într'o pădure colosală numită Scorăcetii, nu de- 
parte de rîulă Someșului. 

Nefericiţii căpitani “şi făcură aici o colibă acoperită cu 
crengi şi cu pământii, și după cum ne spunii dânșii, asceptaui 

1) Răspunsuli acesta e în limba ungurescă, scrisii de nobilulă Alesan- 
den Chendi pe când se afla la Horia în Albacă.
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să le vină bani dela comune, ca să potă călători la Viena, 
în realitate însă, să vedă ce cursii iai evenimentele, dacă 
mai sunt urmăriți sai nu, dacă e bine să mârgă la Viena, 
sati să înccpă la primăveră de noă revoluțiunea, 

În tote părțile însă se făcură cele mai severe disposi- 
țiuni pentru prinderea, loră. 

Vice-comitele din Orade Ionii Beuthy serie în acestă, pri- 
vință comitelui supremi: 

„Este sigură, că Horia, capul resculațiloră, dimpreună eu 
ună soți ală săi a fugiti şi voiescii să apuce drumulii 
spre Ungaria prin pasul dela Lacul negru. Am făcutii tote 
disposițiunile, ce le pote cugeta ună omii, şi nu credă, dacă 
va veni în comitatulii acesta, ca să pată scăpa de aici, de nu 
va fi cum-va ună spirit nceuruată. După cum mi se comu- 
nică pe căi laterale, dânsul simultză causa fugirii. sale 
astă-feli, că ar voi să călătorescă la, Maiestatea Sa în Viena 

Dar ar fi tristă, să potă trece liberi prin atâtea co- 
mitate până la tronulă Regelui. Din acestă, causă, am scrisă 
la Solnocă și în comitatul Heves am seristi la Fiired, unde 
e trecătirea peste Tisa . . . și la alte trecători vecine . . . 
am serisii vice-comitelui din Pesta, să pună străji la por- 
tulii corăbiiloriă de acolo, am scris înaltului consiliă de io- 
cotenență, şi în alte diferite locuri, ca să dee ordine în pri- 
vința acesta. Și dacă cu tâte aceste le va succede Să ajungă, 
la Viena, eredă, că ar fi bine să se trimită domnilor cance- 
lară și descrierea lori personală, ce o anexeziă aici cu Supu- 
nere, ca să pună pe cine-va. . . să veghieze asupra, aces- 
toră Omeni, dacă vor veni acolo, căci se pote întâmpla, 
ca dânşii să mergă la Viena cu o petițiune, și îndată ce 
voră audi, că sa lăţită faima rea în privința loră, să fusă 
de acolo.« 

În Viena încă se făcură tote disposiţiunile pentru prin- 
derea loră. Împăratulă Iosif ordonă cancelariei să comunice
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poliției din Viena, descrierea personală a lui Horia și Oloşea, ca să vegheze asupra loră, dacă s'ar întâmpla să vină, acolo. Cancelaria, aulică ordonă, de asemenea guvernului din Transilvania, să facă disposiţiuni la pasurile despre 'Țâra ro- mânescă și de către Moldova, ca să nu fugă cumva în părțile acestea. 

Toti-o-dată guvernul din Viena interveni și la Porta o- tomană, să nu acorde nici ună asili supușiloră din 'Transil. vania și Ungaria, cară sau revoltată în contra curții im- periale 2). 

În timpul acesta, însă, vice-coloneluliă Kray informată, că Horia şi Cloșca se află încă totii prin munți, chiămă la dân- sulă pe pădurariulă Antoni Melzer din Abrudii, i puse înainte Planulă munțiloră,. și “li întrebă, pe ce căi şi pe ce poteci ar pute să-i încunjure Și Să-i prindă în munţi. 
Pădurariulă Melzer i respunse, că pe unii terenă așa vastă, unde fiă-care tufă, fiă-care scorbură, pescere oxi desișii, potă forte bine să dee sălașii pentru unii omă fugiti, e cu totul imposibilă, ca să-i încunjure și prindă cu armata, eare nu cunbsce locurile, și mai alesii întruni timpi, când munţii sunt acoperiți cu ncuă aşa mare. 

Din aceste motive Melzer propuse lui Kray ună alti plană, multii mai uşorii şi mai sigură, să-i prindă cu omeni în- creduți, eu gornici, cărora să le promită, că voră fi remune- 

1) Hu:mazathi, Documente, VII 439, In 25 Februarie marele Viziră serie către voivodii din Muntenia și Moldova: L'Internonce Imperial et Royal râsidenţ anpres de la sublime Porte ayant . , , demande, que dans les circonstances prâsentes des troubles en Hongrie et Pran- sylvanie, il ne sii accordt aucune reiraite a ceux qui s'ele. vant contre la cour Im periale, demanderoit refuge & la sublime Porte; L'on a consultă en consequcnce de cette demande les conventions garites au Divan Imperial, et y ayaut trouve expresstment stipu'€ et nonmement par article XVIII. du traitt de Belgrade: II sera dsfendu de douner asyle ei retraite aux mechans, aux sujets rebellss et mâcon- tenis; . . ..ila 6tâ ecrite et envoyâe en conformite de ceci la presente letire, afin que les traitâs soient strictement et fidelement observâs.
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vați, şi Melzer adause cu acâstă ocasiunc, că „trebue făcutii, 

ca ciora să scoță ochii la cicră“. 
Pentru siguranța acestui planii Melzer propuse totii-o-dată 

lui Kray, ca să trimiță în părţile acele şi o trupă de soldați, 

cari să patruleze încoce și încolo prin munți, şi în casii de 

lipsă să dee mâna de ajutoriă gornieiloră. 

Kray aprobă planuli şi Melzer chiămă la dânsul pe 7 

țărani din comuna Rîulii-mare, partea cea mai mare gornici, 

le puse în vedere premiul de 300 galbeni acordati de îm- 

“ păratulii pentru prinderea fiă-curui căpitanii, şi-i trimise prin 

munți, ca să-i caute şi să-ă prindă. 

'Totii-o-dată vice-coloneluli Kray trimise şi densulii la A- 

rada, o trupă de soldați sub comanda locotenenţilori Vajda 

şi leney, ca în casă de lipsă,să dee mână de ajutoriii gor- 

nicilorii. 

Cei șepte ţărani se întruniră Sâmbătă în 25 Decembre la 

Arada, se consultară cum să esecute planulii, şi apoi plecară 

prin munţi. Dou6 dile întregi căutară prin munți în diferite 

părți, dar fără nici unii resultatii. A treia di însă, Luni dimincța, 

în 27 Decembre dederă de nisce urme prospete pe ncuă, care 

căduse nvptea, se luară în direcțiunea aceea, și la o mică 

depămtare prinseră pe unii păditorii de alii lui Horia cu nu- 

mele Cristea Nicula. Pe acesta-lă siliră îndată, să le des- 

copere loculă unde se află căpitanii, și apoi totii în diua 

aceea i prinseră pe amândoi, 

În acestă privință vice-colonelulă Kray raporteză următorele: 

„Prinderea lori sa întâmplati în diua de 27 a lunci 

trecute (Decembre), sub unii bradă de jumătate găunosii, în 

jurul căruia pusese nisce crengi de lemne şi făcuse unii 

focii mare, ca să se încăldescă. 'Ţăranii, de cari mă am fo- 

losită ei, aii dati de urma lorii pe ncua prospită, ce că- 

duse de eurândă, şi dânșii, prinseră mai ântâiă, la o depăr- 

tare mai mică, pe unii păditoriă, ce-lă pusese ei, pe eare 'lă 

siliră să le descopere loculă unde se află căpitanii. “Ţăranii,
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cari se înţelesese să-i prindă, erai 7 inșă la, numără, dintre cari numai 4 mai aveai Pusci, şi acestia patru plecară îna- inte şi când se apropiară de colibă, Horia i primi ea pe amici şi-i întrebă, dacă umblă cum-ya după Yânată, la, care ei respunseră că da, sunt siliți să caute venati pentru ay- mată, dar nu potii să capete nimică şi de Jumătate sunt inai înghiățați. Atunci Horia i învită să ședă la focă. Doi din ţeranii acestia se aședară lânsă Horia şi alți doi lângă, Cloșea, şi acesti din urmă i întrebă numai de câtă, ce noutăți mai sunt pri comune, iar ej respunseră, că omenii în generală se plângă de mulțimea cea mare de soldaţi, şi poporulă trebue să fugă. La cuvintele aceste Clozea dise înjurândă : Acuși i sedtemiă not şi pe ei de aici, şi-i alun- Sămi la draculi. În timpulă acesta, se apropiară de foci Şi cei alalți trei rani, și în momentulii acesta amândoi ţă- -vanii credincioși, cari aveai certificate din partea mea, a- nume Stefani Trifă şi Nuţulii Mătieși se aruneară asupra, lui Horia Și Cloşca, i prinseră, de Sâtă, i trântiră la pă- mentă și cu ajutoriulii celoră alalți doi inși, și cu cei trei șoți, cari încă alergară, la dânşii, i prinseră Şi-i legară. În timpul acesta, Horia sedse din sînă ună volumă de chârtiă, câtă ţii întro mână, şi le aruncă în flacările cele mari ale focului, dar ocupați cu legarea lori, dEnșii n'a putută să le scape din foci 1. În urmă temându-se, ca nu cum-va, să năvălesea asupra, lori nisce omeni de ai lui Horia, se re- traseră, în graba. mare cu ei într'o poicta de oi, ceva mai depărtată, şi de aici dederă îndată seire trupei de sol- dați, care încunjurase și dânsa pădurea Și ținutulă acesta, și era ocupată cu căutarea lori. Soldaţii acestia sosiră nu- mai de câtii şi gornieii i predară pe amândoi. Horia și Cloşea erati avrmaţi eu puscă şi cu lăncă. Cloşca mai avea 

1) wăhrend deme Hora ein Handvoll Papier aus dem Busen Z0g, und in die grossen Fenerflammeu warfte, welche wegen ihrer Beschiftigung zu retten unvermăglich waren, ” 
27
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şi două pistole, pe cari încă nu mi le ai adusi, Alte lu- 
eruri la dânșii nu se ai aflati, nici cai, nici bani, nică 
chântii, afară de 6 fl. la Cloşea. Probabilii, că tote lucrurile 
aceste le-aii ascunsii pe la amicii loră, sai le aă îngropată 
în pădure pe sub ncuă. 

„Că prinderea lori s'a întâmplatii întru adevără astii-feli, 
acesta o confirmă unanim Horia și Cloşea aici în presența 
mea și mai multorii oficeri, şi dânşii adaugă, că de aceea 
ai stati timpii aşa multă ascunși prin păduri, fiindă-că 
voiaii să călătorâscă la Viena, îndată ce le sosiati banii, ce-i 
ceruse de la comune. 

„Abrudi, 1 Ianuarie 1785. 

„Rray, 
„vice-colonelă“. 

Așa dar Horia şi Cloșca erai prinși. 
Încă înainte de a sosi dânșii la Abrudă, vice-colonelulii 

Kray comunică generalului Pfefterkorn seirea despre prinde- 
rea lorii cu următorele cuvinte: 

„Simță o nespusă Ducuriă, putându-vă. comunica plăcuta 
scire, că Horia și Cloşca, capii țăraniloră resculați aii fostii 
încunjurați și prinși în pădurea Scorăcetii în 27 ale lunei 
acesteia, și anume mai ântâii cu înşelăciune de către doi 
țerani încreduţi, anume de Nuţii Mătieșii şi Stefani Trifă şi 
de soții loră 1), cărora le am fostii dată pasporte şi instrue- 
țiuni, apoi cu ajutorulii unei trupe ale mele, care a fostă tri- 
misă, acolo în 25 ale lunei acesteia totii pentru scopulă acesta. 

„Sunt încântatii de bucuriă, că aprope la retragerea mea, 
de aici, potă să dedici acestă presentii de anulii noii pen- 
tru liniscirea acestei ţeri, pentru terminarea atâtoră fără-de- 

1) Numele celorii alalți ţărani, după cum i declară singurii Horia în 
interogatoriulă și în testamentulă să era: loană Mătie şii, George Mă- 
tieșă, doi feciori ai lui Andrejii Ne agii, Simeonii cu frate-seă și 
George Nicula. Aşa dar între aceia, cari aă prinsii pe Horia, se afia și 
unulii din familia Niculesciloră.
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legi, şi cu deosebire în fine, îndeplioindă serviciulă prea înaltă ală Maiestăţii Sale şi ordinulă ce mi s'a dati. 

»Astădi după amedi, amândoi acești arestanţi vorii sosi aici în Abrudi, escortați cu cea mai mare îngrijire de o trupă a mea, și mâne nu voiă întârdia să-i trimită la Alba-Julia în- soțiți de o escortă sigură. 
În 31 Decembre, după trei dile dela prinderea loră, Horia, şi Cloșca, sosiră la Abrudii. 
O mulțime mare de poporă, români și unguri asceptaiă aică în piaţa, orașului, să vedă, când armata, aduce pe cei 

doi căpitani. 
Cu acestă ocasiune, unii omiă bătrâni, cu numele Ionii Popa Hagi Crisănuții, în momentul când vădu, că armata aduce pe Horia şi Cloşea, legați, nu-şi putu stăpâni dure- rea şi esclamă întristată: „lată acum "lă ai în mânile lori pe bietul Horia, şi acum potii să-l mănânce viile. 
La cuvintele acestea o ungurdică din Abrudă cu numele Szappanosi Rebeka, care se afla în apropiere, respunse Popii Crisanuţii: „Mai bine mâncați-lă voi pe Hofia, căi voi aţi numiti Craii, Şi voi i-ați disăi aşa e. 
În fine Popa Crisănuţii mai adause: „Aveţi grijă unguri- lorii, că acuși veţi vede voi, ce veţi păţi pentru asta!“ 
În urma acestui incidentă, soldaţii lui Kray arestară nu- mai de câtii și pe Popa Crisănuţă. 
În diua următore în 1 Ianuarie, Horia, și Cloşea fură tri- miși la Alba Iulia, escortați de o trupă de 70 de grăniceri 

secui. 

Pe drumă soldaţii acestia, după cum ne spune „Diariulă revoluțiunii“ i puseră lui Horia pe capă,- în Dătaiă de joci, 0 coronă de nuiele în forma unei rote, strigândă : „Aşari trebue regelui“. 
Despre acestă actă intru adevări brutali și deplorabilii, de a insulta pe uni nefericită chiar şi în lanţuri, ne relateză Şi auto- rulă broşurei „Horia Şi Cloşea“, cu o singură deosebire nu-
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mai, că soldaţii i ar fi pusă pe capito corână de chârtiă, pe 
care erai depinse furcile şi rota. 

În 2 Ianuarie amândoi căpitanii, Horia și Cloşca, sosiră 
la Alba Iulia, unde de asemenea i ascepta o mulțime nare 
de poporă. 

Cloşca fu închisii într'o cameră mică de sub statua lat 
Caroli ală Vl-lea, în partea de m6dă-di a fortăreței, iar 
Horia sub porta, cea nouă în partea de medă-nopte, amân- 
doi căpitanii erai pădiți în lăuntrulă închisorilorii de câte 
doi soldați și afară la ușă altulii. 

O cestiune importantă ni se presintă acum aică, anume, ce 
felii de chârtii au fostii acele, pe cară le arunease Horia în 
focii, atuncă când a, fostii prinsă. 

Aprope toţi seriitorii revoluţiunii de până astădi ati fostă 
de părere, că chârtiile aceste n'aă putută fi altă ce-va, de 
câtă corespondența secretă a lui Horia, ȘI prin nimicirea a- 
cestorii chârtii, densuli a voită să scape din periculă pe a- 
devărații autori ai revoluțiunii D, 

Presupunete imaginară, fiindi-că e lipsită de ori-ce basă 
reală. 

Cu tote că chârtiile aceste se aii prefăcută în famii şi în 
cenușă, și lumea nică o dată nu va mai pute să cunâscă 
adevăratulă lori textii, unii lucru însă scimii seu siguranță, 
natura acestori chârtii. 

Scrisorile, cari jucaii unii rolă importanti în cursulii acestei 
revoluțiuni, chârtiele scerete ale lui Horia, erai așa numitele 
poruncă împărătescă, 

1) Așa de esemplu Szilăgyi crede, că documentele aceste „ar fi fâ- 
cută lumină asupra originei şi adevăraţiloră autori ai revoluțiuaii“ 
(pag 211). Toti asemenea susţine și autorulii broșurei Horja und Kluts- 
ka: Horja . . besass .. . noch die Gengenwart des Geistes und warf 
ein Paket Schriften (vermuthlich wichtige Nachrichten und strafbare, 
geheime Correspondenzen) das er unterder Weste hervorzog, ins 
Feuer worin auch alles . . . im Rauch aufging
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A-nume : 

Porunea, împăratului, că, țeranii să capete arme din Alba Iulia și să nu mai facă servicii nobililoră ci numai împă- ratului, chârtiă care a esistatii într'adevără, şi pe care Crişaniă o arăta poporului la adunarea “din Mestecănă 1), 
A dâua poruncă era actului acela, prin care, dicea Horia, că Ta autorisati împăratulă, ca să revolteze pe români, şi eu dânşii să alunge sai să estermineze gintea ungurâscă din Transilvania 2), poruncă în forma, unei patente, despre care serie împăratulă Iosifă fratelui săi Leopoldă, că „are o pa- tentă, ca și cum ar fi trimisă din partea mea“. 2) 
Chârtiile aceste, declară însuși Horia înaintea ț&ranilorii 

din Buciumi,—să nu se îndoiescă de locă, că le are la dân- sulă +), iar în diua următâre le arătă țăraniloră din co- muna Mușea 5). 

  

1) Der Horre uanser Capitain. . . haţ eine Schrift von Kayser, vermâg derer man nicht den Grundherrschaften mehr, sonder dem Mo- narchen allein dienen sole. George Marculi către oculistulă Molnariă. Brad 17 Novembre 1784. 
2) das Volk ... zu bethăren sich unterstanden hat: dass er vor allerhâchsten Orten zur Ausfiihrung seines Vorhabens mit schrift- lichen Urkunden versehen seye, kraft welcher, die durch ihn kund- gemachten Befehle ausgefiihret werden miissen, Sentența în contra luk Horia.—Iar Ursă Uibariă în interogatoriuli săi din 22 Novembre 1784 ne spune: Adveniens Hora dicebat, quod habeat m andatum ab Im pe- ratore ut contra dominos .. + insurgant. 

5; Armetii, Ioseph II. und Leopold v. Toscana. Ihr Briefwechsel, 1.230; et a une patente comme sil tait envoy6 de ma part. —LaMe- stecăni încă a fostii vorba de due porunci, una le-a publicat'o Cri- șană aculo [a-nume ordinulă ca să primâscă arme din Alba Iulia], iar ceea alaltă, dicea, dânsulă, că li se va publica la Alba Iulia, £) Interogare coepimus, ubinam manda ta habere Regia, quid- ve in posterum pro Suppositi haberet objecto: ille (Hora) autem respon- debat: Mandata Regia sibia Sacratissima sua Majestate data, et nunc etiam apud se existentia, esse longe sanctiora quam ut rusticis ostendi possent . . , neque amplius illi dubitare pergerent, illa, enim apud illum extarent certissime, Interogatorială lui "Toma Bugnarii din Buciumă, 1 Februarie, 1785. 
3) Ostentabat nobis mandata Regia, quae sibi ab Imperatore
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Numai chârtiile acestea se presintă pe teatrulii revoluțiunii 
ca chârtii de o importanță deosebită, numai chârtiile acestea, 
eraii acte grave pentru inculparea dânsului, şi e torte uşorii de 
pricepută, că în momentulii când se vădu prinsi, dânsuli să, 
le fi aruncată în focă. ! 

Corespondenţă secretă, dânsul wa avută, autori secreți 
n'aii esistată, și chiar să fi fostă, e siguri, că dânşii n'a 
tratată cu Horia, cestiunea revoluţiunii în serisii. 

După prinderea lui Horia se făcură întru adevără mai 
multe diferite încercări atâtă din partea armatei câtă şi din 
partea funcţionariloră domeniului, ca să pună mâna pe châr- 
tiele sale secrete. 

Se ai și aflată, ce e drepti, mai multe resoluțiuni de ale 
cancelariei, dar nici o poruncă împărătescă mai multă 1). Ele 
eraă arse. 

Cu o lună mai târdiii, în 30 Iunuarie, fu prinsă şi ală trei- 
lea căpitanii, George Crișanii. 

Ca să nu fiă cunoscutii, Crișanii se îmbrăcase în haine de 

dicebat esse data, et adhuc alia iterum decreta, Imperatoria referebat ex- 
pectare, quae statim ipsemet Vaiachis publicaret. Taterogatoriulă căpita- 
tanului Toma Petruţă din comuna Mușca. 11 Februarie 1785. 

1) În o traistă de piele a lui Horia, care i-se luase atunci, când a 
fostă prinsă, ae aflară 7 chârtii, copii de pe resoluțiuni date din partea 
cancelariei aulice. Curândă după aceea în 6 Ianuarie vice-colonelulii Kray 
trimise pe Nuţu Mătieşă şi pe Stefani Trifi să prindă și pe Cristea 
Nicula, la care, dice dânsulii, se presupune, că se află chârtii dea le lui 
Horia. In același timpi spanulă “Alexe Intze din Câmpeni, liberă din în- 
chisâre pe unii tînără cu numele Ionă Nicula, ca să pună mâna pe scri- 
sorile, cari se aflai la Cristea Nicula. Tinărulă acesta veni la Albacă, se 
familiarisă cu o fată a lui Cristea Nicula, i ceru să-i arete chârtiele lui 
Horia, apoi le luă, cu dânsulii și le predede spanului Între chârtiile aceste 
12 bucăţi la numără fără deosebită importanță, se afla şi o carte tipă- 
rită în trei limbi, privilegiul ce-lă dase împăratulă Iosifii comercianţi- 
lorii de religiune grecâscă din Viena, ca să potă celebra serviciul divină 
în biserica Sf. George din. Steyerhof. În 14 Aprile 1785 apoi, cancelaria 
scrise guvernului să-i trimită chârtiile acestea dimpreună cu privilegialiă 
ortodoxilorii, de dră-ce împăratulii doresce să le vEdă mai de aprâpe.
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cerşitoriii :) şi rătăcea prin munți dintro comună în alta, 
îndată ce vedea, că armata, este pe urma dânsului. 

Despre prinderea lui Crișan maiorul Piikler serie ur- 
mătdrele : 

„Raporteză cu supunere, că trupa de soldaţi, ce am trimis'o, ca să prindă pe Crişană a avută ună succesti fericită, Crişană se află de o jumătate de oră aici în Abradă în mânile mele, se înţelege, bine păditii. Prinderea lui s'a întâmplat 
în modulă următoriă: Pe când trupa de soldați ajunsese 
ieri după amedi în comuna Șaza-Lupșa, toti satulă eşise pe 
deluri, fiindii-că li se denunţase sosirea soldaților. Oficerii, 
cati aveati instrucţiunile loră, și cară aă lucrată cu tâtă, înțelep- 
ciunea, se apropiară de țăranii acestia, ca să-i asigure, că se 
potă întorce linisciţi pe acasă, de dră ce n'are să li se în- 
tâmple nică unii răi. După, ce linisciră în modulă acesta, 
spiritele, soldaţii plecară mai departe cercetândă despre lo- 
culă unde se află Crișanii. Din spusele unori țăranii, dânşii 
aflară, că Crișan în urma, sgomotului, care se făcuse despre 
apropierea soldațiloră, apucase drumul maj departe. Soldaţii 
se iuară și dânșii pe urma lui, după instrucţiunile, ce le dase 6- 
menii acestia. Anume 9 țărani, pe cari i voiă numi mai la vale, pu- 
seră ună jurământi de totii înfricoșată, că nu se vori linişei, până, 
nu vorii pune mâna pe Crişană. Se scia, adecă, că densulă apu- 
case drumulă către Penorii, dar nu trebuia persecutatii cu sol- 
dați, chiar din causa amintită mai susă. Acesti 9 țărani sub 
conducerea. popii din Cărpenișii merseră, totă pe urma lui Cri- 
şaniă până le succese, ca să-l prindă, și să-lă aducă aici. MA- 
ne li voiă trimite la Slatna cu o escortă de 50 de soldați 
și 10 husari sub comanda, locotenentului Neustădter. 

» Loti-o-dată, voii trimite la Slatna şi pe fiulă lui Crişană, 
"care e prinsă și densulă, de asemenea, şi pe soţia sa și pe 
servitoriuli săi, 

9) Crișană, după cum scimă, se înfățişase şi la adunarea din Mes: tecănii totă în haine sdrențâse (laceris vestibus).
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„Numele celoră, eari-aii luati parte la prinderea lui Cri- 
şanii sunt: 
„Popa Moise, preotă din Cărpenișii, acesta a contribuiti 
mai multi la prinderea lui. 

„Ionii Clisară din Abrudii, care de asemenea a făcută multă, 
„lonă Saită, SI 
„Todori' Sai ti din Cărpenişi. 

„Popa Moise celă tînără, fiulă preotului, 
„Lazără Lace, 
„Irimie Saitii gornicăi, din Cărpenişă. 
„ Todorii 'Toiti, | 
„"Todorii Holobuţii) din Șaza-Lupșa, aceştia ai trebuită să 

pună astădi de noă jurământul a- 
„Ionii Holobuţi, | mintea mai susă. 
»Todoră Momenă din Lupșa. 
„Popa Simeonii din Şaza-Lupșa, căruia i sa promisă gra- 

(iă pentru abiluliă concursii, ce la dată la prinderea lui 
Crișan. 

„Din partea armatei ati fosti trimiși pentru scopulă acesta 
locotenentul primariii Noszdroviezky din regimentul de in- 
fanteriă Devins, sublocotenentuli Neustădter din regimentulii 
de infanteriă secuiescăi, o trupă de 10 soldați din regi- 
mentulă de husari 'Toscana, 4 subcăprară și 50 soldați din 
regimentulă de infanteriă Devins. 

„Abrudă, 30 Ianuarie 1785. 

„Contele Piikler 
e 

„majoră“. 

În diua următâre în 1 Februarie, Crișană sosi la Alba Iu- 
lia şi fu închisă totă în fortăreță, în temniţele, cari se afla 
sub edificiul celă vechiă ali gărdiă 2). 

„1) Edificiul celă vechii ali sărdii astădi nu mai esistă, După infor-. 
maţiuuile, ce le-am primită în 1879 dela generalul Dobler, pe atunci co- 
mandantii ali fortăreței Alba, edificiulă acesta, sub care se afla și închi- 
sori, a fostii demolati de mai multă timpi, și era, aședatii în locali, unde 
se află astădi chiosculi din pazculii fortăreței,
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Scirea despre prinderea lui Horia şi Cloșea sosi la Viena în diua de 10 Ianuarie, şi împăratul adresă imediată con- telui Pâlifty următoriulă bilet 

„Chiar în momentulă acesta, primescă seirea print'ună curieri trimesă de contele Iankovits, că faimosuli Horia şi soțulii săi Cloşca ai fosti prinși în Transilvania, ceea ce o aducă la cunoscința cancelariei. 

lar în 7 Februarie împăratulă scrise contelui Iankovits: 
„Am primită cu multă bucuriă dâue scrisori ale Domnii- tale. Cu deosebire mă am bucurati, când am audită, că a fostii. prinsă şi alu 3-lea căpitanii, Crişană. Acum sunt cu- riosă să aflu, ce va eși din interogatoriele acestori scelerați. "Mi vine aprope să credă, că în tstă afacerea acesta nu e- sistă nici o conexitate deosebită, şi că nu sunt mestecaţi în cestiunea, acâsta, nici străini nici indigeni. Totuși Domnia-ta nu trebuie să te grăbesei cu pedepsirea loră, până nu vei descoperi lămuritii. tâte lucrurile, şi nu mai rămâne nici 0 urmă necercetată, Spre scopul acesta, voră trebui să fiă controntați“ 1), 

Rămâne acum, ca să mai amintimă şi de încercarea, care se făcuse pentru prinderea, soției lui Horia, 
În acestă privință comisariulu Michaiă Brukenthal scrise în 24 Novembre Suvernului, că după informațiunile, ce le a primiti dânsulă, soția lui Horia, încă de la începutul re- voluțiunii, Sa dusi la Călata în ţinutul Beiuşului. 

.. « . x munită în 13 Ianuarie fratelu * X sei Leopoldii, silhuetele acestorii doi căpitani. Amneth, Ioseph 11. u. Leopold v. Toscana 1. 261.—0 dare de s6mă mai de- taiată în privinţa portretelor lui Horia, Cloșca Și Crișanii, a se ved& înserie- rca mea: Cercetări istorice pag. 76—89 și Analele Academiei române, Seria | Tom, JI,
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Guvernulii scrise îndată comitatului Bihorii, ca so aresteze 
și trimiţă în Transilvania, 

Încercarea însă rămase fără suecesti. 

Subprefectulă Michaii Popi raporteză, că dânsul a făcută 
totă feliulă de cercetări în ţinutulii Beiușului, dar n'a putut?o 
afla, şi se vorbesce, adauge dânsuli, că femeia acesta încă 
de 7 ani nu mai trăesce cu bărbatuli săă. 

Ce sa întâmplată. mai târdiă cu soţia lui Horia, dacă a 
fosti prinsă şi ce declaraţiuni a făcută dânsa? 

Despre acesta, alte urme n'am putut afla, de câtii, că până 
la începutulă lunei lui Februarie 1785, dânsa încă nu era 
prinsă 2), 

1) Generalulă Fabris către contele Iankovits, 11 Februarie 1783.



PARTEA IL. 
———— 

EPILOGULU „REVOLUȚIUNII.



XXXIII. INTEROGATORIULU LU HORIA, CLOȘCA ŞI 
CRIȘANU. . 

Interogatoriulă cu eei trei căpitani "Ii făcu comisiunea au- lică, cu alte cuvinte contele Iankovits, 
De dreptă însă judecătoria competentă era tribuualuli din comitatul Albei. 
Îndată ce Horia ŞI Cloşea fură prinși și aduși la Alba Iulia, br. Kemeny, comitele Albei, nu întârdiă să-i ceră de la comandantulă fortăreței, în urmă de la contele Iankovits, ca să potă începe procesulii cu dEnșii. Mai multă, br. Kemeny propuse contelui lankovits, că, după ce-i va asculta comita- tulă, i va preda, comisiunii, ca să-i asculte şi dânsa. 
Dar cererea baronului Kemeny fu respinsă din amândouă părțile, de comandantult fortăreței şi din partea contelui Iankovits. 
Urmă apoi conflictul cu guvernul transilvaniă. 
Comisariulii guvernului Michaiă Brukenthal ceru să, fiă şi dânsul presentii la interogatoriuliă, care se va face cu cei trei căpitani, 

- Contele Iankovits însă nu se învoi nici la acesta. 
În contra acestei esehideri a comisariului săi de la pro- cesulii cu cei trei căpitani, guvernul se plânse la împăra- tuii. Monarchulă însă decise, că bine a lucrati contele Jan- kovits, că a eschisii pe numituli Brukenthal de la acestă cercetare, și în casă, dacă contele Iancovits, din causa sănă-
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tăţii sale, nu va pute so continue, atunci s*o termine gene- 
ralulă Papilla 2). 

Așa dar procesulii cn cei trei căpitani se făcu în cel mai 
mare secretă. | 

Interogatoriulă formală însă nu se începu de câtă pe la 
finele lunci lui Ianuarie, adecă după trei sâptămâni de când 
Horia și Cloşca, fusese aduși la Alba Iulia. 

Causa acestei lungă întârdieri fu, că în timpulii acesta se 
bohăviră aprope toți membrii comisiunii. 

Contele Iankovits, după cum serie dânsuli, două sEptămâni 
întregi nu se putu ridica din pată. Generalulă Papilla se 
bolnăvi şi dânsulă forte grei, iar cei doi secretari ai comi- 
siunii, Adamă 'Treicsik de Melynados și căpitanulă Knabe, 
adiutantulă lui Papilla, Și plătiră în Alba Iulia ultimulu 
tribută omenescă, muriră în cursulii, investigațiunii. 

În 26 Ianuarie se începu interogatoriulă. 
Horia fu ascultati de 6 ori. Cloşea de asemenea în 6 

renduri. Crişană numai de două ori. Lui Horia i se adresară, 
119 întrebăi, lui Oloşea 134, iar lui Crişană 47, şi toți trei 
căpitanii confrontaţi cu mai mulți martură. | 

Horia, negă dela începută și până în fine, cu perseve- 
„rență, ori-ce participare la revoluţiune. Dânsulii nu spuse nici 
causele acestei mişcări, nici scopulii ce Ta urmăritii, şi nici 
nu acusă pe nime. 

Interogatoriulă săi se resumă în următorele : 
Dânsulă nu seie causa, pentru care e arestată, scie însă 

că de 4 ani de dile, umblă după dânsulii ca, să-l prindă, fiindă 
că a fostă la, împăratulăi. Amântoi, densuli și Cloşca, ati fostii 
prinşi de 6 gornici anume de Nuță Mătieşi, Stefani Trifă, 
lonă Mătieșii şi fratele acestuia și de George Nicula, dar 

1) haben Se Majestiăt allergnădigst zu entsculieszen geruhet, dasz 
die Auschliessung des gedachten Brukenthals von dieser Un- 
tersuchung recht geschehen sere, und im Fall Graf lankovics solche 
Wegen seiner Gesundheit nicht fortsetzen Kkânnte, solche General Papilla 
zu endigen hătte. Cancelaria aulică către guvernii, 21 Februarie 1785.
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celii din urmă nu e gornicii, anume ai fostă prinși în pă- 
durea comunei Rîală-mare, pe ună dâli, în loculă ce se nu- 
mesce Chusdie, aici i-ai legatii pe amândoi, pe dâusulii numai la o mână, iar pe Cloşca, la amândouă mânile. Apoi cei 
şepte gornici i-ai dusi în casa lui Ionă Mătieşă, și acolo i-aă predată în mâna soldațiloră, iar soldaţii i-ai trans- porfată la Slatna şi de la Slatna la Alba, Iulia, 

Când a fostă prinsi, dânsulă a avutii la sine, în traista, sa de piele, câte-va resoluțiuni împărătesci, dar resoluțiunile aceste i le-ai luată gornicii. 
De 5 ani de dile se silesce în continu, că să potă face a se esecuta resoluțiunile aceste, a rămasii. însă totă-d6una 

liniseită. 
Nu seie nimici de nici o revoluțiune, pe care s'o fi aţi- fatii dânsulă, | 
În viţa sa m'a fostii în Mestecănii. Nu scie, că în Mestâcănii a fostii o adunare și consultare și nică ce s'a, hotărât acolo. 
Pe George Crişanii nu-l cunosce, şi, nu scie cum s'a în- ceputii revoluţiunea. 
În timpul vevoluţiunii, dEnsuli n'a dati nimenui nică unii ordinii, nici verbală, nici în serisii, n'a vorbită eu nime altii ceva, de câtii despre călătoria sa la Viena și peste totit n'a avutii nici o influență asupra, revoluțiunii, 
În comuna Mușea, unde este inculpată, că a pusă căpitani, n'a fostii de 4 ani, și nică n'a, declarată poporului, că are porunci dela împăratulii, ca să pună alți primari sai căpitani. În comuna Buciumii a fostii, ce e drepti, în timpulii revo- luţiunii și anume, ca să ice ună privilegiii dela, locuitorii de acolo, care era proprietatea, comunei sale. Aici dEnsulii a fostă prinsă și închisă în casa lui Macaveiti Baiășanii. Dar nu scie nici din ce causă a fostă prinsii, nică pentru ce a fostă libe- iată, nică cine Ta prinsă şi cine Ta liberatii. 
De asemenea nu scie, cine a fostă omuli acela cu chivera roșiă pe capi, cu pistole şi eri sabiă, şi care se dice, că a fostii împreuna cu dusul în comunele Buciumii și Muşea. 

28
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De asemenea wa fostă nici în comuna, Roșia, şi nică nu 
a dată vre ună ordinii locuitorilor din Buciumii să vină la 
Roșia, ca să umple cu paie gurile băilorii, şi să nădușescă 
cu fumă pe ungurii, cari se retrasese acolo. 

Densulă nu scie să serie nici să citescă, și în timpulii re- 
voluțiunii nici nu a trimesii şi nici nu a primitii vre o serisure. 

Către nobilulă Alesandru Chendi n'a declarată, că-i pare 
rău, că a începutii revoluțiunea întruni timpă așa înaintatii 
şi r&ă, şi că n'are lipsă de grația împErătescă,. 

De asemenea nu scie nimici, că locuitorii din Ofenbaiă, 
din Ponoră, din Remeţi şi Mogoșii. să-lii fi onorată ca pe 
căpitanulă lori. 

Căpitani dânsulă n'a pusă nici o dată pe nime. 
De asemenea, nu seie nimică despre crucea de. aurii, şi nici 

na avută la dânsulii vre o cruce. 
Intre ţăranii resculați nu scie să fi fostă omeni străini, 

nici nu scie ceva despre rev oluţiunea din comitatulă Aradului. 
Viee-colonelulii Schultz a ceruti, ce e drepti, dela omeni 

eu să-lă estradee; pe dânsulii şi pe Cloșca, dar mulţimea 
na voitii să-i dee dieândi, că omenii aceștia, le aii făcutii 
bune servicii, și de 4 ani umblă după dânșii, ea să-i prindă, 

Densulii nu scie să fi publicată poporului, că are poruncă, 
dela: împăratulă, ca românii să estermineze pe unguri. Astă- 
felii de lucruri n'a publicată nică o dată. 

nd a fostă prinsii n'a aruncată în foci nici o chârtiă și nic 
n'a avută alte scrisori la sine de câti acele, cari se aii aflati. 

Cu românii din 'Pera românescă n'a avută nici o înțelegere 
și nici ma cunoscutii pe cine-va din țera asta. 

Totă numai la simple negațiuni se mărgini şi Cloşea. 
În resumati respunsurile sale sunt următorele. 

Densulă și Horia aă fostă prinşi în pădurea comunei Riuli- 
mare de nisce gornici ai domeniului. Gorniciă aceştia, i-aii 
aflati ședândă la focii și le-au disă, voi trebuie să venit 
cu noi la Șlatna, fiindit-că așa e porunca. lar dânşii ati res-
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punsii: Noi voiamii să mergemi la Viena, dar dacă voiţi, mergemii la Slatna Apoi omenii aceștia i-aii legată şi i-ati dusă în casa unii Sornieii, iar de aici i-ai luată soldaţii şi “i-ai dusă la Slatna şi dela Slatna la Alba Iulia, Când aii fostă prinși, ai avută fiă-care la sine câte o pușcă, fiindă-că d6 doi ani âmblă după ci, ca săy prindă Și săi spândure. 
Anume âmblai după dânşii ca să-i prindă primarii ŞI gor- nicii, din causă, că aă fostii. Ia Viena, și gornicii le disese încă, înainte de acesta : „Noi scimi, că voi sunteți nevino- vai, dar pădiți-vă, fiindii-eă avemii poruncă să vă prindemiă. Când ai fostă la Viena a predatii Maiestăţii Sale o pe- tițiune, şi totii acolo ai primită răspunsul, că se va da ordin guvernului, ca să certeze plângerile loră şi să le facă dreptate. 

| 
Cu tâte, că aii fostă în mai multe rânduri ia Suverni în Sibiu, şi de aci la comitele din Galda, și acesti din urmă le a spusii, că din totă afacerea loră nu resultă nimici, totuși donșiă ati rămasă linisciți şi revoluţiunea ati îneeput'o alţi dmeni, cari ai venită la dânșii (Aici Cloşea înţelege pe Crișeni). La adunarea din Mestecănii n'a fostă presentă. Na luată parte Ia revoluțiune şi n'a avută. nici 0 fune- tinme în cursuli acestei turburări, ” Dânsulă a mersii cu trupa țăranilori numai la Ofenbaiă şi la Cricăii, dar şi aici Vaii luată şi lati dusă omenii, de oră-ce casa densului se află lângă drumii şi malțimea, tre- cândii pe acolo a disă, aici șede omulii, care a fostă la îm- peratulă și Tai luată eu denşii. În timpul revoluțiunii n'a fostii căpitană Şi nici n'a amenințată pe Gmeni eu (pă și cu aprinderi, ca să începă revoluțiunea, | În comuna Curechii ma fostii și nici nu scie unde se află comuna, acesta. 

| Peste totii nu scie cu ee scopii s'a începutii revoluțiunea, acesta. 

Dânsulit împreună cu Horia aveati intenţiune să călăto-
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rescă la Viena, ca să câră de la împărat împlinirea grației 
(resolațiunii) ce le-a fostii acordat'o, şi să arete nefericirea, 
ce a cădutii pe dânșii cu revoluțiunea. acâsta. 

Causa, pentru care sai retrasă în pădure a fostii, că aici 
i-ai trimisii comunele să se ascundă, ca să nu-i prindă fiindii- 
că voiaii să mergă la Viena. 

Densulă cunosce pe unii omiă eu numele George Crişanii 
din comuna sa, dar pe acesta nu Ta vădutii de doi ani 
până în timpul când a tratati cu vice-colonelulă Schultz 
la Tibru. 

Densulă nu a fostă căpitanulă lui Horia şi nici nu a pusă 
alți căpitani subalterni. 

Intre țăranii reseulați n'a vedutii alți omeni de câtă nu- 
mai români. 

Nu seie nimici despre nică o înțelegere, ce ar fi avut'o 
dânsulă cu cine-va, și anume cum să estinăă ŞI cum să ter- 
mnineze revoluțiunea, și nici n'a disi, că revoluţiunea, se face 
din porunca împăratului. 

Densulă n'a vădută, ce scrisori a aruncată Horia în focă, 
atunci când i-aii prinsă gornieiă. 

Nu scie să fi disă, că are poruncă de la împăratulii să, 
ducă pe omeni la Alba Iulia, ca să primâscă arme, şi că pe 
viitoriă nu voră mai av6 să servescă nimenui de câtii îm- 
p&ratului cu armele 

Aceste eraii în scurtii deelarațiunile, ce le făcuse Horia şi 
Cloșea în cursulii procesului loră. 

Deși interogatoriele căpitaniloră ai fostii secrete, cu tote 
aceste nu rămâne nici o îndoiclă, că Horia şi Cloşea. n'a 
voitii să. declare nimicii. 

Vice-colonelulă Kray cercase încă la Abrudă, în 31 De- 
cembre, să facă unii interogatorii preliminarii cu Horia şi 
cu Cloşca. 

Despre cercetarea acesta dânsul raporteză generalului 
Pfefferkorn următorele:
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„Credeamii, că voii face totă teliulii de descoperită prin diferite întrebări, ce le amiă adresati, dar dmenii aceştia sunt nisce sceleraţi așa de încăpăținați, în câtă nEgă şi pro- bele cele mai evidente şi vorbescii numai de inocenţa lori. « 

Se presintă acum cestiunea : Cari erai motivele acestei reserve atâtii de serivse, atât de constante ? 
Ubă scopii anumită, uni plană trebuia să aibă dânşii în vedere. 

O mulţime de relatări particulari din timpulă acela, ne spună cu unanimitate, că Horia, în cursulă procesului săi ar fi cerută cu insistență să fiă dusă la împ&ratulă în Viena 1), “Despre acesta, ce e dreptă, în actele procesului nu se face nică o amintire, dar lucruli e de credutiă, şi numai astii-feliă ne putemi esplica reserva, lui atâti. de firmă,, chiar şi în cestiunile cele mai mici. 
Și aici trebue să mărturisimă, că, întru adeverii, ne su- prindă forte multe lucruri în cursulii acestei vevoluţiuni, Deși revoluțiunea nu era opera împăratului losifă, cum susținea în secretă nobilimea, transilvană, dar ne surprindă unele idei iosefine, cari le vedem, că apari pe teatrulii revoluţiunii. 
Ne surprinde cererea funcţionarilori germani, ce.o făcuse românii din Zarandii prin oculistulii Molnarii, Ne surprinde cererea domniloriă feudali germani, făcută către maiorulă Stoianich; încercările românilori de a contopi cu forță naționalitățile prin căsătoriă, și ce e mai multă, căsătorii de țărani cu dame nobile. 

1) Ajoutons, pour achever, ce qui concerne cette revolte, qu' Ho- riah persiste â, demander une cn trevue avec l'em pereur. Tesaură de monumente, III. 363.-—în Broșura Horja u, Klotska încă a- dămă următârele: Ho rja drang fast în allen Verhăren derauf, dass er mit dem Munarehen selbst sprechen misse. De asemenea într'o serisâre din Viena a luy I. Pochlin către Emericii Daniel în Roma, cu data, i4 Februarie, citimă ; eorumque Primipilum manifestare nihil velle, nisi soli Caesari.
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Idei, cari nu erai românesc, cari nu mai figureză în totă 
istoria româniloră, cari nu erai luate din vieța, loră propriă 
națională, și cari nu prinseră de câtă numai în jarulă căpi- 
tanilorii, fiindă-că în districtulii Hinedorei și în comitatulă 
Aradului țăranii nici nu mai botezat și nici nu mai căsătoria. 

Ne surprinde mai departe cunoscința, ce o avea Horia, că 
împăratulă voesce să militariseze pe toţi iobagii din 
Transilvania, că monarehulă a decisă cestiunea, loră şi can- 
celaria nu voesce să le espedeze resoluţiunea!). 

În fine ne apare cu totulii singulară moduli cum sa tra- 
tată procesuliă căpitanilorii. 

Întru adevării, nu aflămii motive suficiente pentru trimi- 
terea unei comisiuni speciale, ca, dânsa să facă interogatoriuliă, 
și dânsa să judece pe cei trei căpitani. Acesta ne o spune 
însuşi contele Iankovits. Căci dacă era vorba să nu se facă 
o nedreptate cu omenii acestia, atunci la morte, cum i-a 
condemnati eontele Iankovits, i condemna şi tribunalulă 
Albă și nu mai era de lipsă de unii tribunală escepționalii. 

Ne surprinde mai departe instrucțiunea atâtii de sceretă 
și ordinulă monarehului, că nică comisariulii guvernului 
să nu fiă presentu la interogatorii. În fine, reținerea con- 

1) Acesta o recunâsce însuși împăratul în scrisârea sa cătră Leo- 
poldii de Toscana din 3 Decembre 1784: Les excts commis en tout genre 
par les possesseurs depuis nombre d'anntes ont donns sujet aux plaintes 
generales de tonte la nation et snrtont, de la Valaque. Jamais iln'ya eu | 
moyen d'y remedier, pus mâme d'y introduire un reglement d'Orbarium. 
Feue Sa Majeste y a fait Vimaginable. Enfin je suis parvenu â le faire 
miputer par le gouvermement et la chancellerie, mais rien n'ttait 
encore expedi (Araeth loseph II. u. Leopold von 'Poscana. |, 240), 
— Iar Ursii Uibarii în interogatoriulă săă din 22 Novembre declară : 
Adveniens Hora dicebat, quod habeat Mandatum ab Imweratore, nt contra 
Dominos, usque ad extradationem Aulicae Resolutionis in- 
surgant. — Totii asemenea Crişană înterogatoriulă săi (punct. 32] dice, 
că ai trebuită să încâpă revoluţiunea: "Weillen die Edelleuthe und Comi- 
tatsbeamten die Ihnen “schon zu Handen gekommene aller- 
hâchste Entschliess un gen, dem armen Volck nicht habe bekant 
macheu wollen. Apoi adauge: Der Hora selbsten habe Ihm diescs gesagt.
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stantă a lui Horia, să facă vre-o deelaraţiune înaintea co- misiunii, 

| 
Tote aceste împrejurări ne formeză o convineţiune destulă de reală, în ce privesce adovărulă istorică, și anume, că, împă- ratulă discutase cu Horia prea adânei cestiunea reforinelorii sale cu privire la Transilvania. 
A susțină mai multă, că vevoluţianea se ar fi făcută eu aprobarea împăratului losifă, ar fi o pură fantasiă, de dre-ce în casulă acesta, Horia, de sigurii nu ar fi scos la lumină devisa: „Cu voia Și porunca împăratului. 

Cu multi mai importantă pentru istoria revoluțiunii ni se presintă, interogatoriulă lui C vişană. 
În cursulă celor dout ascultări ale sale căpitanul Cui- șanii ne făcu preţidse descoperii, anume în ce. privesce adu- narea din Meştâcănii şi începutul: revoluțiunii în Curechiii. Evenimentele acestea, aşa după cum le enarâză și Crișană, le cunâscemi din expunerile precedente, şi rămâne să ai amintim aici din interogatoriulă săi încă următorele : Densulii, ne spune Crișanii, a fostii prinsă într'o casă din comuna Mogoşă de doi 6meni și de unii preotii din Lupșa, care e orbi de ună ochit. 

În ce privesce adunarea din Zarandii, dînsulă a dată po- runcă poporului să se adune la biserica, din Mestâcănii, iar la biserica din Mestecănă le a poruncită să-şi iee fiă-care merinde pe câte 4 dile și în qiua, următore să fiă cu toţii presenți la Curechiii, şi dela Curechiti să mârgă la Alba Iulia, ca să primescă arme şi acolo să asculte o nouă, poruncă, împerătâscă. La Curechiă doi subprefecţi însoţiţi de 4 soldaţi şi 12 gornici aă voitii să-i împedece, casă nu mergă la Alba Iulia. Poporulii însă s'a opusă şi a ucisă pe amândoi subprefeeții. În diua următore, „Marţi dimineţa, dânsulii a chiămată po- porulii la, adunare, afară de sati, în loculă numiti la Cruce, dela Cruce a dusii pe Gmeni la biserică şi aici le a disă, că după ce în noptea trecută ai fosțu atacați, acum popo-



4-10 REVOLUȚIUNEA LUI HORIA. 

vulă să-lă urmeze, să stingă pe toți magnații, nobilii şi un- 
gurii, şi se le devasteze tote averile. | | 

Causele, cari i-ai silită să îne&pă revoluțiunea aă fostii 
greutatatea servicieloră iobăgescă. 

Anume în timpă de vâră iobagii trebuiaă să lucre pentru 
nobili dintr'o Duminecă până în ceea alaltă, iar în cele alalte 
timpuri ale anului pe fiă-care săptămână câte 4 dile, şi a- 
fară de aceea să le mai dee și dişme. 

Contribuţiunea încă era mare, fiindă-că iobagii fără pă- 
mântă trebuiaii să plătescă câte 4—5 1. pe ani, iar eci, 
cari aveai pământii câte 15—290 Al. 

Afară de dișma mieiloră, iobagii mai trebuia să dee 
domnilor săi a decea parte din oi şi din porci. 

În fine, adauge Crişanii, dânșii ai trebuită să îne6pă re- 
voluțiunea, fiindă-că nobilii și funcţionarii comitatelorii nu 
voia să comunice poporului resoluţiunile date de împăratulii. 

Dar încă înainte de a se termina interogatoriulă să, Crişană 
fu aflati mortă în închisore, în diua de 13 Yebruarie 1), 

Despre mortea sa contele Iankovits raporteză împăratului 
următorele : 

„Crișanii, ali treilea corifeii, a prevenit sentenția făcân- 
du-și singură o morte violentă, anume dânsulii şi-a desfăcut 
o legătură de la opinci şi s'a sugrumată cu legătura, acâsta, 
iar ca să pâtă muri mai în grabă a scosi o pâtră din zidă, 
a legat'o de sforă și atâta a sucito până și-a împedecață res- 
pirarea, apoi s'a culcată pe pâtră cu faţa la pământă, ca să 
nu i se desfacă legătura“?). 

Mortea lui Crișani dede loci la mai multe investigări. 
Comandantulă generalii din Sibiiă serise generalului Pfef- 

ferkorn în Alba Iulia, că scirea despre mortea lui Crişanii 

. 
1) Crișan, după cum ne spună scrisorile paiticulare din timpulii 

acesta, se afla numai singură în închisâr e, pe când Horia și 
Cloşe: erai pădiți de soldaţi și în lăuntruliă închisoiloră, 

3) Raportulă din 3 Martie 1785.
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Ta atinsă în modă neplăcutii, că la Sibiiii seirca acesta, că Crișană s'a sinucis în îuchisâre, sosise de mai multe dile şi cu tote aceste dânsul nu i-a raportată nimică. Din a- e6stă causă i ordonă să făcă numai de câti o investigațiune în privința morţii lui Crişanui, de Gre-ce dânsulii s'a aflată sub paza armatei. 
Împăratulă Tosifii încă “și esprimă dorința, să scie cum s'a 3 

tei sinucisă Crişani, şi ordonă de asemenea, să se facă o in- Yestigațiune, să se asculte oficerulă şi soldații, cari l-ai pădită, dacă dânşii aă fostii cu priveghiere asupra lui Cri- șanii, dacă l-ai cercetată mai adese ori în închisore, lucru prin care sar fi putut împedeca sinuciderea sa. , | Cercetarea, ce o făcu generalulă Pfefferkorn, în privinţa morții lui Crişani, avu de resultată, că, dânsulii s'a, sugrumat eu tivitura cămeșei ŞI cu 0 pâtră, 
În privinţa. acestei cercetări, observă, consiliulă de resbeli, că csistă o contradicere între cercetarea acâsta, şi între ra- portulă generalului Papilla, eare susţine, că Crișană ss sinucisă cu o legătură de la opincă şi cu o pâtră; din acâstă causă consiliul ordonă să se lămurescă şi acestă împrejurare ca să potă raporta monarehuluj. 
Atâtă este totă, ce am putută afla despre mârtea lut Cri- şan în archiva militară dela Alba Iulia. 
Cu tote că sinuciderile sunt lucruri mneusitate în clasa f&raniloră români, nu sufere însă îndoielă, Crişanii şi-a luati singuri vița. | 
În cursul procesului stă, Crişană recunoscuse, că dânsul convocase. adunarea dela, Mestecănii, densulii îrimisese e- misară în tote părțile, densulă proclamase revoluţiunea, în Zarandă, sub comanda dEnsului se întâmplase scenele sân- gerose din Curechiă, Crișeioră, Brad și Ribiţa. De “altă parte Crişanii scia bine, că alți țărani, mai puţină culpabilă ca dEnsulă, aă fostă trași de vii în țepă, tăiați cu paloşulu, despicaţi de vii, sau frânți cu vota. Așa că fostulii soldatii
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din regimentul Gyulai 2), forte uşorii a pututii să vină la 
idea, să-și alegă singură o morte mai liniscită, mai pu- 
țin crâncenă. 

Mortea sa prea timpuriă însă, nu se pote de ajunsă 
regreta pentru istoria, acestori evenimente. Crişană, care nu 
se mărginea numai la simple negaţiuni, putea să ne facă, 
în cursul procesului s&ă, încă multe descoperiri importante, 
anume în ce privesce conjurațiunea şi planurile căpitaniloră, 
lucruri, cară astădi nu se mai potă constata, în altă modi. 

Încă mai înainte de a se termina interogatoriulii lui Horia, 
şi Cloşea, se lăţiră despre dânşii diferite faime între țărani, 
cu deosebire despre Horia. 

Unii vorbiaă, că Horia și Cloşca nu sunt prinși, iar alţii 
asiguraii pe țărani, că Horia, ce e dreptă, se află în Alba, 
Iulia, dar nu e închisă, din contra e tratată cu multă onore. 

Anume Popa Niculae din Mihalţi și Popa din Ţă&rmure, 
cari umblase chiar în timpulii acesta la Alba Iulia, întorcân- 
du-se acasă comunicară sătenilori, că denşii ai vădutii pe 
Horia în Alba Iulia, şi ai vorbiti cu elii, şi Horia le a disă: 
Nu vă temeţi copii mei, eii am să fii încă Domnuliă vos 
tru, Craiulii vostru încă trăesce, şi Ioria a intratii jucând 
în fortăreța Albei, că densulă nu este închisă, din contră e 
tratată cu multă ondre și de abia i-ati putută afla cuartirii în 
Alba Iulia, că Horia capătă pe fiă-care di câte cinci mâncări 
şi șede la masă cu unii oficerii împărătesei, afară de aceea 
mai primesce pe fiă care di încă o diurnă de o Jumătate 
de zlotii memțescii (30 er.), şi e legatii numai cu lanţuri de 
argintii. La acesta observă comisariulii guvernului Michaiă 
Brukenthal: „Şi chiar dacă ar fi de aură, pare că nar fi 
totii lanțari. 

În urma acestori faime contele Iankovits, decise să-i trans- 
porteze pe amândoi legați, în partea de josii a Mureșului, ca 

1) Astădi regimentuli de infanteriă Archiducele Henrică, No. 51. dis- 
trictulii de completare Clujă.
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asti-telii să convingă pe poporit că dânșii întru adevăr sunt 
prinși. 

În acestă privință dânsulă serie împăratului în 2 Februarie : 

„Și fiindă-că poporulă de pe lângă Mureşii se îudoiesce, dacă acesti doi corifei sun prinși, așa ca să, facii, să le dis- pară ori ce motivii de îudoislă, am decisă, că amândoi 20- rifeii aceştia, însoțiți de o escortă militară suficientă, să fiă trans- portaţi prin ţinutulă de Josiă ali Mureșului până la Deva, dela, Deva să trâcă în partea cea alaltă a Mureșului pe la Şoi- mușit, așa ca poporulă* să-i v6dă şi să-i cunoscă, iar de altă parte ducându-i și pe ei prin locurile aceste arse, să vedă şi dânşii cenușa, şi tristele ruine ale edificielori, urmele r&u- tățiă lori, şi ei vorii pleca de aici în 5 ale lunei acesteia, şi apoi dela Șoimușii se voră întoree prin ținutulă de dineoee ală Mureșului iar la Alba Iulia, 

In. contra, acestei transportări a, celorii doi căpitani pro- testă numai de câtă comisariulă Suvernulă  Michaiă Bru- kenthal : - 

_„Pers6nele lui Horia, şi Cloșea—diee dânsul către contele Iankovits — nu sunt de loci cunoscute în tâte ţinuturile pe unde ai să fiă transportați, şi prin urmare locuitorii voră vede, ce e dreptă, doi prisoneri, dar nu voră put să fiă convinși,- dacă omenii acestia sunt într'adevării Horia, și Cloşca. . . trans- portarea lorii este numai o sareină pentru erariii. . . şi e peri- culă, ca dânşii să nu afle cun-va Yre uni mijlocă de scăpare, sati să strige numai câte-va cuvinte către poporul, care i va, privit. 
" 

Contele Iankovits însă rămase firmii pe lângă decisiunea, sa și respunse comisariului Brukenthal, că nu pote să-i ac- cepteze consilieje, iar despre cheltuelile erariului se va în- griji densulă. 
a Asti-felă în 5 Februarie şi în dilele următore, Horia, și
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Cloşca, însoţiţi de o escorta puternică, fură transportaţi prin 

comunele Vinţulă-de-josă, Şibotii, Binţinţă, Orasciă, Deva, 

Șoimușă, Bobâlna,. Geoagii, Inură şi Vulperă, şi în cursă de 

două săptămâni espuși peste totă loculii la vederea pu- 

blicului. . 
Luerulii s'a întâmplatii, dar unii motivă-seriosă pentru trans- 

portarea, acesta n'a esistatii. 

Paimele, cară se lățise în poporă, nu erai aşa de grave, 

ca să înspire o grijă întemeiată de o nouă revoluțiune. 

În timpulă acesta armata ocupase tote ținuturile revoltate, 

şi afară de accea guvernul transilvan mai aranjă la 

Slatna în 5 Februarie o festivitate publică pentru prinderea 

căpitaniloră iar peste puţine dile fură aduşi la Alba Iulia 

2,515 ţărani din 419 sate, ca să asiste la esecutarea lorii. 

Aşa că poporul avu ocasiune de ajunsi să se convingă, că 
. Horia, şi Cloşea, erai întru adevără prinși. 

Exa numai unii actă de cea mai deplorabilă neumanitate, 
de a nu respecta nefericirea acestori omeni, de a face din 

capii unei revoluțiună naționale obiectă de spectaculi, mai 

multă de rîsi şi de insulte publice. 

"Numai fanaticulii Tamerlanii, se dice, că după ce învinse 

la Aneyra pe sultanulă Baiazetă, "li închise îutr'o cușcă de 

feri şi-lă transportă după sine, ca să fiă de spectaculiă și 
de rîsii armatei sale. 

Dar astădi chiar şi lui Tamerlanii i se contestă acestă, 

barbariă. În Transilvania însă se întemplă la 1785. 

Dar să ne întârcemii la procesulă căpitaniloriă. 

În 24 Februarie contele Iankovits încheiă interogatoriulii 

cu Horia şi Cloşea, şi. le comunică amândororiă, că de astă 
dată i ascultă pentru ultima 6ră, că e timpulă supremă să 
cugete bine ce facă, să mărturisâscă sinceră, ce parte aii a- 
vutii dânșii în turburările aceste, că prin negaţiunile lori 
obstinate aii abusatii de graţia împăratului, care după ce au 
fostă prinși, nu i-a lăsată pe mâna tribunalului compeientii, 
ca să-i judece, ci Maiestatea Sa a ordonati să fiă predați
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unej comisiuni anume trimise 1), ca dânşii Să nu aibă nici celă mai mică scrupulă, ea să descopere adevăratele motive, şi scopulii ce aii avutii ei cu începerea acestei revoluțiuni. Amendoi căpitanii însă, Horia și Cloşea, respunseră în ace- caşi formă, că dEnşii sunt nevinovați, că nu sciii nimieă des- pre tote și nu aă luatii nici o paric la revoluțiune. 

În urma acestori declarațiuni, contele Tankovits le comunică apoi, că dânșii aă să fiă judecaţi și pedepsiți ca turbură- tori crânceni ai liniscei publice, dacă nu vorii aduce obiee- țiuni legale în contra mărturilorii, ce aă fostă înfățișaţi în cursulii acestui procesii. 
| Amândoi declarară în aceași formă, că dânșii nu poti să facă nici o obiecţiune în contra mărturiloră, nu sei de tâte ni- mică, nu sunt vinovați şi nu poti de câti să remână pe lângă cele ce ai declarati. 

Aşa se termină interogatoriulă căpitaniloră. 
Despre resultatulă finali ali investigațiunii, ŞI anume în ce privesce complicitatea altoră persone în  revoluţiunea ac6stă, con'ele Iankovits serie împăratului următorele : 
„Ami cercetati cu tată grija, atențiunea Și precauțiunea dela toţi captivii şi chiar dela corifeii revoluțiunii, dacă ei- neva, fiă din străini sai pote din fă patriei, să. fi luată parte la revoluțiunea. acesta, prin aţîţări şi propagări, dar 3 3 

x v nam aflatii să fi avută vre o influenţă, nici străini, nică altă- 
cineva, din fii patriexe ., 

nehmung nicht seiner ordentlichen Gerichtsbirkeit, zur Aburtheilung îiber- lassen worden; sondern auf allerh 5chsten Befell, einer eigends herabgesannten Hofeommission iibergeben wurde. Interogato. riulă lui Foria, p. llo. 
2) Ut cum omni solertia, attentione et circumspectione ex omnibus captivis, sed et ipsis coriphaeis solicite indagatum fueriţ: Utrum aligquis ex extraneis, aut fors etiam ex patriae filiis aq excitandum et propagandum hunc tumultam conenrrerit? nullu s tamen vel e xtra-
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XXXV. SENTENȚELE SI ESECUTAREA, 

În 14 Februarie contele Iankovits pronunță, următorea sen- 
tenţă peste corpulii mortii ali lui Crișană: 

Sentenţă, 

„În urma ordinului onorabilei comisiuni cesaro-regale in- 
sfitnite din partea Maiestăţii Sale pentru cercetarea, şi în- 
frânarea turburărilori ivite între țăranii din marele Princi- 
pati ală 'Transilvanici, s'a pronunțată la dată mai josă în- 
semnată următorea sentență, î în contra unui făcătorii de rele, 
care a fostii supusii cercatării dimpreună cu alți capi ai re- 
voluțiunii, anume în contra lui Geore ge Crişană, din co- 
muna Cărpenişii, în comitatuli Albei, în etate de 52 de ani, 
de religinnea, vechiă, şi iobagii ală fiscului, ale cărui crime 
Sai constatatii prin deposiţiunile marturiloră jurați, dar care 
încă mai înainte de ai se pronunța sentența sa sinucisă 
singurii în închisore. 

„George Crișaniă cu ocasiunea unui târgit de eră din 
comuna Bradii, a avuti înțelegeri secrete cu poporulă, care 
se adunase acolo, apoi a învitatii pe omeni, să se adune la 
biseriea din Mestecănii, ca să iee o decisiune definitivă, spu- 
nându-le să comunice acesta și acelora, cari n'aii fostii pre- 
senți în târgii. Și ca să potă înşela pe dmeni cu mai multă 
siguranță, ca să dobândescă încrederea lori nebună și să 
câștige între ei o partidă mai puternică, s'a dusii şi densulii 
la Mestceănii, cu o cruce în mână, şi acolo s'aii înţelesti, că 
crucea acesta să le servescă în viitorii ca semn, după eare 
să morgă trupele loră, apoi sub pretextul, că la Alba Ju- 
lia iobagii se vorii face militari, a amăgitii poporuli să-și 

neus vel domesticus influxum habuisse compertus est. 
„Raportul din 3 Martie 1785,
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iee merinde suficientă şi să-lă urmeze pe căi laterale și prin munți. În noptea, de ântâiii dânsul a remasă cu poporuli la Cureechiă, şi aici a, permisă Omenilorii să ucidă pe doi fune- ționari și pe doi gormici, dintre magistraţii şi servitorii comi. fatului, cară, după cum le a. fosti datorinţa, şi oficiul, voiaii să-i 
a. 
împedece în drumulă loră 1). Iar în diua următore, după ce ai săverşitii acesti faptii criminală, a dati ordini să u- cidă în modă crâncenă pe iobagiulii credinciosă - Petru Cara din Curechii, care, după cum i-a fostă datorință, denunțase autorității comitatului turburarea, care se începuse. Apoi a înduplecatii poporulă să pătrundă cu dânsulă totii maj a- dâncii în ţeră, să ucidă pe toți magnații, pe toți nobilii şi pe toţi iobagii unguri, să le prădeze şi devasteze tote a- veril€. Decisiunile aceste le-a, esecutatii dânsulă în personă, în modulă celă mai crâneeni şi neumanii, în comunele Cris- cioră, Bradii, Ribiţa, Câmpeni Şi în alte locuri, Astă-felă, | aă unmată, apoi, după cum se scie, devastări şi aprinderi înfiorătore şi diferite omoruri, şi aceste în înțelegere totii odată cu căpitanii şi corifeii, anume cu Horia numită alt mintrelea şi Ursii Nicula şi cu Ionii Cloşea. Și cu acâstă o- casiune dânsul n'a. cruțată nici chiar trupele  cesaro-re- gale, ce ai fostă trimise, ca să restabilescă liniseea pu- blică, din contră a ordonată să le atace, să le maltra- teze şi nimicescă. Prin faptele aceste George Crişan, ca unulii, care a turburată liniscea publică cu intenţiune ŞI în- tr'ună modă maliţiosă, ca agitatorit şi amăgitorii ală popo- rului de josi, ca aprindătoriii sceleratii ȘI omonttorii erudelă, dânsulă s'a, făcută culpabili de crimele cele mai grave şi neiertate, atâtii în ce-i privesce persona propriă, câtă şi pen- tru zrimele, ce le-a comisii poporulă, pe care dânsulii l'a re- voltatii; şi în fine ca, să potă scăpa de severitatea  meri- tată a justiției s'a tăcută omoritoriulii săi propriii. 

9 Sentenţa lui Crișanii conţine mai multe neesactităţi, între cară una este, că ţăranii ar fi ucisă la Curechiii încă pe doi gornici afară de Petru Cara,



448 REVOLUȚIUNEA LUI HORIA. 

„Cu tote că asupra sa, dacă nu se subtrăgea de la pe- 
depsă prin sinucidere, se ar fi aplicată o penalitate multă 

“mai severă și mai evidentă, totuşi pentru a da o iesnă şi 
unii esemplu de grorea acestei pedepse, corpulă morti ali 
acestui criminalii principală să fiă tărîtă la loculă de su. 
pliciii, şi acolo în conformitate cu codulii criminali Carolini 
şi Theresiană, articululii despre ofensarea Maiestăţii civile, 
despre revoluțiune, şi articululă despre pedepse în generală, 
gâdele săi taie capulă și să-i despice corpulă în patru bu- 
câți, capulă să i se pună în ţ&pă la loculii domiciliului săi 
în Cărpenişii, iar cele alalte patru bucăți să se pună pe rote, 
anume, 0 parte de susii a corpului la Abrudă, o pate de 
josii la Buciumi, în comitatulii Albei de josă, a doua parte 
de susii la Bradi și a doua parte de josii la Michăleni, în 
comitatulii Hinedorei 1). 

„Acestă, sentenţă s'a pronunțatii la Alba Iulia în 14 Fe- 
bruarie 1785, pentru dânsul ea, o pedepsă în câtit-va Dine- 
meritată, iar pentru alţii asemene lui, ca să le fiă de esem- 
plu și de orore. 

„L Ș. Contele Antoniu Iankovitseh“. 

Peste doue dile în 16 Februarie, acestă curiosă și neu- 
mană sentență se şi csecută peste corpulii lui Crişani. 

În 26 Februarie apoi contele Iankovits pronunță sentenţa 
de morte și asupra lui Horia şi Cloşca. Publicarea li se 
făcu înaintea edificiului de gardă, şi a corpului de arinată, care 
se afla în Alba Iulia. 

Textulii era nrmătoriulă: 

„Sentenţă. 

„Comisiunea aulică cesaro-regală ordinată prea grațiosă 

î) Într'ună comunicată publicatii în diariulă oficialii Wiener Zeitung 
No. 16 din 23 Fevrnarie, citimă, că o parte din corpală lui Crișan a 
fostii țintuită pe pârta fortăreței. În sentență însă nu sc face nici o a- 
mintire depre acesta.
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din partea Maiestăţii sale, ca să cerceteze turburările și să aducă iarăși pe țărani la calea legalităţii, a pronunțată în conformitate cu ordinele mai înalte următorea sentență în procesuli criminală intentătii în contra lut Horia, numită altmintrelea şi Ursii Ni cola din comuna Rîulă-mare, din ma- rele principată ali Transilvaniei, în etate de vre o 54 de ani, de religiune neunită, căsătorită şi iobagii ală fiscului, apoi în contra lui Ionii Cloșca din Cărpenișă, totă din a- cestii mare principatii, în etate de vre 0 30 de ani, de re- ligiune neunită, căsătorită, Şi de asemenea iobagii ală fiscului. „Cu tote că Horia, numiti altmintrelea și Ursă Nicola, a negată în modii constantii tote faptele, ce se aducii în con- tra sa, totuși prin deposiţiunile unanime ale marturiloră, martură juraţă mai pe susă de ori-ce obiecţiune, dânsulă este constatată de tote crimele, câte i se impută în generalii, şi anume, că dânsulii a ațițată turburările, cari aă isbuenită în acestii mare principati pe la finele anului 1784, cu dev- sebire în comitatul Hinedorei, ală Zarandului şi ali Albei, că densulă sa pusă în fruntea, poporului vesculatii, pe care singură Ia adunată, le-a pusă căpitani mai mici, sati în faptă capi de bande, și parte dânsulă în personă, parte prin omenii săi încreduţi, a dată ordine, că din fiă-care casă io- băgescă să vină câte ună omi armati la dânsulă şi să-l urmeze, ea. astii-telii cu puteri unite să. estermineze pe toți magnații, nobilii, cetățenii și iobagii unguri, să le prădere tote averile, să le prefacă în cenușă sati ruină tote edifi- ciele şi posesiunile, și în modulii acesta să potă face cu forța, ca iobagii de naţionalitate română să plătescă, contribuţiună mai puține. 

„Spre a put6 executa eu mai mare siguranță acestă in- tențiune a sa atât de criminală, şi temerară, sceleratulu acestă de Horia,. s'a folosită, după cum e constatatii, de mij- locele cele. mai periculose, făcând pe diferiți omeni săi depună jurământulă de credință, apoi spre ofensa Maies- 
, 

tății Sale a principelui țărei, a cutezatii să amăgescă popo- 
29
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rulă cu aceea criminală declaraţiune, că dânsulă are acte 
în serisă din partea Maiestăţii Sale, ca să esecute planulă săi, 
că în puterea acestori acte, ordinele, ce le va da dânsulii, 
trebue să fiă esecutate, şi în fine le-a arătată o eruce de aură, 
ca astii-felă cu simbolulii cel mai sfântă ali religiunii să 
acopere intenţiunile sale maliţidse şi oribile Şi să câştige în- 
ervederea, deplină a poporului. Totă-o-dată a amenințată pe 
aceia, cară nu-l voră urma, saii altwintrelea, nu vori asculta 
de dânsulă, că ati să fiă traşă în țepă înaintea ușii lorii, şi ca- 
sele ionii se vorii preface în cenuşă. 

„După -ce astă-feli malițiosulii acesta de înșelătoriii, a a- 
dusii poporulii în deplină furiă şi revoluţiune, a cutezată totă- 
o-dată să dee ordinii țăranilorii resculați, că în casti, dacă se 
vos apropia trupe cesaro-regale, cari arii voi să-lă împedece 
în esecutarea planului săă, atunci dânşii să dee îndată signa- 
lulă de alarmă cu tragerea clopoteloră, să înseiinţeze comu- 
nele vecine, să se pună cu constanță în aperare, şi să nu lase 
nică unii soldati, ca să intre în comune, în fine să nu mai 
plătescă nimerui nici imposite şi. nică taxe dominale. 

„Prin ostilitățile aceste îndrăsnețe și prin ordinulă, ce [a dată 
dânsul, ca să stingă pe toți ungurii, a făcutii după cum se 
scie, pe poporulă de josă, ca să comită erudimi înfiorătâre 
şi newmnane. De altă parte Horia, acestă autori principală ală 
turburărilorăi, chiar, şi în ce-lă privesee pe dânsul personali, 
este constatată prin marturi juraţi şi legali, că densulii a dati 
ordină severă la marginea hotarului comunei Roşia, ca să 
împle cu fenă şi cu paie gurile băiloră, unde se retrăsese 
nobilii şi cetățenii unguri cu o parte din averile loră, apoi 
să le dee focii, şi asti-felii să-i silescă, saii să icsă din băi, 
sai să fiă sufocați acolo în modulii celă mai deplorabilă, şi 
așa să nu potă scăpa de crudimile lui. 

„În ce privesce pe Ionă Cloşca, care întru asemenea 
negă cu perseveranță, crimele ce le a comisă, dânsulii e con- 
statatii prin deposiţiunile marturiloră jurați, marturi legali şi 
“mai pe susă de ori-ce obiecțiune, că dânsulă a, luati întru
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tote parte la turburările, ce le a atițată Horia în comitatulă Hinedorei, ală Zarandului şi ali Albei-de-josii din acesti mare principată ală 'Transilvaniei. De asemenea e consta- tatii prin deposiţiunile fostului vebelii, ale căpitanului George Crişanii, împlieatii şi elii în turburările acestea, că densulu, Ionii Cloșca, a avută întrevederi cu George Crişanii și cu Horia, şi densulă a esecutatii prădările şi devastările, -ce le aii hotărît cu înţelegere comună, anume în Câmpeni, în Lupsa, Ofenbaiă, Mușşca, Mogoșii, Cricăă, Roşia, Abrudii și în mai multe locuri, că dânsulă a publicatii ordinele lui Horia și a „amenințată cu țepă şi cu aprinderi pe aceia, cari nu vori voi să-l urmeze, că a numită căpitani mai mici peste ţ&- raniă resculați, şi astă-feli ca antoră principală și: corifeiă, sa făcută culpabili de tote omorurile crâncene, de aprinderile, prădările şi devastările înfiorătore, ce le a comisă poporulii vevoltată și înșelatii întrună modă atât de infamiă. Cu deo- sebire dânsulă, Cloşea, a siliti pe preotuli neunit Petru Iancu din Lupșa, să iee cu sine sfânta cuminecătură din biserica cominei și s'0 ducă până la Cricăă, după mulțimea. desfrenată, și talhărescă, şi acesta din causă, ca să potă esecnta cu mai mare siguranță intențiunile sale malițidse, neumane și oribile, şi să înșele poporulă în modulii celă mai detestabili. Prin faptulă acesta dEnsulă; Ionii Cloșca, a desonorati și profa- natii sfânta, euminecătură întruni modă sacrilegă. „Peste totă așa dar, Horia și Cloşca aă meritatii o pedepsă, criminală, ca unii, cari aă turburată eu răutate şi cu inten- țiune liniseea publică, ca agitatori, amăgitori, ca unii, cari ai fostii căpitani la omorurile și aprinderile cele mei scele- vate, şi cară ati comisă chiar dEnșii tâlhăriă ŞI prădări vio- lente, ai meritată să fiă pedepsiţi, atâtă pentru fără-de-legile şi crimele, ce le aă coinisii dânșii, câtă și pentra acele. cari le a comisii poporulă. | 

„În consecință, Horia, numită altmintrelea, şi Urs Nicola, şi Ionii Cloşea, constatați fiindii ca, nisce scelerați crâneeni, cari ati comisă omoruri şi prădări, ca, turburătoră îndrăsneți
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ai liniscei şi siguranței publice, în conformitate cu coduli 
criminală Theresianii, articululii 62 despre turburări și tu- 
multe, și articululăi 90 despre tâlhării, ai să fiă duși pentru 
crimele acestea la, loculă îndatinată de supliciii, şi acolo să 
li se frângă cu rota tote membrele corpului, începândă de 
Josii în sus, anume mai ântâii lui Loni Cloşea, apoi lui 
Horia, numiti altmintrelea și Ursii Nicola, şi în modul a- 
cesta să fiă,. trecuți din vicță la morte, iar corpurile lori să 
se despice și taie în 4 bucăţi, capulii și părţile corpului să 
se pună. pe rote pe lângă, diferite drumuri, şi anume în co- 
munele unde aii comis eradimile cele mai scelerate, iar ini- 
mele și intestinele loră să se îngrope aici la loculi supliciului. 

„Acestă sentență s'a pronunțatii în 26 Februarie 1785, 
pentru dânșii, ca o pedepsă bine-meritată, iar pentru alții 
asemenea, loră, ea să Ie fiă de esemplu şi orore. 

„L. $. Contele Antoniu Iankovitsch.€ 

Diua pentru esecutarea acestei ncumane şi înfiorătore sen- 
tențe se fixă pe 28 Februarie diminâţa 1). 

Totii-o-dată contele Iankotvits, ea să imprime ororile a- 
cestui supliciii şi în inimele celorii alalți țărani, serise comi- 
tateloră Hinedora, Alba, Cluji și Sibiiă, să trimită pe diua 
de 28 Februarie la Alba Iulia câte 6 locuitori din fiă-care 
comună, 3 mai bătrâni şi 3 mai tineri; şi locuitorii aceştia 
să se înfățişeze la Alba în noptea din 27 Februarie. 

Apoi Luni, în 28 Februarie dimincţa, căpitanii Horia şi 
Cloşca, după ce fură împărtăşiți cu sântele taine de preotulii 
Nicolae Raţii din Maerii Albei Iulie, fură duşi la loculii de 
supliciii, pe colina, care se înălță de asupra viiloră, în 
partea de medă-di a fortăreței. 

O mulțime mare, de poporii, peste 6,000 de Gmeni, — și. 

1) După codulii 'Theresianii sentențele de morte, afară de cazurile pro- 
cedurei sumare, trebuia să se eseente-a treia sai a patra di după pu- 
blicare,
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între. aceștia 2515 țărani din 419 comune, aduși la Alba Iulia sub pretextii, ca să le publice o patentă în cestiunea, roboteloră,— trebuiră să asiste la acestă înfiorătoriii spec- taculă. 

| 
Mai ântâiă frânseră cu rota pe Cloșea, începând de la picidre către capă, şi după cum ne spune ună mar- tură oculari, i dederă celă puțină 20 de lovituză până-şi dede _sufletulă. 

În timpulă acesta, Horia, primul căpitani, trebui să pri- _Yeseă cu ochii săi oribila moite a devotatului săi amică, care până în ultimulă momentă i remase în tote credineiost. După Cloşca, fu aședată Horia pe şafotii. 
„Horia, ne spune ună altă martură, merse fără nici o sehim- bare, cu inima îndrăsncță, la loeulă destinatii pentru ora, cea amară a vieţii sale... Dar eu dânsul tratară cu mai multă srațiă, după o lovitură, care i frânse fluerulă dreptă, i de- deră numai de câtă o lovitură de graţiă asupra pieptului“ 2), Aşa se fini vicța acelui țeranuă estraordinariă, a, tribunului dela 1779—1784, care-și propuse să scuture miseria de patru secule a iobagilori din Transilvania, şi so rumpă cu tre- cutulă nefericită, care inspirati de suvenirea, drepturiloră perdute începuse gigantica operă, să expulsese gintea, ungu- rescă din Transilvania, să facă din iobagii sclavi şi tortu- vați ună poporă liberi, poporă de legionari, din Transilvania o țeră română, el, care fu destinatii de istoriă să fă Ne- mesa nobilimii, resbunătoriulii iobagiloră din 'Transilvania. Asupra lui erai țintiți la 1784 ochii tuturoră ț&raniloră. Cădută în planurile sale, vărăsită de împăratul Iosifă, sti- ma lui publică nu încetă; în lanţuri, în nefericire, elă fa iubiti de poporă. Cu o firmitate antică, el nu ceru grațiă, împăratului, nu tremură dinaintea ororiloră supliciului, din contra, cu același nobilă devotamentii precum luptase în viță, cn aceeași convicțiune puternică, de sfințenia eausei, el merse 

*) Magyar Mirmond6, Serisârea a 31-a din 16 Martie 1785,
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pe Golgota despotismului, şi făcu, că şi în ultimele sale mo- 
mente, să fiă admirată de adversari 1). 

Alăturea cu Petru și Asană, cu Michaiă şi Gali Româ- 
nulă, elă “și câştigă ună locă neperitoriii în ploiada aceloră 
inime nobile, cani ai luptată pentru liberarea românilorii 
subjugați. 

Pe lângă Horia, acesti neobosită apostolii ali ideiloră de 
libertate, figura cea mai energică și mai mareantă în re- 
voluțiune ne apare Crişaniă. 

Cu unii curagiii estraordinariă și o practică admirabilă 
poporală, dânsulii călătoresce pe la, târguri, se ascunde pe 
sub poduri, comunică şi lățesce între țărani planul cum să 
scape de iobăgiă, i entusiasmeză pentru ideea libertăţii, con- 
vocă în secretă adunarea, dela Mestâcaniă, şi îmbrăcată în 
haine sdrențose, cu crucea în mână, se duce și dânsuli acolo. 
Se pune apoi în fruntea ţăranilor Și plecă cu mulţimea la 
Alba Iulia, proclamă revoluțiunea în Curechiă, invită pe 
țărani, ca să-lă urmeze, trimite emisari din comună în eo- 
mană cu ordinii să silescă pe preoți Și primari ca să pu- 
blice ț&raniloră porunca împăratului, estinde revoluţiunea 
eu 0 rapiditate uimitore pe valea Mureşului și în 'Ţâra 
Hațegului, apoi trece cu trupa sa în munții Abrudului, ca 
să dee mână de ajutoriii lui Horia şi Cloşca. 

Se impută însă lui Crișani atrocitățile comise în Zarandă: 
Însă trebue să observăm aică, că dacă în cursulă acestei 

revoluţiuni se aii întâmplată numerose vărsări de sânge, nu 
era de vină Crișană, nici țăranii români. Era de vină ori- 

1) Merită să facomii aici amintire și de părerea autorului Szilâgvi 
[p. 234]: „Istoriculii imparțială trebue să mărtmistscă, că dânsul (Ho. 
ria] a purtată pe inima sa sărtea poporului stă apăsată și eliberarea lui, 
şi cu tote că pentru acestii nobilă scopi s'a folosită de mijlâcele cele 
mai condemnabile, dar causa, pentru care și-a consacrată tâtă activitatea 
şi totă vitta, și pentru care a și sacrificat'o, n'a trădat'o nică odată, ci 
i a rămasă până in fine credinciosă, chiar și pe șalotă în fa:a morţii 
celei mai crâncene,“



SENTENȚELE ȘI ESECUTAREA. 455 
bilele împrejurări, în cară se aflati românii, fatalitatea, prin care avea să, trecă nobilimea transilvană, era de vină secululă ală XVIII-lea, seculii plini de sânge în 'Tran- 
silvania. 

Dar cu tote aceste adevărulă incontestabilă este, că în vevoluțiunea de la 1784, mai multă sânge a vărsată nobi- limea, de câtă țăranii resculaţi, cari în lupta loră de esis- tență, aveai pentru denșii, cel puţină dreptul naturei. 
Nu mijlâcele, de cari se ati folosită căpitanii, nu vărsările 

de sânge și aprinderile, cele ai esecutații ei, constitue partea esenţială a, acestei revoluţiuni, ci ideea, pentru care aă lup- tatii, scopulii la care aii tinsii dânșii. 
Deși Cloşea era primulii căpitanii ali lui Horia, dar jucă 

unii rolă mai puțină importanti ea Crişan. 
Mai puţină abilă de câți Crișanii, Cloșca se mărgini a 

duce singuri revoluțiunea din comună în comună, pe când 
înaintea lui Crişaniă revoluțiunea mergea, singură. De aceea 
revoluţiunea din comitatulă Albei nici nu se estinse cu atâta 
rapiditate, nu făcu atâta progresă, cum se estinse din dis- 
trietulii Zarandului. Mai puţină radicală, Cloşca se mărgini 
mai multă, să boteze pe inimicii ț&ranilori, să romaniseze cu 
preoţii pe cetățenii unguri din Abrudă, Roșia și Ofenbaiă; Cri- 
şanii însă cercă să-i distrugă cu totul. Cloşca, părăsi terenulii 
ocupati îndată ce închiăiă armistițiul dela 'Tibru, Crişanii 
însă, nu lăsă Zarandulii din mâni până în ultimulă momentii. 

Toţi trei însă fură victimele sentimentului naționali, toți 
trei “și sacrificară, vicța pentru fericirea poporului. Crima 
loră fu crima libertăţii, la care tindea poporul români 1). 

1) Preotulă Nicolae Raţii din Alba Iulia, care însoţi pe Horia şi Cloşca până la loculă de Supliciă, luă în scrisă şi ultima loră voință 
Testamentul acesta scristi în limba română, fu înaintată contelui Ianko- vits şi conținutulă săii e următorială: „Hora, Vasilie, policra Nicula 
Ursii. Anii vieţii sale 54. Muerea lui Ilina, feciori Ionă 14, Luca 
6 ani. La alte cele nu scie nimică. Omenii cară lau prinsă: Ma
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"Dar pedepsa cu morte asupra căpitaniloră era, o nedreptate. 
Era nedreptii a arunca responsabilitatea revoluțiunii asu- 

pra lui Horia, când nu era dânsulă responsabilă pentru a- 
câstă stare de lucruri, 

Când însuși monarehulă recunosce, că nică dânsalii; nici îm- 
părătesa, predecesora sa, naă putută pune vre o dată ca- 

tieşi Nuţi, Matiea Oni, frate stu Gheorghie, Trifă Stefani, a 
lui Negu Andrei 2 feciori Simeoni cu frate seu; i iertă cu toată 
inima,. Nicula, Ionii a nemțului meșterulă, care a facuti biscrica în Țăzeri 
44 de forinţi am fosti chizaș, şi eu am plătită lui Abirăn din Zamă, 
numele lui Zambo Danili. La Ș iteu Toaderă din Ciucea şi şade în Țizeri 
10 florinți şi mi au datii 10 horgoși și au, mai remas 6 şi 2 marieși, Sa- 
tului Ciucea am fostă datori 170 Horință, pe mine au căzută banii gro- 
şilorii 22 florinţi, şi iamă dată în mâna lui Petrișoră Luca fiindă birău, 
și intra lui Brndască Michai findă față Ciuceană 'Toaderi în casa mea 
iamiă dată banii pe de plini, iară din banii cosirit au fostă pe mine și 
pe Florea 10 florinţi, şi au luatii de pe mine 14 florinți Petrișarii Luca, 
acei 10 florinți amă fostii pe cosire, iară cei 4 florință să mergă pe cei 
18 groși, și 2 cărți, care amă dați 6 florinţi, şi acele să mârgă acolv, 
cu alta nu mai sâut datoră nică la groși nici la cosire. Cartea care iaste 
dela, înălțată împăra(tă) să află la Nicula Petra şi la Nicula Cârstea ti- 
părită pe 7 coale pentru Biserică nemțesce, greceasce și serbesce.— 
„Oargă Ioni Cloşca din Cărpinișii. Anii vieţii 37. Mudrea Ini an 

meie Mărinca, frate seu Orgă 'Todorii, sora Achimie, Au umblată la 
Mușca, Ofenbae; la Abrudă, Lupșa, Cricău. Moşii zălogite: La Miera Si- 
meon din Cărpinișii pe locul dela făntănă, numeraturi 28. La Miera Iacov 
pe locul de lă(n)să Benea Precupi 10.17 x. Pe loculă dela Miera Mă- 
rieanii 10, Toti la o laită se ţin aceste 3 dăraburi de locii, Pe lucul de 
la Popa Avram, mirisce din câsta 5. Pe loculii dela Șoitășiă Irimie din 
față 6. Loculă de a casă iată de moşie 24. Joculii din vale dela feciorii 
lui Galdă Văsăi. La Birăută satului Miera Onulii bani daţi în prumut 
15.18 x. Iară la birău pe fân de ani 6. La Heteoan Antonie caprari pe 
fonul din estan 14. La Miera Dumitru pe fen de ană 3 măriași 7 x, 
La Bogdan Petru din Mogoş ami 6 clăi de grău la el în șară, 16 oi la 
el în păstorie, 7 miei, 2 ferdele de prânză, 4 cupe de untiă. La Boeană 
Luca 5 pătrare' de griu pentru birul boiloră car amiă dat de an arată, 
Amă a casă 3 clidituri de fână. La Vădan Savu de pe moșie 35 florinți. 
și din aceea să deae lui Vădan Irimie 18 florinți. Ce am la Bărluţă
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pet abusurilori din Transilvania, când țeranii aceștia de 5 ani de dile se plânsese în continu la guvernă, la can- celariă și la monarehă, şi în locă să căștige dreptate a- supririle şi maltratările cresceaii. | Cine era cre de vină, dacă monarchulă preveniţii despre tote aceste, nu făcuse să înceteze acestă insuportabilă, stare de lucruri. 

' Peste totă ordinele date din Viena, de a îndrepta, tunulă asupra ț&ranului, care era în dreptu, de a suprima, revolu- țiunea. cu forta Și cu v&rsări de sânge, când ea putea fi su- primată făcându-se dreptate acestori, 6meni, de a frânge cu rota pe căpitanii revoluţiunii, cari ceruse în continu drep- tate, este unii contrast de totă singulară cu politiea ţă- ranofilă a împăratului Losifă și cu ideile sale umanitare. Pedepsa cu morte asupra căpitaniloră era. în totă casulă o greșelă, mai multi, o adeverată crudime 1. În fine vomit aminti aici încă unii episodiă, la care dede locă mortea lui Horia, 
„_Esecutarea sa „rea repede, lovitura de grațiă, ce i se aplică asupra, pieptului, vespândi numai de câță faima, în 

Săntion din Mogos lus la popa Vasilie să me pomenâscă, Locul dâlul Albii las la frate micu, Locul de Şoat-șă Irimie las la frate mieu. „ăceste mai în susă scrise amă priimită din gura loră Ru 
Popa Nicolae Raţii parochă, 
Maerii Belgradului neunit, În dosă: Praes. 2-a Mart, 1785 No. 33. Testamentu m, Tamultus Transilvaniei cirea, finem anni 1784 exorti authoris Hora, et principalis ejusdem Capitanei K] oska Iuon. Valachico idiomate conciaatum cnm adnexa, transpositione in Sermanicum 

3) În Cărpenişă familiă cu numele Orgă astădi nu mai există, Casa luă Cloșca se află: în posesiunea țăranuluy Iosifă Căldăă, care sus- tine a fi ună strănepotii directă ali lui Cloşca. Linia bărbătâscă a Int Crișaniă s'a stinsă cn Simionii Crişană, cădută la Mestecauă în revolu- țiunea dela 1848.—49. Delu acesti Simionă a răniasăi o singură, fică, Ilina, măritată George Câmpenariă, în Cărpeniști, și care în 1879 mi a comu- nicatăi datele aceste cu privire la familia lay Crișană,
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Transilvania, că Horia după cea de ântâiă lovitură asupra 
piciorelori, ar fi strigatii, că dânsulii voesce acum să măr- 
turisâscă, dar atunci comisariulii de esecuţiune, dede ordini 
să-lă lovâscă asupra pieptului, şi astă-feli vocea lui fu 
sufocată, 

În privinţă acestă se esprimă astă-feliă comitatulă Hine- 
dorei într'ună apelă către 'Țera ungurâscă din anulii 1790: 

„Sentenţa lui Horia a fostii astă-felă, ca să-lă frângă cu 
rota de josă în susi. Cu tote aceste însă, după lovitura cea 
de ântâiii.... când dânsul a voită să vorbscă, și pote 
când a voitii să descopere causele faptelorii sale, oficeriulii 
de esecuţiune dede ordinii gâdelui, şi acesta astă-fel Ta lo- 
vită în pieptăi, ca să nu mai pâtă vorbi. Cu acestă ocasiune 
funcţionariulii comitatului Alba, care se afla presentă acolo, 
făcu imputări oficeriului, că a lucrată în contra disposițiu- 
niloră legii, dar pentru acâsta imputare comisiunea aulică 
lă destitui din funeţiune și de abia ai pututii să mijlo- 
cescă la comisiune omeni cu merite ca, să rămână iarăși în 
funcțiunea sa de mai. înainte“ 1. 

1) Constatămii aici împrejurarea, că tradiţiunea acesta esistă și as- 
tădi în Transilvania, în ce privesce protestulă fancţionavialui din Alba. 
Bătrânulă Ursă Covroiii din Cărpenișă mi-a enarată la 1879, că la ese- 

cuţiunea Ii Horia și Cloșca a fostii presentă și unii nemeșă ungurii, și 
acesta ar fi strigată, că pe Horia 'lă ucidă prea repede, iar comisariulii de 
esecuțiune ar îi ordonată, să-li aresteze, și nemeșulii a fostă pedepsită. 
Totii asemenea mi-a comunicată și preotulii Nicolae Munteanovici 
din Alba Iulia: „Când ai dusă la morte pe Horia și Cloșca, i-a înso- 
ţită preotulă de atunci din Alba Iulia, Niculae Raţă. Dânsulă până a 
frântă cu r6ta, pe unulă, a ţinntii pe celă alaltă cu mâna pe după capă, 
dar când ai începută să frângă cu râta şi pe celii de ală dies Pap 
Niculae Raţii a cădutii josii leșinatii, și a trebuită să-lă aducă cu-cărulii 
a casă Cu acâstă ocasiune se afla de faţă la esecuţiune și ună tistă 
(fancţionariă) de ungură, şi acesta vădândiă, că pe Horia 'lă frângă prea 
repede, a strigatii să-lă omâre maj încetii .,. dar pe tistulii celii de unguri 
Vaii Iuatii apoi îutre baionete și Vaă dusă să-lă îuchidă în cetate « Tra-
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Toti asemenea scrie și contele "Teleki: 

„Seeretariulă ... comisariului Miehaiă Brukenthal a con- firmată și densulă faimele, ce se lăţise în publici despre purtarea lui Horia în închisore şi în cursulii cercetării. După taimele aceste, Horia... după lovitura cea de ântâiă cu vota asupra, picidreloră, vădândi că nu mai pote scăpa de ped&psa, cu morte, a strisatiă, că acum voesce să mărturi- sescă, dar atunci o lovitură, îndreptată asupra pieptului i sufocă cu totulă cuvintele« D, 

XXĂV. HORIA CA “REGE, ȘI “ÎMPERATU,, 

Unii țăranii cu titlulă de rege și împărat, iată cestiunea istorică, cu care trebue să ne ocupămiă aici. 
În 3 Decembre comitatul Hinedorei serie vice-cancela- riului din Viena: 

„Românii doritori de turburări în gradulă supremi, în- 

dițiunea acesta, adause preotulă Nicolae Munteanovică, a audit'o dela pă- rintele săi, care în etate de 15 ani fasese presentii la actulă esecuţiunii, 1) Graucia Rokoczy, gâdele, care avu crâncena misiune să esecute pe capii revoluțiunii, se plânse în 92 Iulie 1785, la magistratulă din Alba Iulia, că densnlă may înainte se afla la esecuţiunile oficiale din Sebeş, dar spunândnu-i-se din partea autorităţii, că la Alba Tulia voră fi mai multe esecuțiuni și-a lăsatit căștigulă, care Ii avea în Sebeșă şi a venită la Alba Iulia, unde între alții a esecutaţii cu calfele sale, pe cei mai mari corifei, și le a transportată părțile corpuriloră în patru locuri; cu tote acestea însă dâusulă n'a -primită nici o plată pentru munca sa, Comitatulă Albei i refusă plătivea taxeloră din causă, că esecuțiunile aceste nu se aă făcută numaj pentru comitatul Albei, ci în interesul țărei întregi. Cestiunea veni înaintea guvernului și târdiă i se plăti lui Rokoczy din casa publică a țăreă 51 A, câte 6 A. pentru capii revolu- țiunii și câte 3 q. pentru cei alalţă esecutați,
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drăsneseii să numâscă pe Horia regele loră şi alârgă cu 
mulțimea, la, dânsulii, ca să primâscă ordine“ 5, 

Contele Ludovic Kalnoky, comitele Turdii, serie cance- 
lariului Eszterhăzy în 12 Decembre : 

„Horia, căpitanul omeniloră de nimieă, după cum se 
aude, nu se teme, ca săse publice de rege ală Daciei 
în ascunsele munțilorii şi în pădurile comitatului Zarandă“ 2). 

Cancelariuli Eszterhăzy în 11 Decembre raporteză împă- 
"ratului: că după sciri private, cari, ce e drepti, încă nu poti 

fi raportate ca lucruri sigure, dar pentru importanța loră 
merită să le aducă la cunoseința, Maiestăţii Sale, românii 
resculați începii să considere pe Horia ca principele 
loră 2), 

Consiliariulă Michaiă Hermann serie la anul 1802 pe 
basa documenteloriă oficiale : , 

„Eli (Horia) merse cu îndrăsndla așa, departe, încâtii făcu 
pe poporii să ercdă, că Transilvania e dată românilori încă 
de regele celi vechii romanii ală Daciei cu cuvintele „Dau- 
io-ţie“, adecă țâră dăruită, şi că prin urmare conjuraţiunea 
acesta în contra nobilimii, este o cestiune, care intereseză pe 
toți românii din ţeră“ +). 

1) audent turlulentiarum appententissimi Valachi Impostorem Hora 
impie, et sacrilege Resem suum nominare, ad eumque pro vecipiendis 
mandatis concurrunt. Comitatulii Hinedorei către vice-cantelariulă aulică. 
Deva. 3 Decembre, 

2) Du x maleferiatorum Hora, non reformidat în latebris montium 
et sylvarum Comitatus Zarandiensis, Regem se Daciae (uti nobis 
fama perhibetur) praedicere. Comitele comitatului Turda, contele Lu- 
dovică Kalnoky, către cancelariulii Bszterhăzy, 12 Decemure 1784, 

2) Privat-Nachrichten zufolge, die man zwar fir keine Gewissheit an- 
geben will, jedoch ihrer Wichtigkeit wegen, nicht umhin gehen kann 
Euer Majestit bekannt zu machen: Die Aufriihrer den bekannten 
Anfiihrer Horia als ihren F iivsten zu betrachten anfangen wollen, 
Cancelariulă Esterhăzy către împăratulă 11 Decembre 1734, 

2) Das alte und nene Kronstadt Ms. [. 74 —După Szilâgyi (p. 143)
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Aceleaşi afirmaţiuni, că Horia. sta numită rege, le întâlnim aprope în tote scrierile, ce axă apărută despre revoluțiunea, acesta în secululii trecută, câți și la începutulă seculului presentii. Unele din scrierile aceste mai susțină, că Horia, s'a numiti ântâiă căpitani, apoi căpitanii mai mare, după a- ceca rege alii Daciei şi în fine împărată ali Daciei. 
Tote relatările aceste însă, ni se presintă mai multi ea faime, sati ca simple afirmări, și în istoriă avcmiă de a, face eu date sigure, cu fapte positive, 
Noi vomii înfățișa aici lucrurile aşa, după cum ni se pre-. sintă pe teatrulă revoluțiunii. | 
Uni materiali întinsă de documente ne permite să pu- temi lămuri până la ună punetii Ore-eare şi cestiunea, acesta. Încă în 10 Novembre, la o septămână după începerea re- voluţiunii, Cloşea, şi Crişană declară înaintea, poporului din comuna Mogoșiă, că după ee voră esterminu pe toți ungurii, întregii principatulii acesta, are să fiă administrată numai de funcţionari de naţiune română, pe carti vorii numi căpitanii Horia și Cloşea 1). 

Aşa dar încă a opta di după începerea revoluţiunii, se iveseti aspiraţiunile lui Horia şi Cloșca, la 0 domniă, domniă politică, asupra româniloră. 
Lucru e curiosă, dar ni se presintă astă-felii. 
Nobiluli Alexandru Chendi din Câmpeni, care pe la în- ceputulii lunei lui Decembre 1794, petrecu 8 dile la Horia în Albacii, şi-i făcu servicii de secretarii, se esprimă astă- 

scirea, că Horia a, esplicată astii-telă țăranilorii numele Dacie i, a ra- portat'o guvernului comisarinlă Michaiii Brukenthal. 
1) Per eundem Kloska e tertium Ducem Krisan alias Mark Dsurs in Possessione Mogos praeșentiaque totius Plebis... dictum est nobis, interfecţis omnibhus Hungaris totus hic Prin cipatus ab officialibus duntaxat Valachicae Nationis per Du- ces Hora et Eloska denomi nandis administraretiir. Interoga- toriulii preotului Gavrilă” Salară și atii ui Ionă Sulari din Mogoșii. A- brudii 26 Decembre,
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felii, în declaraţiunea ce o dede înserisii vice-colonelului Kray: 
„Singurulă scopă principală, ce Pai avută (căpitanii), a fosti, 
să scotă pe unguă din Transilvania şi să domnescă ei“:). 

Tăranulă Iosifă Nistor Soca în interogatoriulă săi ne 
spune, că Horia ar fi declaratii, că densulii nu se va linisei, 
până nu va alunga pe unguri din țeră, chiar dacă lupta a- 
cesta va ţine 7 ani, și apoi atunci va, fi dânsulă mai ma- 
rele şi regele româniloră 2). 

Maiorulii Stoianieh, pe la finele lunei lui Novembre, mer- 
Sendă cu trupa sa dela Bradi către Baia-de-Crișii, întâl- 
nesce pe drumii o trupă de țărani comandați de uni căpi- 
taniăi și întrebându-i cine sunt şi ce vreaă, dânșii respundă: 
„Ce a poruncită împăratuli nostru aceea facârnii. Și în- 
trebându-i de noii: cine e împă&ratuliă vostru. Tăranii res- 
punseră: Horia“ 5). 

În 29 Novembre Schultz are o luptă cu țăranii în mun- 
ţii de la Remeţi, şi în lupta acesta, țăranii înjură astii-felă 
pe grănicerii secui: „F. î. s. cu împăratulii vostru împreună, 
avemi noi Impărată, nică nu sunteți voi cătane, ci sun- 
teţi unguri şi nemeși numai vă aţi îmbrăcată în haine că- 
tănescă“ 4). 

Br. Simeonă Kemeny, comitele Albei, serie în 12 Ianuarie 

1) unicum et praecipuum propositum habentes, ut Hungaros e 
magno hoc principatu Transvlvaniae eliminarent, et ipsi domina- 
ventur. Declaraţiunea Ini Ales. Chendi, scrisă cu mâna sa propriă și 
„dată vice-colonelului Rray. Abrud, 5 Ianuarie 1785. 

>) und nachdem wird er ihr vorgesetzter und Kănig seva. Ar- 
chiva c. Iankovits. 

5) Raportul comisariulni Michaii Brukenthal din 3 Decembre cu 
scrisârea br. Bornemisza în care se face amintire de întâmplarea acesta, 
Cuvintele sunt. astă-felă comunicate de br. Bornemisza.: az mit Impe 
ratoru nostru paranesolt azt fogjuk cselekedni, ismet kerdezte ki 
a ti Imperatorotok, felelt Hore. 

11 Deposiţinnea soldlatalui Laszlo Iosi din regimentuli Gxulai din 
8 lannarie 1785. Cavintele sunt serise în limba tomâvă.
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contelui Iankovits: „Este adevărată că, țăranii pe îcă și colea numescă pe Horia Domni în graduli supremă“ 1), Cu ocasiunea revoluţiunii întâmplate în oraşele Vulperii și Vintulă-de-josii, căpitanii ţăraniloră striga în publici pe stradă: că împăratulă a înşelatii și pe români, fiindă-că le a promisă arme şi nu le a dată, şi dacă . vorăi fi înşelați și în intențiunea loră de acum, ca să nu potă extermina din ţeră gintea, ungurescă, atunci “și voră afla ci altă împăratiă sai Şi voră alege altuli 2, 
În 81 Decembre Horia şi Cloșea sunt aduşi la Abrudi. 
Cu acestă ocasiune, Ionii Popa Crişanuţă esclamă înaintea 
poporului: „Iată acum "lă ati în mânile loră pe bietulit Horia, acum poti să-l mănânce vii“. La, cuvintele aceste unguroica 
Rebeka Szappanosi respunde: „Mai bine mâneaţi-lii voi pe Ho- ria, că voi aţi numită Rege și voi i-aţi dis așa“ 3.) 

În luna lui Ianuarie Popa din 'Țernure se întâree dela Alba Iulia acasă și comunică săteniloră, că dânsulii a vor- bită cu Horia, şi Horia ia, disi: Nu vă temeţi nimici, 

1) clarum est nefandissimum .. . Ducem Horiam qnoqne Dom i- num per eminentiam passim nominari, Comitatulii Albet către contele Jankovits 12 Ianuarie 1785. In manuscriptulă Analecta ad Hist seditionis încă, aflăm următoriulă estrasti dintr'ună raportii ală Oficiului de mine din Slatna,: Salathnaer Oberbergamt. Zalathna 16 November. Der aite Hora halte sich in der oberen Salathnaer Herschaft zu Alhak auf, setzte andere Richter und Geschwornen ein, und sagte: „Er sey nun da Grunditerre 
:) înveniunt illi alium e eg em vel eligent illi sibimet ipsis alium. Investigaţiunea din Vințală -de-josii 30 Novembre 1784. Toti în . aceea di Dr. Kemeny înaintă împăratului investigațiunea acesta și în ra- portulii săii adause: quod iidem non tantum in Patyiam, sed sacram quoque Majestatis Vestrae personam rebelles ... dum Majestaten Vestram Sa: cratissimam  calumniose proscindentes, de transferen do etian imperio, etsi non capaces, malitiose tamen palam claumitare non - reformidarunt (Szilăgyi, 248). , | 

5) îmo vos devoratis, et comedatis ipsum Hora, vester enim est nomivatus Rex, vos ipsum ita nominastis. Sentenţa de mârte în con- tra In lonă Popa Hagi Crișănuţă. Alba Tulia, 19 Februarie 1785,
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Regele vostru încă trăesee şi Horia a intrată jucândă în 
fortăreța, Albei 2). 

După esecutarea lui Horia, și Cloșca guvernulă transilvană 
traduce în limba latină sentența pronunțată în contra, loră, 
şi o trimite comitatelorii. În acestii actii oficială guvernulă 
traduce unii pasagii din sentența astă-felă : „Anume dâusulă 
(Horia) a făcutii pe mai mulți omeni să-i depună jurământul 
de credință omagială, şi astă-felă luându-și demnita- 
te de Principe, a cutezată să amăgescă poporulii cu 
aceea declaraţiune femerară, că dânsulă are acte în scrisă 
din partea prea înaltului tronă, ca să esecute planul săă 2). 

Traducerea latină, ce e drepti, nu e conformă eu origi- 
nalulă germani, dar faptulă singură, că guvermulă transilvanii, 
înalta autoritate a țărei a tradus:o așa, și a reslăţit'o astă-felă 
în ţeră, ne probeză, că pentru dânsuli: cestiunea acesta nu 
era de locă o surprindere.. 

În fine vomii aminti aici unii faptii, pe care din punetulii 
de vedere istoricii ală acestei epoce, nu-lă putemii incunjura. 

Unii șiră de poesii saii cântece populare din epoca a- 

1, În privința acâsta subpretectală George Antos din Mihalţii are 
doue rapârte. Într'ună raportă din 9 Ianuarie 1785 densulă comunică, că 
Popa Nicolae și Popa din Ţermure întorcându-se de la Alba Iulia a a- 
dusii și ai lățită scirea, că Horia ar fi dis: nu vă temeți copii mei, 
că amii să fiă încă domnuli vostru, etc. Iar în altă raport din 
15 Iannarie, George Antos face cunoscutii, că a. cercetatii în privința a- 
cestei faime, și preoţii din Mihalţă i-aă declaratii, că Popa din Țermure 
le a, comunicată, că Horia ar fi disă: nu vă temeți nimici, „Regele 
vostru încă trăesce,“ ete, 

*) siqnidem ille sibi Homagin m fidelitatis a multis hominibus 
deponi, taliterque Principalem celsitudinem sibi vindicare, 

" procaci declaratione popalum ablucere ct damentara praesumsit, asse- 
curando: se ab Altissimo Throno ad exequendum saum propositum 
litterariis documeutis provisum. — În textulă originalii ger- 
mană cuvintele acestea. sunt astii-felă: Alsdann mit zunachetretung der 
Landes Fiirstlichen Hocheit (adecă: cn ofensarea Maiestăţii 
princiare a ţării), das Volk auch mit den freventlichsten Augabe zu be- 
thâren sich unterstandeu hat, ete.
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cesta numescă pe Horia în continu Craii și împăratiă Și vorbeseii de îm perățirea sai de domnia lui 2). „Nu sufere așa, da» îndoidlă, poporulă ț&rani dela 1784, în diferite locuri și la diferite ocasiuni numia pe Horia Domni, Craii şi Împ&ratii. De altă parte nică Horia, 

1) Din poesiele aceste vomii cita aici următărele fragmente. Așa de esempla : 
Ă 

Pân'a fosti Horia împărată 
Domnii nu s'aă desculțatiă, 
Nici în pată nu sati culcatii 
Prândă la masă n'aă mâncată..,, 

Craiu finu Niculescu. 
Pe car' Horea lă numescă.,.. 

(Audite în Cărpeniș dela bătrânii George Gligoră și Ursă Coroit la anulă 1879). 

Până Horia a împărățiti 
Domnii mai mâncat din Dlidă, 

(Comunicată de preotulă Petru Nicola din Albacă). De asemenea estragemă următârele din „Carmina + alachica Horae et Klosk ae“, mannseriptă în biblioteca universităţii din Clujii, ce a fosti, comunicată Academiei în copiă, de d-lă- N. Ion escu Că acum dintre tâte 
Sunt cn voi până la mârte, 
Să stricămi tâtă Domnia, 
Că-i a nbstră împărăţia 

i la pruncii voști în lume 
Ş 

Să rămâe a Ho rii nume, 

Că voiă puna tistari mari 
Căpitani şi cu căprară, 

Că și spană și odoi hirăă 

% ă facă ce poruncescii et, 

„Staţi acum toţi dinpreună 
Să căpătămă şi cunună, 
Aşa cum mn'aă mai fostă nime 
Să mă încoronați pe mine 

! 30



. 
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după cum se constată din deposiţiunile marturilorii, nu era, 
liberă de acestă slăbiciune, oră virtute omenâscă. Avea și 
dânsul nisee aspiraţiuni personale „mai înalte. 

Trebue însă să observămiă aici, în ce privesee cuvântul 
„Craii“, că în limba poporală română unii cuvânt ecuiva- 
lentă pentru demnitatea feudatară de Principe nu esistă.. 

Românii de peste Carpaţi numiaii pe Principii Transilva- 
niei în secululă ali XVII-lea “Crai, şi acesta din causă, 
că nu aveai altii sinonimă pentru demnitatea princiară 5. 

De aici se esplică şi împrejurarea, că țăranii din 'Tran- 
silvania la 1784 în locă de principe, care era demnitatea 
istorică, a ţărei, numiai pe Horia Craii. 

Cr corbnă împărătescă 

În vocă să, se pomentscă 

Cam fost Craiii iar nu căplară 

“Și aii fostă Cloşca generarii. 

Poţi Cloșca să te fălescă 

Precum vrei şi cum gândesci 

„Cai fostă domni și stăpânii 

_Şi generară de română. 

Poesia acesta ironică, ce e dreptii, nu e populară, dar este din tim- 
pulă de atunci. -- Mitropolitulii Șuluță încă serie următârele: „Tru- 
puli lui (Horia) și a Closcii, după baxbarulii obiceiii de atunci, să taiă 
în patra părţi și se trimise în patru părţi a țărei, purtându-le în corfe 
pe cai din sată în satii şi espunându-le spre vedtre întru înfricoşarea, și 
batjocara românilorii, cărora când le arsta dicea: ictă împăratulă 

vostru!“ 

1) Așa de esemplu pe titlulă Psaltire, tipărită la Alba Iulia în anulă 1653 
citimă : Isvodită cn mare socotință den izvod zidovesciă, pre limba ro- 
mânescă, cu ajntoriulă lui Dumuedei şi cu îndemuarea și porunca, den- 
preună cu îâtă cheltutla a mării sale Georgie Racoți craiulă Ax 
dealului. — Toti asemenea e numiti craiiă și Apafi 1! în dedicaţiunea 
cărții intitulată „Cărare pre scurt“ și tipărită la Alba Iulia în 1685: 
„Prodoslovie către Măriea sa Craiuli (iară din Craiii) a ţării Ardea- 
lalui, Domn. Domn. Apafi Michai tinărului din mila lui Dumnedeii 
Craii alesii a ţării Ardealului, Domnului părților țării unguresc! și 
Șpanului Secuilor (Cipariu, Crestomatia, 100, 128).
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Cum se esplică însă acestă tendinţă surprindătore a ţă- ranilorii de a atribui lui Horia titlulă de eraiă Şi împerati ? Am vădută. din cele expuse până aici, că în cursul a- cestei . memorabile revoluțiuni, întempinămiă- mai la toti pa- sul idei istorice, 

| 
Încă în luna lui Septembre 1784 țăranii din Transilvania declară în generală: „Că, țera asta, e țera români- lori, că dacă vori căpăta arme în mână voră alunga, de pe pământurile loră pe unguri și pe domnii feudalie 1), Iar țăranul Florea, Cosma din Gârbăi se esprimă astă- felă către nobilulii Szent-Pali : „T6ra asta ca nds tră, a VOstră e țcra ngurescă, și în scurtă vreme VE și scotemii noi de aieit 2 

În fine tstă tendința revoluţiunii dela 1784, și anume, es- pulsiunea elementului ungurescă din Transilvania și împăr- țirea moșiilorii nobilitare se Yeducii în modă evidentă la ces- tiunea, istorică, că Transilvania, e tera poporului românii. Și nu e ninică de mirati 
- Ideile daco-romane, sati ideile dreptului istoricii, se pro- pagase în Transilvania încă pe timpuliă episcopului Inocente Clainăi, când românii cerură să fiă recunoscuţi, ca n a țiune politică în Transilvania, și acâsta pe basa vee himii. Deosebirea, între aceşti doi bărbaţi naţionali ai seculul ui ală XVIII-lea, între Claină şi Horia, era, numai, că cel de întâiă voia să revindece drepturile naționale ale poporului română pe cale politică legală cu petițiuni, rescripte şi ar- ticuli de legi, Horia însă pe calea dreptului naturală. Să ne întorcemă însă acum la cestiunea dela 1784, Aşa dar țăranii doriaii să aibă pe Horia Craii, 
1) Quod publico e rumore audiverimus eo ex Principio et motive Vala- chos Albam Carolinam ivisse, ct arma violenter petiise, quod Regnum non Hungarorum sed Valachorum esset, consequenter Hungaros et Domiunos suos terrestres ejecturi sinţțe propriis suis Possesionibu S, ete. Certificatuliă assessoriloră 1. Veress, Si. Besseuyei și Lad. Isak. 13 Septembre 1784 *) Archiva contelui lankovits No. 337.
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Cum rămâne însă cu domnia casei Habsburgo-lotharinge,. 
după ideile ţăranilorii? 

În acestă privinţă merită să amintimi aici esplicările, ce 
ni le dase la anulă 1879 cei mai Dătrâni țărani din comuna 
Cărpenişăi : 

„Poporulii, diceaii dânşii, apusăpe Horia Craii, 
şi după cum e vorba din bătrâni, adunarea l'a pusă 
Craii, şi închipuirea a fostii aceea, că Horia să fiă craiii 
peste toți românii din Ardeală, românii să fiă domni în 
Ardeali şi în Banată, Horia să numescă tisturi (funcţionari), 
şi el să fiă supusă împăratului din Viena. 

Aşa dar totul se reducea la o schimbare de egemoniă 
națională în "Transilvania, și o reîntorcere la epoca voivo- 
diloră şi a principilor transilvani, vasali acum la regii 
Ungariei, acum la Porta otomană 1). 

În legătură cu titlulă de rege şi de împăratului ali lui 
Horia, ni se presintă aici e noua cestiune, așa numitele mo- 
nete saii medalie ale lui Horia. 

Încă în cele de ântâiă dile ale anului 1785 (în 5 și 6 Ia- 

nuarie), până Horia se află încă viţa, se iveseii în 'Transil- 
vania nisce medalie cu numele lui Horia şi lângă nume ti- 
tlulii de Rege alii Daciei (Rex Daciae?). 

În corespondenţa oficială și privată din timpulă acesta se 

face amintire numai de duuă feliuri de medalie. Astădi ne 
sunt amândou6 cunoscute. 

1) Împăratulă Iosifă la anulă 1789 încă avea idea să restabilescă 

vechia demnitate a voivodilorii transilvani, Decisiunea e următorea: 
Dagegen will ich die W irde eines siebenbiirgishen Vojvoden, 
so wi2 sie vor der ersten Trennung Siebenbiirgens vom Kânigreich Un- 
garu daselbst bestanden ist, wieder einfiihren und mit dem Amte 

des Gouverneurs verbinden, welcher nach Weisung des Decreti P. I. tit. 
94 unter den hungarischen Baronibus Regni den vierten Platz einzunehmen 

hat. Transilvania, 1869 p. 283. 

3) Anume se face amintire despre medaliele lui Horia în următârele 
șerisori: Scrisorea Ini Gregorin Daniel din Elisabetapole, cu data 5 Ja- 
naurie 1785, către uni preotă catolici în Roma, în care i face cunoscutii, 
că Horia a bătut bani (pecuniam curavit cudi) și vorbeste despre medalia



HORIA CA REGE ȘI ÎMPERAmU, 469 
O medaliă din aceste, autentică, composițiune din plumbă şi zinci, se află astădi îu posesiunea domnului Ignaţiă Do- botzki din Pesta și ne presintă următorea efigiă : 

  

Legenda : 

În aversă:+ HORA. BE. SI. HODINVESTE + OARA, BLINSE. SI. BLETESTE. Sai în transeripțiune mai esactă: Horia bea şi hodinesce, țera plânge și plătesce. - 
În revasii: BR. D. (Rex Daciae) HORA. 1784 9, 

cu inscripțiunea „Horia bea, şi hodinesce&, Scuisorea unui Iosită Mi- Klosvări, cu data, Clujă 6 lanuarie, către uni »Clarissimus Dominus în care, între alte i comunică, că Horia a bătutii bani, şi vorbesce despre aceeași medaliă. Scrisrea lui Sigismunaă Kovăcs advacati ală comitatului Alba, cu data Aiudă 6 Ianuarie, către o pers6nă- necunoscută, în care i co- munică următârele : „ăcestii Horia s'a numită Rege ali Daciei, și ce fel de bani a, bătută, taleri, bucăţi de 20 er, și galbeni, "trimită aici efigia, loră .... forms baniloră am desemnat'o frumosă de pe ună galbini, și ast-felă de bani se află aici destui Ia, soldați“. Desemnult anexată se ra- pârtă la medalia Horia bea și hodinesceă, Scrisârea unui A damii Bă- lâni cu data Zălau 15 Ianuarie, către ună Cumnată ală săă, că Horia a bătută şi alţi bani și vorbesce despre medalia a, doua, cu inscripțiunea : Nos pro Caesare. Scrisârea vice-comitelui din Satmnari Ladislai Szu- hăunyi, către vice-comitele din Beregi, cu data Caroiulii-mare 16 Ianuarie, în care i face cunoscută, că Horia a bătută bani, Şi vorbesce despre medalia »Horia bea, ete. 
1) Totă ustă-feli se află desemnată medalia acâsta în catalogală co: lecţiunii numismatice ală contelui Leopoldă Anq râsy din 1820 (Delineatio rarioruzm numorum hungaricorum,, Manuscriptă în cabinetulă de anticități ali museului din Pesta,
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De pe cea alaltă medaliă se află numai o copiă de metalii 
în colecţiunea, numismatică a museului transilvană din Clujă. 

Efigia e următorea: ” 

  

Legenda : 

În aversă: HORIA REX DACIAE (Horia regele Daciei). 
În reversă: NOS PRO CAESARE (Noi pentra împăratulit). 
În câtii privesce medalia de întâi, inseripţiunea singură : 

„lloria bea și hodinesce, ţera plânge și plătesce“ ne arctă, 
că, acestă imagine falsă a revoluţiunii este opera nobilimii. 

„Țera plânge“. Dar faptulă e, că adevărata țeră, ma- 
joritatea enormă a populaţiunii nu plângea. Lamenta ce e 
drepti nobilimea, şi nobilimea avea, datina, să se identifice 
totii-de-una cu ţera, după principiile eronate ale feudalităţii. 

„Tera plânge şi plătesce“. În comitate, pe teritoriul 
nobilimii ori alti națiunii unguresei, cum se numia: dânsa, 
plătiaiă eselusivă iobagii (misera plebs contribuens): Însă de 
altă parte iarăși faptulă este, că nobilimea pretindea. şi sus- 
ținea în tote actele sale, că totă ce plătesee iobagiulii, plătesce 
din averea domnului săi. 

Aşa dar „Țâra plânge și plătesee“ ne represintă ideile, 
cântarea lugubră a nobilimii. 

Dar ce represintă emblemele acestoră diu& medalie ? 
Crucea, triplicată, și inseripțiunea „Horia Regele Daciei“ 

de asupra unoră munți, ne înfăţişeză în modă evidentă, re- 
ligiunea română, regatulă dacicii peste 'Transilvania.
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O inimă înflăcărată străpunsă cu sabia şi de asupra ci crucea românescă, ne represință victimele revoluțiunii, nobi- limea devotată, monarchului, cum susținea dânsa, nobilimea sângerândă, şi forțată să primescă religiunea română, 
Cu uni cuvântă inseripţiunile şi emblemele de pe amân- două medaliele ne esprimă una şi aceeași ideă: suferințele nobilimii de la 1784. 
Și lueru curiosi. 'Poema în timpul acesta, magnații din Transilvania înaintară contelui Tankovits uni memoriu po- litieii în privința causelorii rev oluțiunii, în care aflămă în- trâga, esplicaţiunea acestori dâue medalie. 
„»Ori-ce are țăranul, diceati magnații, totă este din pă- mântulă domnului săi, și contribuţiunea încă totii de acolo o plătes see, după cum dice legea, că țăranulii a- fară de plata muncii sale nu ate nimica (Rustieus nihil habet praeter mereedem laboris)“. 

Așa dar „ţera plânge, (era plătesce“, era a încontestabili nobilimea. 
Magnaţii continuă : 
“Întru adevără, prin nobilime, prin funcționari și prin domnii pământesci se susține legătura, dintre rege şi poporă, și dacă veriga acâsta, se rampe, atunci se ivescă lucruri cum este revoluțiunea de acum, Și din acestă causă a scrisă Pettzho- fen ministrulă împeratului Leopoldă, că nobilimea este inima regiloră (Nobilitas est cor Regum 1)“. 
lată dar întrâgă esplicațiunea, acestoră due medalie. Și de siguri nime nu pote dice, că Horia ar fi seiută, a serisă ministrul împăratului Leopoldii. 
Amândiuă medaliele sunt așa dar operele nobilimii, ca să înfățişeze înaintea monarehului şi înaintea, țărei, într'o formă, mai palpabilă, aspirațiunile Tomâniloră la o domniă 

națională. 

') Memorinlă' acesta s'a publicată în estrasi la Teleki p. 75—82, la Szilâgyi p. 253-261. La noi p. 856—364,
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Natura acestorii medalie se vede, că a cunoscut'o fârte 
bine şi contele ankovits, de dră-ee în interogatoriulă lui 
Horia nu se face nici o amintire despre ele. 

Prin faptulă însă, că medaliele aceste ai fostă scose la : 
lumină şi divulgate în Transilvania şi Ungaria din partea 
nobilimii, ca armă în contra revoluțiunii române, elii face 
parte din istoria acestei epoce. 

NĂXYVI. FESTIVITATEA DIN SLATINA. 

Împăratul Losifii deeretase uni premii de 300 galbini 
pentru prinderea, fiă-cărui căpitani, ŞI țăranii, cari i prinsese, 
trebuiaii remunerați. 

În acestă privință împăratulă adresă în 14 Ianuarie con- 
telui -Palfty următoriulă bileti : 

„lubite conte Palffy! Din raportele comune sosite din 'I'ran- 
silvania, şi cari mi se aă înaintată prin consiiiulii de resbelii 
resultă, că prinderea lui Horia și Cloșca s'a efectuată în 
realitate de către 7 țărani. Pe lângă suma de 609 galbeni, 
pe care o va asiena cancelaria din cassa fiscului, ei voescii 
să mai acordă acestoră țărani încă o deosebită bine-fa- 
cere, care să se estindă și asupra urmaşiloră loră, anume, a- 
cești 7 țărani să fiă declarați de tărani liberi. Spre scopului 
acesta, ei aii să fiă liberaţi de tote oblegamintele iobăgesci, 
și voința mea este, că oblegamintele aceste ale lori să fiă 
rescumpărate din partea, eraiului. În privința acâsta cance- 
laria va face disposițiunile necesare şi despre resultată 'mi 
va raporta la timpulă stă. 

„Toti asemenea am decisă să acordă și pădurariului 
Molzer, amintită în raportulă vice-colonelului Kray, o recom-
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pensă de 100 de galbeni, pe care cancelaria va av de a- semenea s'o asieneze. 

„Losifii«. 

Totă în luna lui Ianuarie, împEratulă Losifii decise, să se premieze şi personele, ca aă prinsi pe căprariulii Ursă Uibari esecutatii la Alba Iulia în 25 Novembre. 
În acestă privință cancelaria fu de părere, că de re-ce Uibari n'a fosti căpitanii principală, astă-felă să se dee per- sonelorii, cari l'aă prinsă, o recompensă cel multă de 100 galbini, anume 30 salbini şi o medaliă de stațiă protopo- pului Iosifă Adamovici, care îndemnase pe țărani, sălii prindă, iar restulă de 70 galbini țăranilorii, cari Paă prinsă. Pe raportul cancelariei împăratul puse resoluțiunea : „Placet şi anexeză aici medaliac. | Ordinele împăratului sosiră în “Transilvania Și guver- nuli din Sibiă decise, că distribuirea, acestoră premie să se facă cu ună felă de solenitate, aşa ca să convingă, într'ună modă visihilă pe țerani despre falsele speranţe, ce le făcuse Horia, şi despre retăcirile, în cari căduse dânşii. Soleni- tatea să se ţină la Abrudă sati la Slatna, anume într'o di, şi când si așa se aduna acolo o mulțime mare de poporă, iar eu distribuirea fu însărcinată comisariulii  Michaiă Brukenthal. Pentru ţinerea acestei solenități comisariulă Brukenthal alese orasului Slatna, şi acesta, din eausă, după cum ne spune dânsulă, ca scirea despre distribuirea acestori: premie să, se respândâscă și în ţinutul Slatuei. 

Cum sa întâmplată solenitatea acesta, o raportâză comi- sarială Brukenthal în modulii următorii : 

„Pe diua destinată pențru distribuirea premieloră am che- mată mai ântâiă pe individii, ce aveai să fiă premiaţi, şi a- fără de aceea, am făcută cunoscută solenitatea acâsta, în toti ținutalii, și la acesta am invitati mai cu sâmă pe protopop, pe preoţi și pe locuitorii din comunele, cari participase la
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revoluțiune și fusese împlicate în ea. În urma acestei publi- 
cări se aii și înfăţișatii o mulţime mare de locuitori din cele 
trei domenie ale Slatnei, cum şi din cele-alalte părți ale co- 
mitatului Albei, de asemenea din comitatulă Hinedorei și alui 
Zarandului și chiar din comitatulă Cetăţii-de-baltă. În piaţa 
Slatucă se afla chiar în timpulă acesta unii pavilonii pentru 
artileriă, deschisi de tote pănţile, și în diua de 5 Febru- 
arie, di, în care se făcea târgă de săptămână în oraşulii 
Slatna, am închisă pavilonulii acesta pe deo parte cu 
crengi de bradă şi peste ele am întinsă un tapetă, iar 
pe tapetă am pusă portretulă Maiestăţii Sale imperiale 
şi regale, am aședată în payvilonii o masă, acoperită cu uni 
covorii prețios, am pusă pe masă trei fărfurii de argintă, 
în cari am aședatii galbinii, ce erai destinaţi a se îm- 
părți, cum și medalia de graţiă conferită protopopului Lositii 
Adamovici și diplomele de manumisiune lucrate cu decora- 
țiuni pentru cei 7 locuitoră 1). Lucrurile aceste se întâm- 

1) Diplomele aceste sunt în limba latină. Aică reproducemă în traduc- 
țiune textulă din diploma dată lui Nuţi Matieșii și care e următoriulii: 
„Prin acesta facemii cunoscutii tuturoră și fiă-cărui, cărora se cuvine, că 
Maiestatea, Sa prea sfânta cesaro-regală şi apostolică în puterea reserip- 

„tului înaltei cancelarii ungaro-transilvane din 17 Ianuarie a. c. a decisă 
prea graţiosii și respectivă a ordonată, că supusulă fiscalit prudeutulii (nu- 
mire feudală dată iobagilorii) Nuță Mătieşii din satulii Albacă, comuna 
Riulii-Mare din domeninlă de susă alii fiscului, pentru abilitatea şi parti- 
culara fidelitate, ce a arătat'o densulii cu prinderea lui Ursii Nicula 
numită și Horia și a lui lonă Cloşca, căpitanii revoluţiunii întem- 
plate în anulii de curândă espirată 1784 în acestă mare principată ală 
Transilvaniei, dânsulă câtă și următorii săi să fiă pentru totă-d'a-una 
liberi de condiţiunea de iobagi şi transpuşi în starea de libertini, ne- 
supuşi nici unei jurisdicțiuni dominale, la care suat obligaţi după lege 
persnele iobagilorii vecinică. Astitfelă în conformitate cu acestă prea 
înaltă și prea graţiosă ordinaţiane, prudentuliă Nuță Mătieșă, amintită 
mai susă, densulii și următorii sei se declară de omeni liberi. scutiți în 
perpetu de tâte sarcinele iobăgesci de ori-ce natură, sarcini, ce sunt ine- 
xente iobăgiei personale, nereservându-și fisculă regescă nici unii drepti 
asnpra persânei lu! și ale urmașiloră săi de ambele sexe, Despre actsta,
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plară dimincţa pe la 9 ore. În pavilonii masa, fu ocupată de amândoue părțile de unii numără suficienti de soldaţi sub 
comanda. căpitanului Richard. Afară de aceea am mai tri- misă lângă masă, doi funcționari, unulă de ală fiseului şi altul ală comitatului, ca să aibă grijă necesară şi totă-o-dată să dee informaţiuni poporului despre acestă graţiă prea înaltă, și des- pre motivele, pentru cari se întâmplă. Pe de o parte poporulă, fu lăsată să între în paviloniă și pe cea-alaltă să iesă, afară, aşa că partea cea mai mare a plebei adunate aci a vedută tote de ajunsii şi a pututii să-și câştige informaţiunile de cari avea trehuință. Acâsta a ținută până pe la 12 ore înainte de amedi. Întru aceea veni acolo și armata, ca să. 

asiste la, solenitate, afară de accea. se mai procură şi unii 
coră de musicanţi eu ţimbale și cu trâmbiţe. Pe la orele 
11:/. se înfăţişară acolo amândoi comisarii, Michaii Bruken- 
thalii consiliariulii guvernului şi comisarii regescă și br. Ger- liezy magistru supremi ali munțiloră. Înaintea dânşiloră mer- ș 
geaii preoții, cari se adunase în numără însemnată, iar în 

în conformitate cu ordinulă Tesaurariatului din 29 Ianuarie, i-se dă lui Nuţii Mătieșă, din partea, oficiului supremi de mine, acestă diplomă de manumisiune, atâtii pentru siguranța lui câtă și a următorilorii săi. Slatna în 5 Februarie, anulii 1785. Dată din partea oficiului supremă de mine ec- saro-regesci (Urmeză sub-semnăturile”. Același conținutii-"lă a și diplo- mele date celoră-l'alţi țărani, — Mitropolitulă Șuluţă, în manuscriptulii săă asupra. acestei revoluțiuni, ne spune, că pe la 1816-19, Forulă producționalii din Clujă (tribunal excepționali pentru zecăștigarea dumenielorii cornei înstrăinate ilegală din partea, principelui) a, chiămatii în judecată pe ţăranii din Albacă, cari prinșese pe Horia și Cloşca și a decisii, că dânşit pentra moșiile, ce le ai în posesiune, sunt datori să facă fiscului tâte serviciele iobăgesci și să plescă taxele, din causă, că do- meniele fiscale după lege neputându-se înstrăina, împăratulii Iosif n'a putată să le dăruiâscă şi moșiile. Aceste, adauge mitropolitulă, le-a, auditiă de la patru 6meni din familiele aceste, între cară se află unulă în etate de vre o 70 de ani, care luase parte în persână la prinderea lui Horia, și acesta în durerea sa dise către fostulii mitropolită: „Așa ne trebue, între smeii în ei de domni, dacă ne vândurămă sângele, și nu-i lăsarămă să-i facă Horia, 
toță macă.“
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urma comisarilorii veniaă câți-va soldați şi funcţionari de ai 
fiseului. Comisarii ocupară locă în pavilonii şi mai âniâiă 
fură cetite înaintea poporului prea, înaltele reseripte, traduse 
în limba românâscă. Apoi comisariulii Michaiă Brukenthal 
aduse la cunoscința poporului numele tuturoră individiloră, 
cari ai să fiă premiaţi, şi după acesta rosti către românii 
adunaţi următoriulă discursă în limba română : 

„Aici puteți vede ună esemplu convingetoriă, eu câtă abun- 
danță şi în ce modă regescă se remunereză credința către 
capulii ţărei, ascultarea față cu superiorii și purtarea liniscită. 
Din remunerările aceste, cară se distribue aici în publică în 
sume așa mari şi cu liberarea de iobăgiă, pentru prinde- 
vea aceloră scelerați maliţioși, pe cari toţi îi cunosceți, voi 
puteţi să vedeți limpede și lămurită, că Maiestatea Sa îm- 
păratulii uresce păeatulă şi crima, şi nu lasă nepedepsiţi pe 
omenii” scelerați şi pe făcătorii de rele, pe amăgitorii ŞI pe 
înşelătorii poporului, din contra, întocma ca'pe o cangrenă, care 
cuprinde ună singurii membru ali cor pului şi se estinde ca 
să nimicescă întregă eorpulă; aşa ŞI pe aceştia, ca pe nisce 
membre periculose din corpul poporului, i separă, cu o singură 
tăiătură de corpulii celă sănătosă, și astii-felă din iubire părin- 
țescă previne ruina Şi perirea întregului corpi. 'Totii-o-dată 
din aceste şi din cele întâmplate în dilele trecute în ținatu- 
rile aceste, puteţi să vă convingeți, că Maiestatea Sa dispune 
de o putere și de o forță multi mai mare, de câtă e de 
lipsă, ca să pedepseseă pe nisce agitatori aşa, de obrasnici, 
și să înfrâneze pe nisce glăte înfariate și nebune. Imprima- 
ți-vă adânci în inimile vâstre, iubiții mei, diua acesta, şi grația, 
care se distribue aici din ordinulă Maiestăţii Sale imeniloriă 
acelora, cari după cum e datorința unui supusă eredin- 
ciosii, a dati mână de ajutoriii pentru restabilirea linisciă 
publice şi pentru depărtarea răului, care plutia, peste' cape- 
tele vostre, nu vă uitaţi de acesta nici o dată, și faceți, ca să 
vă fiă ună îndemnă constantă pentru fapte bune, comuni- 
caţi lucrurile aceste veciniloră, femeiloră, copiilorii și nepo-
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țilorii voştrii şi spuneți oră și cui, ce felii de binefaceri câștigă, omulă prin purtarea liniseită Și supusă, că prin fapte rele ori-cine se face neplăcutii lut Dumnedeă și dmeniloră, iar prin fapte bune pote să câștige graţia lui Dumnedeii, bună- tatea principelui şi o consciință liniscită. 
„După cuvântarea acesta, fu chiămatii protopopul din A- brudiă, şi acestuia, i se adresară următorele cuvinte : 
„Lu Josifă Adamoviei, tu ţi-ai îndeplinită datoria în re- voluțiunea aceea nefericită, care a petatii cu sânge omenesc ținuturile aceste în ultimele dile ale anului 1784, când. furia, atâtă de culpabilă a mai multoră Omeni a turburatiă liniseea publică cu răpiri și prădări, şi a adusă poporulă români aprope de marginea peririi sale totale. Tu în momentele a- cele, dică, ai ascultată de ordinele și instrucţiunile, ce le ai primită dela superiorii tei, ai luminată poporulă înşelată şi amăgitii, Pai dojenită să se întoreă iarăşi la linisce ŞI or- dine, şi prin acâsta aj scăpatii pe mulți de perire, servieiile tale ai ajunsi până la cunoseința, marelui. nostru monarehi, Şi același prea înaltă monarehii, care nu lasă nici o faptă bună, neresplătită ți confere ţie acestă medaliă de mare 

preță, fiindă-că e grea de aură, dar valorea ei este nepre- țuită, fiindă-că o capeți, ea semnă alii graţiei împărătesei, 
primesci-o și păstrez'o ca celt mai preţiosă lucru, ce ai pu- 
tută să, doresci vre o dată, şi aduți toti-de-una aminte, că 
numai credința către monarchiă, credința către patriă, numai 
purtarea ta bună şi stăruința ta activă pentru liniseea pu- blică te ai putută face demnă de ea. 

„În timpulă acesta cancelistulii guvernului Devai, i acață, medalia pe peptă, şi cu acestă ocasiune se: dederă salve şi se dispuse totii-o-dată să sune țimbalele și trîmbiţele. În 
uma acesta protopopulii ținu și densulă unii mică discursă 
de mulțămire, promise şi mai departe credință, Maiestăţii 
Sale, şi supunere față cu funeţionarii împăratului Apoi fură, 
chiămaţi pe rândă toți cei alalți premianți, fiă-care cu nu-
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mele sei, li se numerară banii din fărfurii la vederea pu- 
blicului, li se dederă diplomele de manumisiune, și la înfăți- 
şarea fiă-căruă sunai țimbalele şi trompetele. 

„După ce în modulii acesta se termină distribuirea pre- 
mielorii, comisariulăi guvernului adresă premianțiloră încă ună 
mici discursă ali cărui finită era, că dânșii acum dimpreună, 
cu celă alalti poporă să mârgă la biserică, — unde se făcuse 
disposițiuni pentru uni serviciă divină solemnii, — şi acolo să 
mulțumescă lui Dumnedei pentru restabilirea. liniseii şi să 
rose pe Dumnedei pentru îndelunga vicță a marelui, bu- 
nului şi” bine-făcătornlui monarehiă, apoi sub bubuitulă salve- 
loră, sub sunetulă ţimbalelori și alii trompetelorii, urmă unii 
sgomotosi: Vivat Josephus secundus! şi cu toți r&maseră 
mişcați de recunoscință şi respectulă omagialii. Clopotele 
sunaă la biserică, iar preoții, și protopopii, doi câte doi, se 
duseră la biserică, unde se afla și o trupă mai mică de hu- 
sari pentru împedicarea ori-cărei disordini. Îndată după a- 
ceea urmară acolo şi amândoi comisarii și -asistară câtii-va 
timpii la rugăciunile bisericesci dimpreună cu personalulă 
fiscali și militară. După biserică protopopii și preoţii se a- 
dunară la, cuartirulă consiliariului şi fiindii-că erai cu totulă 
vre o sută de persone şi nu aveaii cu toţii locii în camere, 
făcură un cereă în curte Şi aici consiliarulii guvernului le 
aduse cu deosebire aminte, că dânşii să nu se mărgincscă 
cu datoriile lori numai la serviciulă indatinatii de biserică, 
din contra trebue să scie, că sunt obligaţi să mârgă cu c- 
semplu buni înaintea, turmei încredințate păstoriei lori, și 
prin catechisare continuă, și prin instrucțiuni private să 
învețe pe ascultătorii şi pe fiii bisericei loră, cari sunt 
datorințele lori către Dumnedeiă, către autorităţi, către dom- 
nii loră pământesc, către deapropele loră, şi să-i conducă 
după învățăturile cele blânde ale religiunii, să dojenâscă cu 
blândeţe pe cci neascultători şi renitenți, și dacă le respingă 
învățătura, saii o negligeză, ori dacă comită fapte rele, să le
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descopere încă la timpă autorităţii civile, căci numai astă- + felii poti să fiă plăcuţi lui Dumnedei şi demni de graţia, monarehului loră. Iar la casi din contra dânșii voră ave să ascepte o responsabilitate multă mai mare de câti co- munele, ce sunt încredințate grijei loră sufetesci, 
„Preoții şi protopopii mulțămiră cu semne de adevărată - mişeare pentru acestă aducere aminte, promiseră, deplină, as- cultare și credință, și astii-feliă se terminară, festivitățile aces- tei dile, cari vori rământ neuitate în inimele celor ce aă 

fostă presenţie. 

Festivitatea din Slatna ne înfățișeză întru tote caracterulăi 
seculului săi. 

Nu era lipsă de morală, care făcuse pe nefericiţii țărani și pe preoți să se ridice, cra lipsa de moderațiune, lipsa principieloră de umanitate în sinulă nobilimii și la guvernă. Înaintea lui Dumnedeă şi a Gmeniloră este cu multă mai imoral și neumană de a lăncedi în fârele selaviei şi a fuce din legea moralei legea servituţii. ” 
„Dar să ne întorcemii la, seria remunerăriloră. 
Cu ocasiunea festivității din Slatna premiulă pentru prin- derea lui Crişan nu se putu distribui. | 
Prinderea, lui Crișanii se întâmplase în ultimele dile ale lui Ianuarie şi în timpul acesta vaportulă încă nu sosise la Viena. 
În 7 Februarie însă urmă ordinulă împăratului și în pri- vința acesta: 

„Lui Popa Moise din Cărpenișii, dice împă&ratulă, către br. Brukenthal, și celorii alalți țărani, cari au prinsi pe ală treilea. agitatorii, pe. George Crişană, le asignezii același premiă de 300 galbini, după cum s'a dată pentru Ioria şi Cloşca, şi Domnia-ta vei dispune, să li se plătescă numai n decâtii , 

Dar. remunerările nu încetară aici. 
Vice-colonelulii Kray fu înaintată la rangul de colonelii
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pentru serviciele făcute casei imperiale cu liniscirea revo- 
luţiunii şi cu deosebire cu prinderea căpitanilori 1). 

Oficerii trupei cari dase mână de ajutoriii gorniciloră pen- 
tru prinderea lui Horia şi Cloșca primiră fiă-care câte 50 
galbini. Sub-oficerii câte 3 albină și fiă-care soldatii câte 2 
galbini. Locotenentulă Vajda afară de aceea fu făcută că- 
pitanii. | 

Mai multă, împăratul ordonă, că de dră-ce se pote în- 
templa, că și alţii să fi dati mână de ajutoriă la prinderea 
căpitaniloră, astii-felă comandantulă generalii să se informeze 
în acestă privință dela colonelului Kray, aşa ca meritele fiă- 
cărui să potă fi recompensate, 

Episeopulă Nichitică primi o remunerare de 1,000 1. pen- 
tru cheltuelele avute în cursuli reroluțiunii ; iar episcopul 
Petrovici din Arad 800 A. 
Comuna 'Țebea, care singură din totă Zaranduliă, nu luase 

1) Pauli de Kray era născută la anulii 1735 în orașnii Kăsmark 
din comitatulă Zips în Ungaria. În anulă 1783 dânsul fu trimisă ca vi- 
ce-colonelă în regimentulă ală II-lea de secui din Transilvania. În 29 lu- 
lie 1785 fu numită comandanti ală regimentului I româuă de sraniţă ca 
cuartirulă generală în Orlată, După trei ani se începu resbelulii Austriei 
cu Turcia. Kray primi comanda unei trape de grăniceri în 'Țâra Haţegu- 
lui, respinse pe turci dela pasulă Va'canului. dela Târgulă-Jiului, și la 
Craiova bătu o trupă de 2000 turci şi ocupă orașalii, Pentru bravarile a- 
cestea, impăratulă i conferi ordinnlă împărătesei Mari Theresia. În anulă 
1790 densulă înaintă la rangnlii de generală și în același anii primi și 
titlulă de baroni cu predicatulă de Craiova. Insemnele sale de ba- 
ronă represintă amândoue espediţiunile, în cari s'a distinsii, revoluţiunea 
transilvană şi vesbelulit cu Tareii. Din o corână aședată de asupra scu- 
tului se ridică ună română transilvană cu căciulă negră pe capii, și cu o 
lance în mâna deeptă, din altă coronă ună turcă cu turbană verde şi cu 
unii stegă turcesc în mână. În timpulă dela 1793—1800 generalii Krayv 
luă parte la resbelulii cu Francia, în care ava și comanda peste uni corpă 
de operaţiune. Dânsuli muri la Pesta în anul 1804 și fu înmormântatii 
în biserica catolică din orașiă. (Melzer, Biographien berihmter Zipser 
192. — Genersich, Biographie de GFZM. Rr. Pan vw. Krav -— Nagr 
Ivân, Magyar orsz. esalâdai, VI. 458),
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parte la revoluţiune, şi care dincontra dase asilii mai mul- torii nobili persecutați, fu liberată de imposite pe timpi de unii ană, iar preotulă de aici Ionii Mariş primi o inedaliă de aură, și unii adausti la salariii de 200 f, pe ani. O particulară mulțămire fu adresată și principelui. din Țera românescă, 
Prin o serisore autogrâfă împăratulă Iosifă mulțumi prin- cipelui pentru servieiele de bună vecinătate, fiindit-că n'a per- misii să trecă ţăranii resculaţi aici. Serisorea împăratului fu predată în 10 Martie de agentulă Raicevich, Şi cu acestă ocasiune principele Michaiă Suţu primi pe Raicevieh cu 0 deosebită, ondre, încunjuratii de întrega sa casă și de 90 de boieri. - 

AXXVII. ALTE CONDEMNĂRI. 

Seria coudemnărilorii nu se încheiă eu Horia şi Cloşea. Toţi eci alalți prisoneri fură, predați comitatelori săi judece dânsele, dar cu ordinulii ea sentințele înainte de publicare să, le supună monarehului: 
Comitatulii Albei singură primi 120 de captivi şi din acestia condamnă numai decâtii la morte pe 36 de inNșĂ, Resumatulii acestori sentențe era următoriulă : 1. Lupu Lueaciii, din comuna Sulighetă, care a parti- cipatii la revoluțiunea din comitatul Hinedorei, să, fiă pe- depsită eu morte, capulii să i se pună în țepă şi cadavrulă pe rotă, | 

pariicipatiă și la devastarea castelului baronului Josiea din Brănisea, — condemnati la morte și capulă să i-se pună în ț&pă. 

2. Michaii Lupaşii, din comuna Căiănelii, care a 

3. Miehaii Lu pașii, din comuna Vaidei, care a Imată 
31
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parte la mai multe devastări din comitatulă Tinedorei, con- 
demnată la morte, capulii să i se pună în țepă şi cadavrulă 
pe rotă. 

4. Serafimă Gonţă, din Vinţulă-de-josă, fostă căpitanii 
ali revoluţiunii din Vinţă, din Vulperă și Înuri, şi care în 
timpulă acesta purta pe capii o easchetă militară și în mâni 

- A x "o lance, să fiă frântă eu rota, capulii în țepă și cadavrulă 
pe rotă. 

5. Popa Constantină Turciu, din Crişeiorii, care a 
publicată țăraniloră, că de aci înainte m'aii să mai fiă î0- 
bagi, care a cununatii pe fica unui subprefeeti cu unii 
tinerii români, şi a ațițatii de noi poporulă, după ce-ti 
liniseise în câtă-va oculistelă Molnarii, dieându, că Molnarii 
nu e omit de bună credinţă, ci numai spionă ală unguriloră, 
se condamnă la morte, capulă să i se pună în fepă, spre 
terorea altora, iar cadavrulii pe rotă. 

6. Ionelii Săcăreanii, din Vulperii, care dimpreună cu 
alți complici ai săi a strigată în publici cu ocasiunea revoluțiu- 
nii din Vințulă de josă: „Audiţi omeniloră, dați, tăiaţi, ueideți 
şi stingeți pe unguri până la unulă, nu vă îiă frică, fiindii-că 
e porunca împăratului, și dacă împăratul ne va pedepsi 
cum-va, atuncă fiindii-că ne a înşelatii de done ori ne vomiă 
afla noi altă împărată“, — să fiă pedepsită cu morte, capul 
să i se pună în țepă, iar cadavrulă pe rotă. 

1. Ionii Munteană, din orașul Vulperi, care dimpreună 
cu alți soți ai săi a strigatii în publică cuvintele amintite 
în sentința lui Ionelă Săcăreanii, să fiă frântii eu vota, ca- 
pulii să i se pună în ţcpă și cadavrulă pe rotă. 

8. Drăgoiii Rotea, din comuna Cârna, fostii căpitanii ală 
locuitoriloriă din comuna Cârna, şi care eu ocasiunea (evas- 
tării întâmplate în orașele Vinţuli-de-josi şi Vulperă a ros- 
tită în publică cuvintele menţionate în sentinţele lui Ionelii 
Săcăreanii, să fiă trasti de vii în ţepă. 

9. Ilie Dăncuţă, din comuna Ociii, care în timpulii revo- 
luţiuniă a fostă căpitani încinsti cu sabiă, şi care a ătacati și de-
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vastatii cu o furiă vehementă curtea domnului s&ii, a vice- comitelui Stefani Hollaki din Ociă, să fiă pedepsită cu morte, capul să i se pună în țepă, iar eadavrulă pe rotă, 10. Simeoniă Ferenţă din comuna Vale, celi max reutăciosii cu ocasiunea devastăriloră întemplate în Sân-Geor- giulă 'Trăscăului, şi care s'a adresati către un martură cu cuvintele: „Acum sa isprăvită cu toţi, domnii numai porun- ceseii“, să fiă pedepsitii cu morte, capul să i se pună în țepă și cadavrulă pe rotă, 

11. Ionii Popa Crisănuţă, numită şi Hagi, din co- muna Bistra, în etate de 56 ani, care a âmblată pustii din comună în comună prin diferite ținuturi ale Transilvaniei, care a călătorită prin Moldova, şi Bucovina, și după cum se spune până la Ierusalimi, şi care atunci, când armata a adusă pe Horia, și Cloşca. la Abrudii, a strigată înaintea poporului : „lată acum "li aă în mânile loră pe bietul Horia, acum poti să-li mănânce viii“, şi după aceea a amenințată dicendă: „Aveţi orijă ungurilor, că acuși veţi vede voi, ce aveţi să Pățiți pentru lucrurile aceste“, şi apoi în fine a, începută să lăcremeze, dânsul ea, ună tarburătoriii alt liniseii publice se condamnă la morte şi capulii să i se pună în țepă spre ters- rea altora. 

12. Ionii Jărai celă tînără, din Sân-Georgiulă Trăseău- lui, de naţionalitate ungură şi de religiune reformatii, care a căutată să prindă Şi să ucidă pe „Preotulă reformată, di- cândii, că s'a legati înaintea, româniloră, ea să-l dee în mânile lori, şi care sa dusă eu românii resculați până la mănasti- rea Franciseaniloriă, se condamnă la, morte, capulii să i se pună în țâpă şi cadavrulă pe rotă, 
13. Davidă Avram i, din comuna Vidra, complice cu aceia, cari ai ucisi pe (primariulă) Vasile Goia din Vidra, se condamnă la morte, capulă să i se pună în țepă şi ca- davrulă pe rată. 
14. Vasile Sgâreiă, din comuna Abrudu-satii, care a fostii căpitanii în revoluțiune pusă de George Crișanii, şi
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care a fostii presentii la atacurile din Curechii, Ribiţa, şi 
Brad, să i se taie capulii cu paloşulii, capulă să i se pună 
în țepă şi cadavrulii pe rOtă, 

15. Iacobi Zafi, din comuna Rîulti-mare, care a stri- 
gatii în continu prin munţi și a ațițatii poporul la revo- 
luţiune, se condamnă la morte, capulii să i se pună în țepă 
şi cadavrul pe rotă, 

16. Ispasă Găldăi, din comuna Rîulă-mare, fostii 
căprariă ală căpitanului Horia şi care a aţițatii pe omeni la 
revoluțiune eu porunca împăratului, se condamnă la morte, 
capulă să i se pună în țepă spre terorea altora şi cadavruli 
pe rotă. 

17. Lacob Todea, din comuna Vidra, fostă căpitanii mare 
şi renumită ali lui Horia, și presentii peste toti loculii cu 
trupa lui Horia, se condamnă la morte, capulă să i se pună 
în țepă și cadavrul pe rotă. ! 

18. Toma Gligorii din comuna Vidra care a fost căpi- 
tană în timpulii turburărilorii şi a învitotă poporul la revo- 
luţiune sub pedepsă de 500 fi, să fiă frântii cu rota, capulii 
să i se pună în ț&pă și cadavrulă pe rotă. 

19 Vasile Todori, din orașulă Ofenbaiă, fosti căpi- 
tanii pe timpulă revoluțiunii, să i se taie capulii cu paloșulă, 
capulii să i se pună în țepă şi cadavrulă pe rotă, 

20. Petru Goia, din comuna Vidra, care a fostii. căpitană 
juratii de Horia, să fiă pedepsiti eu morte, capulă în țepă 
și cadavrulă pe rotă. 

21. lonii Ispasiă, din comuna Lupșa, care dimpreună cu 
Stefani Ispasi şi cu alți complici ai săi, ai atacati noptea 
în Valea-Vinţii pe locotenentulii Mesterhăzy și trupa sa, şi 
ati pușeată pe locotenentul Mesterhăzy, se condamnă să i 

Ay se tăie mai ântâiii mâna în: loculi supliciului, apoi capuli, 
care să i se înfigă în ţepă și corpul să i se pună pe rotă. 

22. Stefani Ispasi, din comuna Lupșa, care dimpre: 
ună cu alți complici ai săi, aii atacată în Valea-Vinții trupa 
locotenentului Mesterhăzy şi a pușeati chiar densulu pe
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Mesterhâzy, se condamnă la morte, dar mai ântâiă să i se taie mâna drâptă, apoi capulă să i se pună în țEpă şi ea- davrulă pe rgtă. 
23. Todoră Michailă, din comuna Rîulă-mare, care, din ordinul căpitanului Horia, a bucinată pe drumuri și pe Vă, și a convocată poporulii la revoluțiune, amenințând cu țepa și cu pedepsă de 500 fl, se condamnă la morte, capul să i se pună în țepă şi eadavrulă pe rotă, 24. Ilie N uţii, din comuna Roşia, care, din ordinulă căpi- tanului Horia, a, convocată poporulii la Câmpeni, ca să audă porunca, ce a primit'o Horia, de la împ&ratulă, să i se taie capul cu sabia, capulă să i se pună în țepă şi cadavrulă pe rotă,. 

25. Mateii Pratea, din comuna Lupșa, care a pantiei- pată la ataculii asupra, trupei lui Mesterhăzy, să i se taie capulă cu paloşulă, capulă să i se pună în țepă și cada- vrulă pe râtă. 

Afară de: acestia, comitatul Albei condamoă, la mârte încă următorii : 
26. Petru Adami, din Almașulă-mare, inculpati că a luatii parte la devastările întâmplate în Câmpeni. 
27. Todoră Faur i, din Ofenbaiă, fostă: căpitană în timpul revoluţiunii. 
28. Davidi Onu Su rdu, din comuna, Muşca, fostă că. pițanii. 
29. Petru Oida “Ţică, din Bistra, căpitanii. 20. Ursii Șoldeşă, din Câmpeni, fostii căpitanii. 31. Todoriă Lazără lgnăţoii, din Rîuli-mare, fostu căpitană. 
31. Petru Vesa Dehele ani, fostă căprariă. 

'33. Avrami Vesa Deheleană, din Câmpeni. 34. Pavelă Bocă, din Vidra, fostă căpitani, să fiă frântă cu rota. Acesta însă muri în închis6re,. 
35. Todorii Berindeiă din Câmpeni fostii căpitană, să fiă frântă cu rota.
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36. Lonă Pîntariă Murariulă, din Câmpeni, să i se 
taie mâna dreptă și apoi capulă. ” 

37. În fine comitatulă Albei condamnă și pe tină&rulă că- 
pitană Ionii Nicola ală Horii, dar numai la uni ană 
închisâre, și acesta de sigurii în considerarea morţii severe, la 
care a fostii supusă părintele stă. 

Cum sa urmatii însă cu instrucţiunea acestori procese, e 
destuli să amintimă aici ună singurii casii, pe care-lii rela- 
teză însuși br. Kemeny. 

În 21 Martie 1785 d6usulii serie comisariului Brukenthal : 
„În ce privesee pe captivulă de sul No. 26 cu numele 

Petru Adamii, care de asemenea a fostă condamnati la 
morte, dâusulă a fostii judecatii pe Dasa deelaraţiunilorii, ce 
le făcuse doi soldați, şi cari Iu văduse când condusese po- 
porulii la devastarea casei spanului din Câmpeni Acum 
însă de curendă Petru Adamii a adusă deposiţiunile mai 
multor marturi, şi prin acestia probeză, că dânsul încă dela 
începutulă revoluțiunii şi până în fine a fostă totii acasă, și 
sa ocupatii cu lucrarea minelorii. Din acestă causă ami tre- 
buită să suspendămiă sentența acâsta până la autenticarea de- 
posițiuniloră marturiloră, și anume atâtii în ce privesce la tim- 
pulă de la începutul, câtă şi de la finele revoluțiunii. 

Împăratulă Iosif se temea, că nobilimea din Transilvania 
va face de noii escese cu pedepsele de morte, și din acestă 
causă ordonă încă în luna lui Martie, că în privința tuturor 
celor lalți eorifei, să se aplice sentenţa reformată din Aradă, 
adecă 1 anii până la 3 ani de închisore. 

Teranii condemnați la morte în comitatulă Albei, par- 
tea cea mai mare eraii judecaţi încă din luna lui Febru- 
arie, dar sentențele loră nu fură revisuite până în luna lui 
Augusti. 

În timpulă acesta 5 dintre țăranii acestia muriră în 
miseria înehisorilonă. Cei-alalţi sub frica continuă a pedep- 
sei de morte, luară decisiunea să scape din închisore. Doi 
inși în desperarea lori se urcară pe coșulă închisorii în sust
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Şi eşiră. afară, iar cei-alalți 30 de inși, sfredeliră mai multi timpii zidul celă Srosi ali închisorii, fără să fiă obser- vaţi, făcură o gaură, în părete, și pe la finele lunei lui Tunie, eșiră afară unul câte unulă, apoi se coborîră în șanțulă celii mare ală cetăţii și fugiră cu toţii prin păduri. Spaima cuprinse acum de noii nobilimea din comita- tul Albei. Armata şi guvernul cerură îndată inter- vențiunea protopopului Iosifă Adamoviei din Abradă. A- cesta trimise numai decâtii Omeni  încreduţi la țăranii, cari scăpase, și în numele Suvernului le primise agra- țiare, dacă se vorii întâree iarăşi la Alba Iulia, Dece țărani se întorseră numai decâtă şi după dEnșii urmară Şi cei alalț. 

Abia acum, în urma, acestei desperată întreprinderi comi- sariulă guvernului le revisui sentențele şi le schimbă pe- depsa de morte în pedepsă de câte 3 ani închisâre. Iar protopopulii Adamovică, pentru servieiele, ce le făcu țerei cu acâstă ocasiune, primi din ordinulă monarehului o nduă vecompensă de 100 de galbini. 
Comitatul Clujului încă condemnă la morte pe unii preotiă şi pe 8 țărani. 
Aceștia eraii : - 
1. Maftei Polan i, din comuna Buru, — condam- natii la morte cu țepă. 

o 2. Teodoru M ule, din Vale, — Ja tepă. 
3. Nicula Dondo Șă, din Sân-Gcorgiulă Trăscăului, — la țepă 
4. Petru Dond oș i, din Sân-Georgiulii Trăscăului, la țepă. 

5. Nicula M eria, din Măgură,—la țepă, 
6. Miehaiu Raţă, din. Sân-Georgiulii Trăscăului, — vebelă și profanatoriii ali lucrurilor sfinte, să i-se taie mai âutâiti drâpta, și apoi capulă. 
7. George Cătană, din comuna Vale, —la ț&pă, 5, Po pa Ion i, din Bedeleu,—]a, ț6pă.
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9. George Nicula saă Kerekes, din Vale, — 
la ţ6pă. ” 

Sentenţele aceste încă ati fostii reformate. 
Cei de ântâii 5 inși fură condamnaţi numai la câte GU de bas- 

tone, — pedâpsă în timpuli acesta de adevărată inocență,—iar 
cei alalți la câte 2 şi 3 ani de închisore. 

În comitatuli Hinedârei se urmă aceeași justiţiă. 
Tribunalulă saă 'Pabla de aici condamnă la morte pe Îi 

țărani și preoți. La trei din aceștia, pedepsa li se schimbă, 
în calea graţiei la câte 10 ani de închisore, iar cei aialți fură 
condamnaţi să tragă corăbiile la Petrovaradină. 

Pe la începutulă lunei lui Martie armata, prinse și pe uni 
așa numită Ilie Stefi sai Pârţală, care Și pro- 
pusese să începă de noii. revoluțiunea. 

Născut în orașul Săearîmbi din părinți băiași, Foârțală 
era unii omit de o statură înaltă, dar bine făcută, cu ochi mată, 
sprâncene negre, perulă lungă castaniă, energică la vorbă, în 
etate de 27—28 ani, luase parte la revoluțiunea din co- 
mitatulii Hinedorei, avea o casă în londolă şi era părinte la 
trei copii. 

Despre intenţiunile sale de a începe de noii revoluţiunea, 
Popa Matei din Sântă-Andreşii ne spune următorele : 

În luna luă Decembre, după Sântulă Niculae, am venită cu 
densulii dela Hondolă până Ia comuna Buruieni, şi pe drunmii 
Ferţală dise către mine, scii ce am ei de e gândii ? Eii voiesci 
să începă de noii revoluțiunea, care a începuto Horia şi n'a 
dus'o la sfârşită, dar s'o începii mai bine și cu puteri mai 
mari de cum a făcutiă elă, anume, nu în timpă de tomnă către 
iernă, cum a făcută Horia, ei la primăveră, când înfrundesei 
pădurile, așa cam pe la Pasci, iar ei să mă obligii să 
fiii sceretariulă lui pentru espedarea scrisoriloră, fiindii-că 
voiesce să, trimită de noi serisori la Crișeni, ca să facă v'a- 
dunare, căci între Crișeni are Gmenii, cei mai încreduți, şi 
despre acâsta voiesce să însciințeze şi pe frații din Banati, 
ca de o dată cu Crișenii să se ridice şi ci. Eă cunoscân-
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du-li, că e omă ră, dice Popa Matei, me am temuti de elă și așa i am promisii, că voiă fi cancelistuli lui pentru espedarea serisoriloră. Ajungândă în comuna Buruieni am petrecutii cu elti aici trei dile la o rudă a dânsului. Ferţală, a rămasti aici până în 6 sai 7 Februarie stiluli vechii şi apoi simțindă, că armata voiesce să-lă prindă a fugiti de aci. În timpul acesta, protopopulă din Trestia, —primindă o serisore dela comandantulă din Abrudă, prin care i făcea eu- noscutii, că armata voiesce să prindă pe Pârţală, și a pusă unii premiă pe capulă lui, — m'a chiămată să mă ducă la dEnsulă, dar sub altă pretextă, și mergâpdă ei la protopo- puli, n'a chiămatii într'o cameră, particulară, a luati erucea Şi me a jurată, că la tote întrebările, ce mi le va, face, să-i descoperă adevărulă, de dră-ce, chiar dacă voii fi comisii morte de omii, dânsulă 'mi va, câștiga. agrațiarea, apoi după ce ma jurată mi-a, citită serisorea domnului comandantă și me a întrebatii săi descoperă unde se află Ilie Ferţală. Ră i am răspunsi, că în momentulii acela nu poti să sciă unde se află, Fârțală, dar voiii cerea să aflu dela rudele sale din comuna, Buruieni, apoi ami venită în comuna Bu- ruieni şi aici am aflatii, că dânsulă fugise în comuna Tisa, unde petrecea în casa, lui Iosifă Furduii din porti: Mure- şului, şi așa cil me am dusi cu husari până lângă comuna, Tisa și după intormaţiunile, ce le dasemi că, husariă Paă şi prinsă în casa lui Iosif Furduiăi, 

Ferțală fu dusi mai ântâi la Slatna, apoi la Alba Iulia “și în urmă fa predată comitatului THinedora. Tribunalulă sai “Tabla de aici "li condamnă să fiă frântă cu rota. Cancelaria însă propuse împăratului să i-se schimbe pedâpsa în închi- sore pe totă viâța, pe de asupra câte 50 de bastone pe fiă- care anii; şi totii-o-dată să i-se imprime ferulii arsi pe faţă. Pe acesti raport împăratul puse următorea resoluţiune : „Aprobă părerea cancelarieie, 
Încă în cele de ântâiă luni ale anului 1785 fiica de o
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n6uă revoluțiune se răspândi în tote comitatele ce fusese 
teatrulă revoluţiunii. 

Anume țăranii din comitatulii Zarandului amenința pe față: 
„Că mai bine să le taie capulă, de câtii să servescă mai multă 
la domni, că dacă se va desprimăvera voră ved6 ei la ce 
domni voră servi de aci înainte, că Și aceia, cară au servită 
până acuma, aă servită numai de cinste, dar ei nu sunt o- 
bligaţi să servescă.« 

În comitatul Clujului se respândi faima, că grănicerii ro- 
mâni din regimentulă ală Il-lea, și anume grănicerii din dis- 
trietulii Rodnei, se ar fi înțelesii, că la unii termină anumiti 
să-și ucidă mai ântâii oficerii, ȘI apoi să înc6pă cu este- 
minarea unguriloră. | 

Scirea acesta o comunică adunării comitatului contele Ionii 
Csaky în 26 Februarie, şi adunarea decise să raporteze nu- 
mai decâtă guvernului. 

Aceeași frică de o nduă revoluțiune se lăţise şi în comi- 
tatulă Cetăţii-de-baltă. 

Înt”o serisore din 12 Augustii, adresată unui preotii eato- 
lică cu numele Emerică Danielă în Roma, citimii următorele : 

„Este adeverată, că românii din comitatul Cetăţii-de-baltă 
aii începutii de noi să facă turburăzi. Anume românii din 
comuna Adămușii aveai intenţiune, ca într'o Duminecă anu- 
mită, când se vori aduna mai mulți unguri în biserica re- 
formată, să năvălescă asupra unguriloră în biserică şi să-i 
ucidă, dar n'aii fosti fericiți în planulă loră, fiindii-că toc- 
mai în Dumincea aceea sa bolnăvitii preotulă reformată şi 
ungurii nu se ai adunati la biserică, apoi descoperindu-se 
intențiunile românilorii, preotulă, primariulii ȘI doi jurață ai 
fostă prinși numai de câtii și duși în închisore.* 

Albăcenii amenințaă și dânşii. 
Pe la finele lunci lui Iunie 1785, cinei locuitoni din Al- 

Dacă, în frunte cu Petru Nicola, consângeniă, vechiă amicii 
și fostă soții de călătoriă ală lui Horia, plecară de noi ca
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deputaţi la Viena. Dânșii trecură pe la Beiușă şi peste nopte rEmaseră în comuna aşa numită Pod-Meză, Aici între altele Petru Nicola se esprimă asti-felii către țăranii de acolo : „Acum pe noi ne a scăpatii Dumnedeii. De aici om probă- lui să meremă la împăratul. De n'om pute merge, om mai face una, Datar atunci de om și peri, Până acum am ridi- catii lucrurile numai şedendă, dar de aci înainte o să le ri dicămă din piciore.e . 
Și euvintele lui Petru Nicola, fură aduse şi la cunoseința 

monarehului. 
Deși amenințările acestea erai numai ultimele flacără ale iritaţiuniă, ce mai esistaă în poporă, şi nu presentaă absoluti nici ună periculă de o nduă turburare a siguranței publice, nobilimea. însă păţită odată, considera lucrurile în seriosi, 
În comitatulti Turdii și în comitatulă Cetăţii-de-baltă, se interdise preoțiloră în mai multe comune, ca să mai umble eu crucea pe la poporeni. 
Magistratul din Abrud, cuprinsi de aceeași nelinisce, decise să silâscă pe toți românii de acolo, ca să depună unii jutămentiă de credință față cu principele și față cu oraşulăi. Românii cerură să, fiă Jurați și ungurii. Magistratulă le admise cererea. Apoi în diua de 12 Aprile și cele următore, funcţionarii magistratului jurară întregă populaţiunea A- brudului. | 
Jurămentulii româneseii era următoriulă, 
Textul "1 reproduceinii aici, așa cum era în originală, schimbândă numai caracterele ortografiei unguresci : 

„lo N. N. pe legea mea, pe sufletulă mei, joră pe Dum- nedeulă celă viii și veșnicii şi sfânta, Troiță, Maica prea eu- rasă, toți sfinţii lui Dumnedeii, patru posturi întruni ani și cuminecătura de la morte, cum că, până oi trăi; şi până mi-o sta capulă în susti, tote poruncile și cele împărătescă a năl- țatului împărată al doilea, Iosivii şi cele, cari star da prin Diregătorii rânduiți de înalta împErățiă şi scaunele a Teri,
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a oraşului Abrudului le oi asculta și le oi plini încâtă mi-o 
fi puterea mea, în potriva acelora n'oi face nimica, nică n'oi 
ține sfat în aleanulă acelora cu nime, ci încă de oi audi, 
aii de oi pricepe pe cine-va, că or să facă ceva în scăderea 
și în aleanulă orașului, o măcar a căruia nâmului şi legilorii 
dintr'acestă oraşii, o au în aleanulă privileghiumului, aă a- 
supra orașului, mintonas oi da de scire sati Bir&ului sai Per- 
mesterului saii la totii seaunulii orașului, şi de sar mai 
templa, să se ridice cine-va ocar nâmiă Rumânescăi, aă mă- 
car fiăsce carele nmii, ati măcar ce Gmeni hlestemați cu 
poruncă mineinose, pe cum sia făcută și acuma în Rebelia 
asta asupra orașului şi asupra ungurilorii, peste poruncile şi 
voia nălțatului împăratului, până o fi o picătură de sânge 
în mine oi sta lângă oraşii şi lângă Deregătoni și pe lângă 
dereptatea orașului, şi pe lângă cămara împăratului (Admi- 
nistrațiunea, domenielorii coronci), aşa să ne ajute Dumnedeii 
şi așa să-mi dee ispășenia sufletului mei. « 

Pe la finele lunei lui Ianuarie fu prinsă și ună aşa nu- 
miti Popa Niculae din Orăsciă. Acesta, după cum se vor- 
bia, trecuse în 'Țera românescă, ca să formeze aici ună cor pă de 
600 de omeni şi să, vină în ajutorulă revoluţiunii din 'Tran- 
silvania. 

Guverulii făcu numai de câti pași în 'Pera, românescă și 
Popa Nicolae fu prinsi în Bucuresci. Agenţia austriacă ceru 
estradarea dânsului şi principele o concese, dar cu rugarea, 
că Popa Niculae să nu fiă pedepsită cu morte D, 

Adusii în Transilvania, acestii Popa Nicolae, declară în in- 
terogatoriulă sâă, că dânsul este din Orăseia și în timpulii 
revoluţiunii a, trecută în Ţâra românescă la Câmpulii-Lungii, 
Din Câmpulă-Lungii s'a dusi la culesuli viiloră, ce sunt pro- 
prietatea mitropolitului, unde se afla, şi mitropolitul, și de 

1) nur habe der Herr Fiirst ersuchet, womit der Popp Nicolai nicht 
am Leben gestrafet werden migte. Gencralulă Fabris către contele Ian- 
Bovits, 8 Februarie 1783.
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acolo a venită apoi la Bucuresci. Din Bucuresei s'a dusi la episcopulii din Rîmnică, câștigându-și peste toti locali pânea cu munea mânilorii. De la Rîmnieii s'a întorsit iarăşi la Bu- curesci și apoi aici a. fostă prinsă și trimisă în Transilvania. Dar dânsul nu e Popa Nicolae, ci-lă chiamă Nicolae Cârste, şi ma fostă posta lui Horia, pe care nici nu l'a cunoscută. Atâtii este, ce scimi despre acestă pretinsă emisarii ală iobagilor din "Transilvania. 

Unii singură indice esistă numai, că românii din 'Transil- vania ar fi asceptatii ună ajutoriii străinii, anume serisirea no- bilului Francisc Badea, din Dobra, vu data 27 Novembre : Densulă serie : 

„Din anumite împrejurări şi din cuvintele rebelilori am aflati, că dânşii asecâptă aj utorii, ca să ducă la îndepli- nire intențiunile loră malițidse. Anume popa româneseii din Lăpuşnici, eu oeasiunea unut prasnicii, cum i dice poporuliă, şopti unei ungurdice la urechiă, că românii de aceea nu se lasă acum în bătaiă, fiindii-că le vine a jutoriă, numai să se-roge ca Dumnedeii să ţină în vicţă pe suveranii de legea loriă, de aceea să vedă şi ungurii să se roge și denșii pentru împăratul lori. 

După, încetarea revoluţiunii se făcură, ore-cart schimbări şi în administrațiunea comitateloră din Transilvania. 
Br. Jon Bornemisza, comitele Hinedorei, fu strămutată în pedepsă ca asesoră la 'Tabla regală, de dre-ce, dice împ&- ratulă: „Dânsulă n'a avută nici o dată capacitatea, ca să ocupe 0 funcţiune așa înaltă, nici în timpi de pace și cu atâtă mai puținii în împrejurările actuale“, 
În loeulă densului fa trimisi ca administratorii consilia- iuli Michaii Brukenthal 1) şi împăratulă "lă autorisă, ea în 
9) Michaiă Bruk enthal, nepotă ali guvernătoriului Samuilă Bru- kenthal, fa numiti în același ană (Decembre 1785). comisariă regali peste comitatele, Fogărașiă, Haromsecii și Odorheiăi. iar în 1790 fu alesă comite naţiunii ali săsesci, și reposă Ia anulă 1813.



494 REVOLUȚIUNEA LUI HORIA, 

loculii vechilorii funționari „speriați peste măsură și cari 
vădă tote lucrurile în colori false,“ densulii să propună gu- 
vernului alţi funcționari noi și guvernul să-i numeseă, fără 
să mai întrebe cancelaria. Acâstă măsură, adauge împăratulă, 
trebuie so iee din causa disposițiunii spiritelor acestori 
funcţionari, disposițiune agitată, ce ai arătat'o dânşii cu o- 
casiunea numeroselori esecutări întemplate în Deva. Aşa, 
că fără schimbări şi fără inspecţiune nu le pote încredința 
admini ;traţiunea, Justiţiei şi cu atâtii mai puţinii procesele 
criminale. 

De asemenea fu depărtatii din oficii şi comitele Clujului, 
contele Ionă Csaky, cel nai zelosă magnată în timpuli 
insurecțiunii, care 'și sacrificase aprope tută averea pentru inar- 
marea nobilimii, şi singură luase titlul de supremit beliduce. 

Căduti în disgrația monarehului, că a cutezată să insu- 
recționeze nobilimea, fără permisiune mai înaltă, densulii se 
retrase în vicța privată, nu mai putu să-și secâștige oficiulii, 
și după cum serie ună contimporană muri fără gloriă la a- 
nulii 18071). 

XXXVI. ÎN». rosiră DESFIINȚEZĂ SERVITUTEA PERSONALA 
A TERANILORI. 

În 27 Novemhre 1734 împeratulă losifi seriea contelui 
Tankovits: 

„Cu deosebire trebue desfiinţată iobagionatuli în câtă se 
estinde și asupra personelorii . . . dacă pe lângă tote w- 
dinele mele atâtă de energice nu sa pututi pune capttii 
unei asupriri, ce desonoreză așa multii omenimeac. 

1) Szirmay, Horaianae Scditionis Historia.
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Acestă umană intenţiune, împăratul o realisă îndată, ce revoluţiunea, se linisei. | 
În 22 Augustă împăratulă Iosifă al II-lea, desființă ser- vitutea personală a iobagilorii din 'Fransilvania şi Ungaria. Textulii acestei memorabile patente în istoria țăranilorii este următoriulii : 

„Noi Iosifă ali II-lea, din grația lui Dumnedei Împărat alesă ali Romaniloră totii-de-una Augustă, Rege ali Ger- maniei, Ierusalimului, Ungariei ete. Mare Principe ali Tran- silvaniei. 
„Prin acesta facemii cunosentiă tuturorii, cărora, se cuvine: Încă de la începutul domniei nostre, intențiunea nostră, bine- voitore, solicitudinea nostră părințescă, grija nostră neobo- sită și tote stăruințele nustre ati fostă îndreptate, că pe câtă ne permiti puterile să promovămiă și să stabilimii fericirea poporeloră stipuse domniei nostre, fără osebire de statii şi de condiţiune, și fără nici o distineţiune între națiuni şi re- ligiuni. Şi ea să putemii ajunge la acesti scop recunoscemi, că în privința acesta mai multi contribue îmbunătăţirea a- griculturei. şi desceptarea, industriei, şi lucrurile acestea nu se poti dobândi altmintrelea, de câtă dacă se va, stabili Şi pentru țărani întruni mod generală libertatea personală, ce-i compete fiă-cărui omiă de la natură, și care trebue să i-o dee şi statulii, şi dacă se va asigura și stabili întruni modă da- rabilă și peniru dânșii proprietatea averii, în câtă compete după lege. Spre scopulă acesta, voimă, ca următorele dispo- sițiuni să facă parte din dreptul publici Și ordonămii să fiă publicate peste totă loculi, ca, astă-felii să servescă de cu- noseință şi direcțiune generală pentru toți. 

„Îl. Condiţiunea de iobagii, în câtă acesta supunea până acum pe țărani la o bligaţiuni ve cinice, şi-i făcea legaţi de gliă, o desființămiă pentru viitori pură și sim- plu, și voimă, ea de aci înainte nu mirea de iobagii nici să nu se mai întrebuințeze în sensulă acesta, și în consecință
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declarămii pentru _viitoriii pe toți și .pe fiă-care țăranii de 
oni-ce naţiune sai religiune, de omeni cu dreptulă de 
liberă migraţiune, în câtă le privesce personele lori, şi 
ordonămii, ca. astii-felii să fă, tratați şi considerați peste 
totă loculă, îndemmându-ne la acesta şi reclamând'o drep- | 
tulă naturcă şi chiar interesulii binelui publică 1); de unde 

y urmeză, că tote procesele pentru revindicarea libertăţii aă 
să înceteze de sine. 

„2. Voimi ea fiă-care țeranii să fiă liberă a încheia că- 
sătorii după bunulii săi placă, şi chiar fără consensulă 
domnului pământeseă, să se potă aplica la studii şi la 
sciințe, să învețe artele şi meseriele, şi să le potă 
esercita ori şi unde. 

„3. Nici uni țărană, nici fiulă, nici fica, nici altă individ, 
care se ţine de familia sa, să nu potă fi siliți, fără voia loră, ca. 
să facă servicii de curte la domnulii pământescii, ci i-se lasă 
fiă-cărui în voia liberă, dacă voesce să primâscă asupra sa 
asti-felă, de servicii şi despre acesta să facă contractii cu 
domnulit pământescă, după cum i place, și dacă pote să se 
înțelegă de bună voiă, | 

„d. Fiă-care ţăranii pote după voia sa liberă să dăruicscă 
să schimbe, să zălogescă, să testeze copiiloră stă, șaii altcă 
rade ale sale, sai să lase ca legată ori-eui va voi, ori-ee 
felă de avere a sa mobilă Și câștigată, adecă prețului cores- 
pundătoriă ali pămenturilorii de arătură, alii fânaţelorii, ali 
morilorii sa ală viilorii, şi în fine să dispună despre ele 

1) Conditionem [ob bagionalem, in quantum illa Colonos 
hactenus perpetuae obligationis, et glebae adscriptos 
efticiebat, pro faturo simpliciter tollim ns, et neque in hoc sensu No- 
menclaturam Iobbăgy în posterum usuari volumus, conseqtienfer 
omnes et singulos Colonos, cujuscunque Nationis, au Religionis sint, pro 
futuro quoad suas personas liberae migrationis homines esse 
pronunciamus, et pro talibus ubique haberi, et reputari iubemus, 
Iure naturae, et ipsa etiam publici Boni ratione id ipsum suadente, et 
exigente.



ÎMP. rosrrti DESFUNȚEZĂ SERVICUTEA PERSONALĂ. 497 liberă după voia, sa, remânândă însă, neatinsă dreptulă le- galii de perpetuitate ali domnilor pământesci, se înţelege însă aici, că sarcinile, la cari e supusi vcndătoriulă sai tes: tatoriulă cu privire Ia pământurile acestea, şi în câți sareinele acestea nu se icrtă din partea domnului, ele treci la cumpără- toriulii sată legatariulii, cari urmeză în posesiunea lori actuală, „5. Pentru ca să patemii stabili întruni modă durabilă siguranța, în privința lueruriloră, ce le posedă țăranii, amiă de- cisii grațiosii, ea, donşii, sai ori-ce felu de suecesori ai los, să nu fiă depărtați din moșia loră țărăneseă sai din oră-ce felii de pământuri ale lori, nici să fiă turburați în posesiu- nea, acesta fără causă legală ?și suficientă Și fără decisiunea prealabilă a comitatului competentă, ci pământurile aceşte să rămână totă-de-una, în posesiunea lori. liniscită şi netur- burată, şi nici să fiă strămutați dintr'ună loeii într'altulă, sai dintr'unti coniitată într'altulă fără, de voia loră, „6. În ce privesce cele-alalte cestiuni, cari nu sunt cu- prinse în punetele aceste, țăranii se vorii conforma, ordinaţiu- nilori, ce esistă, până când cu introducerea succesivă a urbariului va urma o vegulare şi în Privința, acesta, şi de se va întâmpla, ca țăranii să sufere ore-cari maltratări, co- mitatulti le va asiena asistența. fiscalului (a advocatului co- mitatului) și va fi obligată să pedepseseă nedreptăţirile, ce li se facă. 
„Aceste stabilindu-se şi publicându-se asti-felă în privința țăraniloră, ne încredemi prea grațios, că, şi d6nşii voră co- vespunde intențiunii năstre părințesci, şi se vori sili, ca prin lucrările lori domestice și prin cultivarea activă a ECOno- mici rurale să promoveze după puteri binele publică, feri- cirea lori propriă şi a urmașiloră-să, Dată în cetatea nos- tră arehiducală, în Viena, Austriei, în diua de 29 a lunei Au- sustii, anul domnului 1785 ală imperiului nostru romanii ali doue-deci și unulea și ali regatelorii nostre ală cincilea. 

„Iosif, 

32 -
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„Aşa se rupseră lanţele servituţii personale de pe milionele 
de iobagi din totă Ungaria și Transilvania, de pe români, 
ungui, slovaci, ruteni, sârhi și germani. 

Servitutea personală, legarea iobagiului de gliă, interdicți- 
unea de a se strămuta de la unii domnii la altulii, ce fu de- 
cretată de camera Ungariei asupra țăraniloră în urma revo- 
laţiunii de la 15142), fu ştârsă după 270 de ani, cu sângele 
poporului română din Transilvania. 

A fostii grea acâstă epocă asupra ţăranilorii. A fostii ne- 
fericitii acestii articulii, care condamnă la selavia, perpetuă 
tote generațiunile iobagilor, care stabilia, că miseria să fiă 
sortea ţăranului şi a familiei sale, şi-lă aruncă pentru totii- 
de-una pradă în arbitriulă domnului săă 

Desființarea legării de gliă, fu cea mai mare şi cca mai glo- 
ri0să binefacere, ce o făcu împăratulii Iosif poporului români. 

În acelaşi anii se începură şi lucrările pentru introducerea 
regulării urbariale sai pentru stabilirea obligațiuniloră din 
țerani și domni, şi astii-felii posiţiunea ţăranului se ușură în 
modă considerabilă 2). 

1) Texiulă acestui funestă articulă era următoriulă: Attamen, ut huius 

modi proditionis eorum (rusticorum) memoria atque temporalis, poena 

etiam ad posteros corum diffundatur et transeat; et quam 

enorme facinus sit în dominos insurgere, omne seculum agnoscat; 

a modo deinceps universi rustici, in hoc regno ubilibet residentes..., 
per hanc infidel tatis ipsorum notam, amissa libertate eorumn, qua 

de loco în locum recedendi habebant facnltatem. dominis ipsoram ter- 

vestribus mera et perpetua rusticitate siut subiecti: neque 

de cetero, contra voluntatem et consensum dominorum suorum de loco in 

locum recedendi et sese moraturos conferendi habeant facultatem. Decre- 

tulă VII alii regelui Uladislan, art. XIV, din 1514. Katona, Historia cri- 

tica, T XVIII. 759. 

2) Încă în Inna lui Februarie 1755 îmoăratulii ordonă cancelariei să 

se publice și pună îu esecatare regulamentulii urbarialii: und 

wird sie (die Kanzley) gemossen dem Gubernio unter sehwester Ver- 

antwortung auftragen, die so oft anbefohlene Urbarial Regula- 

tion, so wie sie verfasst worden ist, hinauszngeben und in Voll: 

zag zu bringen. Biletul din 28 Februarie 1785.



EXPATRIAREA MAI MULTORU ŢERANI. 499 

Nu e loculii aici să urmărim mai departe cestiunea ță&- vaniloră din 'Pransilvania. 
Nobilimea, ce e drepti, în multe, nu se putu desbrăea de vechile sale prejudicii, de vechile sale licenţe. 
Dar din partea monarehului servitutea personală era. des- ființată. Camera de la 1791 trebui so recunoscă şi dânsa. Condiţiunea țăraniloră după 1785 fu cu multi mai uşoră, ea sub imperiuli iobăgiei lui Uladislau. 
Cea mai puternică armă a fendalităţii fa distrusă. 
Selavulă agricoli era liberatii. 

XXXIX. EXPATRIAREA MAI MULroRt VERANĂ,. 

În Octobre 1785 împă&ratulii losifi decretă o măsură en totulii severă asupra româniloră, cari luase parte în revolu- țiune,—expatriarea mai multoră țărani. 
Nobilimea din Transilvania cerea, cu insistență, din tote părțile, să se depărteze din ochii sti țăranii, cari aă maltra- tato și sărăcit'o, cari n'o mai poti despăgnbi şi cari mare parte aă rămasti nepedepsiți 
Cererea nobilimii, în parte fu împlinită, 
Anume în anulă 1785, ună aşa numită Grigore Keszey se plânse la eancelariă, că densulă a fosțăi mai înainte funeţionariă de ali comitatului, dar în timpuli revolațiunii Vai maltratată Şi mutilati țăranii români, în câtă nu mai e capabilă de o- ficiii, și din acâstă causă se TOSă, să i-se dee o funcțiune ca mesurătoriă de sare la Alba Iulia, sati o pensiune ca să, potă trăi. 

Cancelaria propuse împăratului, că Grigore Keszey să fiă recomandată guvernului din Transilvania pentru o funeţiune mai mică, iar ţăranii, eari Vaii maltratatii, și cari, după cum susține dânsulă, ai rămasii nepedepsiți să fiă strămutați în Banati sai în altii loci.
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Pe raportulii cancelariei împăratulii puse următorea, du- 
rerdsă resoluțiune: 

„Să se însărcineze guvernul, ca la cea de ântâiit oeasiune 
să-i dee o funcţiune convenabilă... Iar în ce privesce pe 
românii aceia, cari vorii fi personali cunoscuți, că aă comisii 
maltratări, şi despre cari nu esistă nică o îndoidlă şi oră-cine 
i eunosce ca, astii-felii de meni, aceia dimpreună cu vitele 
şi instrumentele loră de economiă să fiă transportați la re- 
gimentulă româno-iliricii din Banati, aşa ca să nu sufere 
nică o pagubă, şi despre acesta să fiă informatii şi consiliul 
de resbelă“. 

Acâsta, era aşa dar sentența de expatriare 

Unii lucru trebue să observămă aici, că ordinulă împăratului 
nu se mărginea numai la țăranii, cari mutilase pe Keszey, nu 
făcea, deosebire între aceia, cari rămăsese nepedepsiţi și între 
aceia, cară suferise tote rigorile și tote miseriile justiţiei nobili- 
tare, cară 'şi luase pedepsa, saă se aflaii încă sub ferele închi- 
soriloră. 

Pedepsiţi ori nepedepsiți guvernului i-se lăsă mâna liberă, 
Ordinulă împăratului sosi în Transilvania şi comitatele fară 

nuinai de câtă invitate să pregătescă listele țăraniloră, cară ati 
să fiă expatriați. 

În privinţa, acestoră țărani generalulă Pabris adresă gu- 
vernului în 11 Ianuarie 1786 următorele întrebări : 

Cum să se facă transferarea țăraniloră, cari ai familii ? 
Să fiă dânșii ridicaţi şi transferați dimpreună cu familiele 
loră, cu vitele, cu carele și averea ce o aii, sait aceste să 
remână înapoi şi să le trimită mai în urmă? Cu ce felă de 
cheltueli să se facă transportarea lori? Ce disposițiuni să 
se ice pentru nutrețulă vitelorii, dacă le voră lua cu dânșii, 
fiindii-că în timpuliă acesta de icrnă nu esistă pășune? În 
fine ce măsuri, pentru bucatele, ce le aă de lipsă domenii a- 
ceştia, ca să le semene în locurile unde voră fi colonisaţi.
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Guvernulii r&spunse: 

»Teranii, cari ai mijlce proprii, lucru, care se va put6 
constata mai hine cu ocasiunea esecuțiunii, aceia să călă- torescă pe cheltuelile loră proprii, aceia însă, cari n'aă mij- 
loce, nici care, acelora să le dee comunele pe unde treci 
pâne, nutreți şi care de transportă, până la frontiera 'Tran- 
silvaniei, şi prestațiunile aceste să se rebonifice comuneloră 
după preţulă regulamentală. Pentru esecutarea acestei m&- 
suri să îngrijâscă oficerii, cari vori însoți pe Omenii aceștia, 
în drumulă loră. Iar după ce voră trece peste fiontiera, 
Transilvaniei să fiă rugată administrațiunea din Banati să 
îngrijescă dânsa de subsistența, lorii. Și ca nu cum-va irans- 
portarea acesta să provice o răscălă în poporii, guvernulă 
a serisă consiliariului Michaitt Brukenthal și prin dânsul 
comiţiloră din Alba și Clujă, să trimiță comisari în ținuturile 
aceste, ea să instrueze pe țărani, că așa este voința prea înaltă 
a Maiestăţii Sale, și totii-o-dată să iee mesuri, ca iobagii să rămână linisciţi pe acasă fără de nici o frică... În ce pri- 
vesce în fine provisionarea ţăranilorii cu sămânța, de dră-ce 
e lucru cunoscuti, că în Banată bucatele sunt multă mai 
eftine ca în Transilvania, de aceea e mai bine, ca țăranii 
să-și vendă aici bucatele, ce le aii, și acolo “și voră cum- 
păra altele cu ună preț multii mai eftinu, şi cu modulă a- 
cesta, va fi mai uşoră chiar Şi transportarea lori. 

. 
s us v ' 5 yu u 

Prinderea, acestori ţărani se esecută cu mesuri secrete. 
În 31 Ianuarie 1786 geneialulii Fabris serie comandan- 

tului din Alba Iulia: 

„Comanda generală s'a înțelesii cu comisariulă guvernu- 
lui Michaii Brukenthal, ca transferarea, acestori Omeni să, se esecute în modulă următorii: Locuitorii din comitatulă Albei 
ce sunt destinaţi Ia, transferare, ai să fiă adunați la Alba 
Iulia, și cei din ţinutulă 'Trăseăului la Sântă-Georgiă. A- 
dunarea lorii să se facă în modulă următorii; Vre o câți-va,
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funcţionari din comitatuli Albei vori primi ordină, să con- 
voce cu blândețe la Alba Iulia pe iobagii, cară sunt desti- 
nați la transferare şi pe lângă dânşii să chiăme la Alba 
Inlia şi pe primari, pe preoți și câți-va locuitori credincioși 
din comunele de unde sunt țăranii, cari ai să fiă transferați. 
Convocarea lori să se facă sub pretextulii, ca să le publice 
aici uisce porunci mai înalte, şi funcționarii să se îngrijescă, 
ca Omenii aceştia să se înfățişeze la Alba, Iulia pe diua, 
de 10 Februarie 1785. Aici funcţionarii voră comunica ce- 
lorii destinaţi la transferare acesti ordină nestrămatabilă alti 
Maiestăţii Sale, şi țăraniloră acestora să le fiă liberă, ca 
în timpă de 3 dile să-și ice cu sine orice voieseil din fa- 
miliele și averea, loră, şi ce vorii pute transporta. Primarii 
și Jurații voră fi obligați să le aducă tote aceste la Alba 
Iulia în terminuli de trei dile, iar până atunci Omenii acestiz, 
să fiă ţinuţi sub pada armatei, şi în 13 Februarie să plece 
cu donșii în Banati, dueândiă cu ei familiele şi averea, ce le 
voră fi adusă, primarii și juraţii. 

În fine pentru țăranii din comitatulă Hinedorei locurile 
de - adunare se fixară la Bradii şi la Deva. 

Acestă severă măsură se și esceută fără compătimire cu 
nefericiţii țărani. 

Mai mulți părinți de familiă, omeni bătrâni și bolnavi de 
câte 65 și 70 de ani, cari abia scăpase de miseria, închiso- 
iloră fură prinși și porniţi pe drumă în timpă de iâruă. La 
cei mai mulţi femeile și copii le r&maseră pe acasă. Unii 
căpitană, cu numele Ursii Șoldeșii, bătrână de 70 de ani, 
care maj ântâiă fusese condamnată la morte, apoi la închisore, 
abia cescăpase din fârele earceriloră fu prinsă și transpor- 
tată și dânsul. În lista, cu care fu trimisă în Banati, ve- 
demii însemnată, că soția sa bolnavă de unit ani de dile, 
Jace în pată și astă-felă nu e transportabilă. Nefericitulă 
omii trebui să-și părăscscă soţia fără speranță, ca să se 
mai potă întorc, şi fără speranţă, ca soția să mai potă 
veni la dânsulă. Cu alte familii se întemplă, că pe bărbați
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şi femei i transportase, iar copii mici r&măsese înapoi 
pe la vecini, fiindă-că bieţii părinți nui putuse lua cu dânșii 
în timpulă iernei. Alţii luară toti ce avură, copii mici în 
etate de câte 2, 5, şi 7 ani, vite şi plecară. , 

Despre expatriarea acestori țErani, consiliulă aulicii de 
resbelii, serie cancelariei -următârele : 

„Comanda generală din Transilvania, raporteză, că în di- 
lele de 17, 18 și 19 Februarie a fosti trimişi în Banati 
eu escortă militară suficientă 122 de astă-felă de omeni.... 
Administraţiunea, civilă a luată asupra, sa, să le trimită mai în 
urmă familiele, averea, vitele, şi să le rebonifice construe- 
fiunile și instrumentele de economiă,.... Totă-o-dată am dată 
de noii ordinii eomandei generale slavone din Banată, ca să 
alâgă pentru Omenii aceștia locurile cele mai convenabile 
de aședare, aşa mai în fandulii țerei, şi să îngrijescă ca | 
îndată ce dânşii vorii sosi în Banată, să capete adăpostulă ne- 
cesarii și terenulă, ce li s'a destinatii, ca asti-feli să aibă 
ocupațiune și prin cultura câmpului să-și câștige mijlocele 
de esistență, până li se vorii trimite familiele şi vitele“). 

Între cei espatriaţi aflăm pe următorii: 
]. George Mareuli din Criseiorii, ali doilea căpitanii ali 

Zarandului. 

2. Popa Michaiă din Lăpuşnicii. 

1) “Făranii condemnaţi la expatriare erai din următârele comune : 
Paiă-de-Crișă, Bradii, Criscioră, Lunca, Luucoiă, Mestcănă, Michăleni, 
Ribița, Ruda, Sărapțiă, 'Pereţelii. Vaca, Valeamare din comitatulă Za- 
randului; Almașelă, Băcia, Boiulă-de-josă, Boză, Braşeii, Bretea româă- 
nescă, Clopotiva, Fizesci, Geoagiuliă-de-josii, Gotiata, Grădisce, Gura-Sada, 
Lapușnică, Linjina, Nucșâra, Ohaba-Ponoră, Păucinesci, Pescișulii-de-josiă, 
Poiana, Popesci, Rădulescă, Sân-Georgii, Şerelă, Simeria, Slivașulii-de-josă. 
Stretea, Târnaviţă, Vâlcelele buuc, Vâlcelele rele, Visca din e omit atuli 
Hinedbrei; Abradă, Bistra, Brezesci, Câmpeni, Cărpenișă, Cetea, Geo- 
agiulii-de-susă, Lupșa, Mogoşă, Muacelii, Mușca, Ofenbaiă, Ponor, Re- 
msți, Riulii-mare, Roşia, Vinţulă-de-josi, Valperii din comitatuli- 
Albei. Lista celorii expatriaţi din comitatulă Clujului nu am pu- 
tut'o afla nici în archiva, guvernului, nică în atchiva cancelariei,
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3. lonă Munteană din Vulperiă, căpitană. 
4. Popa Ionii din Bistra (Ionii Popa Crişănuţă). 
5. Vasile "Podorii, căpitani din Ofenbaiă, 
). Todoră Faură > > p 

1. Vasile Sgâreiă din Sălisee, căpitani. 
3. Todor Lazără, căpitani din Rîult-mare. 
9. Ispasă Găldău, > » > 
10. Ursii Şoldeşă din S&cătură, căpitani. 
11. Nicolae Pleșa din Scărişora, căpitanii. 
12. 'Todoră Berindeiă din Câmpeni, căpitanii. 
13. Petru Goia, căpitană din Vidra. 
14. Toma Gligoriă , > 
15. Iacobii Todea, » a» 
16. Davidă Onu Surdu din Mușea, căpitană, 
li. Drăgoiii Rotea, căpitani din Cârna 
18. lonelă Săcăreani, căpitani din Cârna. 
19. Serafimii Gonţă, căpitanii din Cârmna. 
20. Petru Oidă 'Țică din Bistra, căpitani. 
21. Ionă Bironă din Ribiţa, căpitanii. 
22. Ionă Iârai din Sân-Georgiulă 'Trăscăului, căpitană. 

23, Lupu Roncea, căprariii din Brezesei. 
24. Ursă Roncea, > , > 
25. Petru Vesa Deheleanii, căprariă din Câmpeni. 
Guvernulă din Transilvania însă nu se mărgini numai 

la ordinulă împăratului. 
Între țăranii trimiși în Banată se afla şi Onicni, cari per- 

sonală nu comisese nici uni actă de violență. 
Anume între alţii, guvernulă scose afară din ţeră și pe 

căpitanulă Lonă Nicola, fiulă lui Horia, dicândi că se a 
rugati comuna, ca să-i expatrieze- și pe dânsul. Ionă Ni- 
cola plecă în Banată cu soția sa, ducând cu dânşii totă 
averea, loră, în doue perechi de desagă 1). 

1) Ce sa alesii mai departecu Ionii loria, și daeă mai trăiesce 
astădi cineva din familia acesta uu am putată afla. Celă alaltă fă ală
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În timpulă acesta împă&ratulă se afla în Ungaria la Se- sedini, și informându-se aici despre procedura neumană a guvernului din Transilvania, scrise cu indienare cancelariu- lui Palffy : 

„lubite conte Palfty! Aceea ce am prevădută, că dacă se va concede Transilvaneniloră, ca să trimită afară din țeră pe . românii cari, se ai făcută culpabili de atrocități și delicte în contra siguranței personale, în cursulii revoluțianii din urmă, atunci de siguri permisiunea acesta, are să de- genereze în escese, vădii, că acum întru adevără începe să se confirme, căci pe lângă tote restriețiunile, ce le am pusti ei, se află acum în Banati peste 160 de familit din națiunea acestă, și transferarea lori curge în continu, unii câte unii, de aceea, Domnia-ta vei ordona de no gu- vernului din Transilvania, sub cca mai gravă responsabili- tate, că de aci înainte sunţ terminate definitivă tote incui- sițiunile de natura acâsra Şi prin urmare e suspendată, tri- miterea româniloră afară din (eră. Aceia, cari se află pote în arestă, să fiă lăsați numai de câtă în libertate, şi pentru trecuti nime sub nică ună felă de pretextii să nu-i mai supere, 
| 

„Segedinii, în 10 Iulie 1786. „losifă&. 

Toţi țăranii aceștia expatriați fură colonisaţi în ținutul Pan- ciovei pe teritoriulă regimentului germanii de frontieră 1). 
) 

Ini Horia cu numele Luc a, a fostă luată în armată şi după împlinirea, anilorii de serviciă dânsulii se retrase în Maierii Sibiului, Aică se căsă- tori în anulă 1817 cu o văduvă română numită Paraschiva Și reposă toti aică în anulă 1339 fără câpii, în etate de 7 ani. În testamentulii săi, Care se uflă înscrisă în registrele Magistratului din Sibii, dâusulă tes- teză totă averea sa soției sale Paraschiva, de Gră-ce „în patria sa în Albaculă dela Arada nu are nici unii frate și nici o soră *) Incă în 29 Aprile consiliuli aulică de resbeli scrie cancelariei , sind von denen aus Siebenbiirgen bekanntermassen în die Banatische Grânze za iibersetzenden Sieb. Unterthanen bereits 137 Familien in be- sagt deutscher Grânze cingetrofen und angesiedelt worden,
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Mai mulți dintre ei fugiră încă în anulii de ântâiă înapoi 
în Transilvania. Dar în icraa următore i priuseră de nou, 
i pedepsiră şi-i trimiseră iarăși în Banată. 

Cu averea, acestoră omeni se făcură cele mai mari abusuriă 
în Transilvania, 

Casele, vitele şi obiectele lorii de economiă se vânduse, 
dar banii rămăsese uitaţi pe la comitate. 

Unii primiră din averea loră, abia, după doi și trei ani, 
ună preţ întru adevăr înspăimântătorii de câte 2U, 42 
şi dU cr. 

La alţii sumele aceste nu se putură distribui nică în anulii 
1790, de oră-ce nu se mai scia din a cărorii avere sai în- 
casatii 2). 

XI. IMP. LOSIFU SUPRIMĂ ABUSURILE DIN,MCNPILĂ 
ABRUDULIUI. 

Îndată la începutulă revoluțiunii împăratul Iosif ȘI pro- 
pusese următorele lucrări: 

]. Să se trimiță în 'Pransilvania o comisiune specială, ca 
să cerceteze causele revoluţiunii, şi din causele aceste să 
afle mijlocele, cum se ar pute preveni în viitoriă astă-felii 
de evenimente. , 

2. Să se cerceteze plângerile țăranilorii din munţii Abru- 
dului. Să se pună capătă abusurilori de acolo. 

3. Să se desființeze iobăgia personală din 'Transilvania şi 
Ungaria. 

4 Să se întroducă în 'Pransilvania unui regulamentă ur- 
barială, și mai ântâiă în comitatele Hinedorei, Zarandului 
și ali Albei, vetrele revoluțiunii. 

1) Exactoratulă Trunsilvaniei către guverni. Sibiă, 3L Augustă 
1790,
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5. În fine să se introducă ore caii îmbunătăţină în admi- 
nistrațiunea comitateloră și a domenieloriă, depărtându-se 
funcționarii eulpabili de extorsiuni şi de alte abusuri. 

Cu cele de ântâii două lucrări fasese însărcinată contele 
Iankovits, 

Dar starea sănătății sale nu cra de locă favorabilă. şi îm- 
peratulii "li autorisă, să predee lucrările comisariului Bruken- 
thal şi densulă, din causa sănătăţii, să se potă depărta din 
Transilvania. 

» Lucrările, dice împăratuli, le vei preda administratoru- 
lui Michaiii Brukenthal şi arătândui serisorea, acesta, "li vei 
însărcina totă-o-dată în numele mei, ea dânsul să primescă 
lucrările și să le continue după instrucțiunile, ce i le vei da 
Domnia-ta, și fără să se abată de la ele. Despre acesta dân- 
sulă va ave să-ți raporteze Domniei-tale din fimpă în 
timpă acolo, unde te vei afla, și să ceră de la Domnia-ta în- 
strucțiunile mai departe, ce va ave de lipsă, 

Pe la începutulă lunei lui Martie 1755 contele Iaukovits 
părăsi Transilvania și se întorse la Viena. Raportă verbală 
monarhului despre întregă cursulii activităţii sale, și depuse 
actele revoluțiuniă în archiva cancelariei în d6uă lădi sigilate. 
Împăratul aprobă tote disposiţiunile, ce le făcuse contele 
lankovits în. interesulii siguranţei publice, şi pentru meritele, 
ce le câștisă cu acestă ocasiune 'lă numi comandoră ali or- 
dinulă Sft. Stefani. ! 

Dar să ne întorcemă acum la activitatea comisariului 
Michaiă Brukenthal. | 

După ordinulă monarchului comisariuli Brukenthal avea, 
să, cerceteze tote plângerile țeraniloră din munții Abrudului, 
de asemenea şi cestiunea cârcimăritului, care provocase tu- multulă din 1782. 

Spre scopulii acesta Michaiu Brukenthal călători în munţii 
Abrudului, cercetă în detaii tote petiţiunile, ce le înaintase țeranii la Viena de la 1780 până la 1783 şi despre resul-
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tatulă învestigaţiuni sale supuse monarchului mai multe di- 
ferite raporte. 

În generală comisariuli Michaii Brukenthal constată, că tote 
plângeriic, ce le făcuse țăranii aceștia de la 1780 în evce 
eraă întemviate. 

Funcţionarii domeniului, mici tirani, susținuți pe faţă și în 
secretă de autorităţile Transilvaniei, după ce despoiase mai 
ântâiti pe munteni de vechile loră libertăţi, acum i despoiai 
și de avere, arunease asupra lori o mulțime de sarcini şi taxe 
ilegale și pedepsiai cu severitate pe aceia, cari alergat să 
se plângă la împăratul în Viena. 

În cursuli aniloră 1785 și 1786 împăratulă Iosifă decise 
tote investigațiunile aceste, tote în favorulă românilor din 
munții Abrudului. 

„ Uşurările, ce le câștigară muntenii în urma acestori în- 
vestigațiuni erai următorele: 

1. Pășunitulă vitelor, în totă domeniul de susii ali Șlatnei, 
rămâne liberi ţărarilorii, precum a fostă și mai înainte. 
Pentru pășunitulă capreloriă, pe care "li interdisese func- 
ționarii, oficiulii silvanală va asiena țăraniloră locui anu- 
mite în pădurile de acolo, cari ŞI aşa sunt destul de es- 
tinse și nu aducă nici uni folosii domeniului, şi acâsta din 
causă, că esistă în munți mulţi omeni săracă, cari nu potii 

* 
să ţină vacă, 

2. În considerare, că pământurile de cultură în domeniul 
de susă sunt forte restrînse, țăranilorii să le fiă liberă a 
face extirpaţiuni în locurile de unde nu se potii aduce 
lemne și pământul extirpată să-l cultive pentru dânșii. 

3. Taxa deosebită, numită acrescență, care se impusese 
țeraniloră din munţii Abrudului pentru plătirea servitoriloră 
domnescă fu ștersă definitivă, de oră-ce fiă-care domnii are 
să-și plătâscă pe servitorii să. 

+. Lucrătorii mineloră să fiă scutiți pe viitoriii de tute 
sareinele publice ordinare și extraordinare. 

5. Loenitorii din domeniulii Slatnci, cară până aci lusese
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obligați să taie pe fiă-care anii câte 13,180 stânjini de lemne 
pentru domenii şi să-i transporteze la Slatna, să nu mai fiă 
Supuși la acestă lucrare, şi oficiulă silvanală să pacteze 
cu țăranii în privința acesta, după cum se va pute înțelege, 
fără să întrebuinţeze vre o silă asupra, loră. 

6. "Țăranii din munţii Abrudului să nu mai fiă obligaţi, ca să, 
cosescă fenațele domeniului, să adune și transporteze fenulă, 
lueru, pentru care erai de lipsă câte 7,000 de omeni pe ană. 

7. Să nu mai fiă obligaţi a transporta feri de la Hinc- 
dora pentru stabilimentele mineloră, și să aducă vinulă şi 
vinarsulă statului la Șlatua, de multe ori din o depărtare 
de câte 4 dile. 

Pentru tote lucrările acestea funcționarii domeniului să 
pacteze cu țeranii, după cum se voră pute înţelege, și pre- 
țulă luerăriloră şi ali transportului să-lii plătâscă esaetii Și 
imediată. 

R. Arenda cârcimăvitulut de vinii să se dee țăranilor 
pe trei ani cu condițiuni uşore, sai să se ice măsuri ca pe 
viitorii țăranii să nu mai fiă asupriți în privința acâsta. | 

9. Să se pedepsescă arendaşii armeni, cară portă culpa 
cea mai mare pentru tumultulă din 1782, din causă, că dânșii 
se aii mestecatii în dreptul de cârcimăritii alui f&raniloră, 
iar pretenţiunea loră de despăgubire, care a fostă lieuidată 
în modii esagerati să se evalueze de noii. 
10. Când more vre-unii țărani fără descendenți, rudele 

mai de aprope să nu mai fiă obligate, ca să plătescă dome- 
niului întregă prețulă averii, ce li se transmite. Din contra 
să se observe în privința acâsta usulii de mai înainte, a- 
nume, dacă averea rămasă este considerabilă, să plătescă 
câte 12 fl. şi dacă averea e mai puţină însemnată 6 fl. 

11. Să se trimiţă comisari în tote comunele din dome- 
niulii Slatnei, şi în fiă-care comună foştii primari să fiă da- 
tori, să depună socotelile înaintea loeuitorilorii despre toți 
banii, ce i-ai îneasatii sub titlu de aerescențe; să rebonifice
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țeraniloră în duplu ce aii luată maj multi, și totă-o-dată să 
fă supuși și la o pedâpsă corporală. Subprefectul: Koma- 
romi și comisariulii de esecuțiine “Prdâlyi să rebonifiee în 
duplu diferite sume, ce le ai încasatii pe nedreptulă de la 
(&rani. 

12. Să se restitue țăraniloră totii ce ati plătită mai multă 
peste taxa dominală. Să li se vlătescă pentru trecuti în 
deplină măsură tote prestaţiuinile,” ce le aii făcută, anume, 
tăiarea şi transportarea, lemneloră, cositulii fenului, transpor- 
tulă ferului şi ali vinului. 

Cu tote că suferințele ț&raniloră în cursul revoluțiunii, ai 
fostă multiple și grele, dar căpitanul esecutată la Alba lasă 
pe poporulă săi munteană liberi de abusurile funcţionari- 
loră, pe țăranii din Transilvania, emancipați de jugulă servi- 
tuții personale, i lasă cu o nobilime mai puţină: tirană şi o 
administrațiune mai puținii violentă. Dâue lucruri priucipale : 
vița şi averea, iobagilor nu mai erau în bunulii placii ală 
domnilorii sti. | 

Peste puţini timpă, pe la începutul lunci lui Ianuarie 1787 fu depărtată şi br. Brukenthal de la conducerea a- 
facerilorii transilvane. 

EU Evenimentele întemplate în timpulă gurernului săi sunt 
cea mai bună caracteristică a adliministraţiunii sale 2, În 
timpul de 13 ani alu guvernului săă, țăranulă românii a- 
Junse la ultimulii gradii de opresiune. Așa că în privinţa 
densului se poti aplica cuvintele lui Cicero despre ună con- 
timporană ală săă: 

Că sub consulatulă săi n'a fostă nici primăvâră, nică veră, 
nici tomnă,—pentru țeranii români din 'Vransilvania. 

") Heidendort, Selstbiographie în Arcuiv f. sieh. Tandeskunde N. F. XVII. 125. Im Grunde war es doch nichts anderz, als dass der haiser mit seiner (Br Brakenthals von einiger Zeit her nicht nach seinem Willen thătig genng gefiihrten Administration nicht zu- frieden war uud der Br. Brakenthai dagogen wider die nenen Finrichtungen des Kaisers Vorste llungen machte
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XLI. REVOLUPIUNEA LUI HORIA LA 1790-91, 

Revoluţiunea din 1734 mai avu unii ultimă epilogii la 
anii 1790-91. | 

Friea de o nduă revoluțiune se răspândi de noii, la anul 
1790, în comitatulă Hinedorei şi ali Zarandului și chiar în 
comitatele vecine din Ungaria 

Anume în 6 Aprile 1790 comitatul Hinedorei adresă urmă- 
toriulă circulariă subprefeeţiloră săi: 

„Din însciințări sigure și din unele indicii s'a rășpânditii 
„faima, că țăranii români ar ave intențiuni rele, ca să facă o 
vevoluţiune. De aceea pentru a preveni r&ulă acesta se or- 
donă domnului subprefect următorele: 

„1. Să informezi cu prudenţă şi blândeţe pe domnii 
nobili despre împrejurările aceste, pe fiă-care în particulari, 
ŞI să-i îndemni, ca să-și procure fiă-care arme, muniţiune și 
cai, aşa ca să fiă preparaţi şi sata, că dacă se vorii agrava 
împrejurările 

„2: să se adune numai de câtă la. staţiunile, ce se vori- 
fisa, şi cari se împărțescă după districte, aşa pentru distrie- 
tul dincoce de Mureşă stațiunea de adunare va fi la Deva. 
pentru distrietulă dincolo de Mureşă la Șoimușii, în 'Țera 
Hațegului la Pescena şi în Zarandă la Baiă-de-Criști, 

»3. Până nu se va da, de aici „unii ordinii anumită nobililoră, 
ca să se adune în staţiunile ce sunt destinate, până atunei să nu 
euteze a se aduna nici în numării mai mare nici în număr 
mai mică, ca nu cum-va prin adunările aceste să dee oca- 
siune țăranilorii să cugete la planuri vele, ce pâte treci peste 
intenţiunea, lori“. ” 

„4. De oră-ce în fața acestori împrejurări asceptămii ajcă 
pe fiă-care oră trupe de cavaleriă în numeri mai mare, de 

A. . aceea (lomuli subprefect să, îneri Die jescă, ca în fiă-eare satii,
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unde nu se află adunată fenă Și ovăsă, acolo să se strîngă 
după proporțiune, câte 20, 30 sati mai multe porțiuni de fânii 
şi de ovăgit, 

Mesura acesta, lucru uşorii de prevădută, excită. o spaimă, 
Și mai exagerată în comitatul Hinedorei și ali Zarandului. 
Nobilimea începu să-și goliscă, casele, să ice cu sine ce putea, 
duce, şi să fugă fiă-eare încotro putea ; așa, că trebui să 
intervină de noă comitatul Și să publice nobilimii, că să lase 
în pace strămutările, căci la din contră o pedepsă inevitabilă, 
va căde asupra acelora, cari se voră depărta. 

Nobilimea, din comitatulti Zarandului se puse numai de câtă 
în arme. 

În 9 Aprile sub-prefeetulă din Halmagi serie următorele : 

„Nobilimea din ținutulă Baiei-de-Crișii și ali Bradului s'a 
retrasă întregă în reședința, mănăstirii din Baiă- de-Crişii, 
partea cea mai mare este în arme și toti nobilul în uni- 
formă. & 

Acelaşi sgomotiă, aceeași nelinisee se respândi și în comi- 
tatele vecine ale Ungarici. 

În 14 Aprile vice-comitele din Aradi serie judelui Curici, 
contelui Carolă Zichy : 

„Pe când terminasemii serisărea acesta primescii uni ra- 
porti, că și românii din comitatulă acesta, şi anume cei din 
plasa Ermelek, districtuli Papfalva, ţinii noptea adunări se- crete în biserică și aici citesc serisoră, ce răspândeseii re- voluţinnea în poporă*. 

În urma acestori seiră, contele Zichy adresă viec-comite- 
lui din Bihoză următoriuli ordină : 

„Dinti”untă raportă, ce lam primită astădi dela vice-eomi- 
tele... comitatului Aradii, am aflati, că țăranii Ardeleni din 
comitatuli HMinedarei și altă Zarandului, aiă intențiuni și planuri
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rele în contra domnilorii săi pământesti şi a nobilimii. Din 
acâstă causă, am creduti de lipsă, să vă faci atenti şi din 
partea mea asupra acestei împrejurări, şi iarăşi şi iarăși să 
vE recomandă, că atâti Staturile şi Ordinele, cum şi domnii 
pământesei din comitatulă acesta, să fiă cu priveghiare con- 
tinuă şi ne-obosită în cestiunea, acâsta, şi săi îndemnați, ca, 
să trateze cu totă blândeţea pe supușii loră ..., să prin- 
deți pe vagabundi . ... să publicați poporului în modulă 
preserisă, tote câte a decisă Maiestatea Sa suveranulă de 
acum pentru ușurarea țăraniloră, cun este scăderea prețului 
sării, desființarea fundului de misiuni Şi drumuri, că li-se 
va socoti în contribuțiune. prețulii produetelori. date pen- 
tru armată, cu unii cuventă să bine-voiţi a dispune ... ,, 
tute ce veţi cugeta de' lipsă și câtii mai în grabă, pentru a 
preveni unii periculii atâtă de mare, ce amenință prea iu- 
Dita nâstră patriă. 

Dar în totă acestă nelinisce, în totă alarmă acestă nu 
esista nimici reală. 

Împăratulă Iosif murise mai înainte, cu 6 săptămâni și 
restabilise, încă în ultimele sale dile, de noi constituțiunea Un- 
gariei. De altă parte în țeră se vorbia, peste toti locul 
de convocarea, cameriloră, de încoronarea, împăratului Leo- 
poldiă ca rege ali Ungariei, şi românii, poporii eschisă din 
constituţiunea Ungariei, se înțelege, că eraii nemulțămiţi cu a- 
cestă schimbare a evenimenteloră, | 

Atâta era, totă. 
În 12 Aprile se făcu o investigaţiune în comuna Bosai, 

în privința acestori faime, și totă ce s'a constatatii a, fostă, 
că ţăranii de aici s'ar fi esprimată: „Bat'o Dumnedeă de 2 
'Teră tngurâscă, să pună craiă unguresci, asta n'o suferim, 

3 

și dacă punii ne resculămii îndată. 3 

Aşa dar totul era numai veflexiunile evenimentelorii din 
1784, cari lăsase întru adevără fiori adânci în inimele no- 
bilimiă. 

33
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Revoluţiunea dela 1784. se presentă şi în camera 'Transil- 
vaniei dela 1791. 

În luna lui Februarie 179i se afla la ordinea dilei pro- 
ieetulă de lege în contra falsilori denunțători și. vândători ai 
patriei; cestiune, care interesa într'o formă pe tote națiunile 
politice din 'Transilvania. 

Disgraţia, în care căduse nobilimea înaintea împăratului 
Iosifă, ordinele sale, prin cari desființase naţiunile politice 
din "Transilvania, revoluțiunea dela 1784, eraă adevăratele 
motive ale acestei legă. 

lată cum se esprimă raportulă camerei asupra, acestui 
proicetii : 

„Constatată . findii, că, binele țărei și ali regelui zace numai 
în stricta, observare a legilor, în iubirea, şi încrederea, prin- 
cipelui către țeră, a țărei către principe şi a cetăţeniloră 
unii către alții, că aceia, cari lucră în contra legiloră, cară 
cu înculpări false tindă să înegrâscă pe patrioți înaintea, 
principelui şi să-i păgubescă, aceia lucră în contra fericirii 
priucipelui şi a țărei, Şi îutr'o formă sunt necredincioşi către 
principe și țeră, şi tindii să slăbescă ȘI să rumpă veriga 
de aurii a iubirii şi încrederii reciproce, care legă ţera, de 
principe şi pe cetăţeni unii de alţii. În contra unoră astii- 
felii de Omeni, cari împrăseie întruni modă așa infami, seiri 
false și veneză interese proprie, glorioșii nostri strămoşi ai sta- 
bilitii încă îndată la începutulă monarehiei unguresci legi forte 
severe, după cum se vede din Decretulii II. art. 52ală Sft. 
Stefană, care dice, că dacă se va afla vre ună mişelă, care să 
semene discordii între rege şi între cetăţeni, acela să pâră. 

Din aceste motive „Staturile aă decisă în unanimitate să se 
ceră de la guvernă și de la curtea, imperială tote proiectele 
prejudiciabile şi fabricate în detrimentulă țărei, țote denunță- 
vile, chântiele de trădare şi numele acestori denunțători, anume: 

»Î. Denunţările Și învestigaţiunile relative la revoluţiu- 
nea începută de Horia, ȘI în particulară investigaţiu-
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nea Iankoviciană şi actele acestoră investigaţiuni, prin cari apărarea nobilimii a, fostii interpretată ca revoluțiune.... „2. Denunțările funcţionariloră din domeniulă Slatnei în contra funcționariloră din comitatuliă Albei, dimpreună cu investigaţiunea, și tâte actele, cari se raportă la investiga- țiunea acesta. 
Aceste se întâmplase în ședința de la 8 Februarie, În şedinţa de la 28 Februarie guvernuli transilvană res- punse: că în ce privesee denunțările Și investigaţiunea asupra revoluțiunii lui Horia, pe la guvernă n'a trecută nici o lu- crare dea comisiunii Iankoviciane, iar în ce se atinge de alte chârtiă, Şi cari se raportă la, cestiunea, acesta, guvernulă va da ordini administraţiuniă archivelorii, ca să le predee „camerei, observă însă în ce privesce consecinţele rele, cari potă să urmeze de aici, că prin acesta să nu se facă nier unii prejudiciă amuestii, ce a fostă acordată, de Maiestatea Sa, și care s'a publicată peste toti loculi. 

În aceea, ședință se presintă şi petiţiunea comitatului Hinedora. Comitatul cerea următorele : | 
Î. Să se ordoneze o nouă, investigațiune asupra revolu- țiuniă lui Horia, de oră-ce în cursul investigaţiunii făcute de contele Iankovits, nobilimea n'a fostii ascultată. 2. Că aceia, cari ai fostii eausele adevărate ale acestei revoluţiuni, eari aă împedicată acţiunea armatei, ca să de- părteze pericululi şi nobilimea, să, se apere, cari aă schimbată şi ai falsificată investigațiunea, făcută, de oculistuli Molnari, cari prin denunțări false au Susținutii, că nobilimea, a fosti causa acestei periculăse revoluțiuni, aceia, să fiă descoperiţi ȘI urmăriți din partea, fiscului regescii pentru crima de in- fidelitate (ad Notam perpetuae infidelitatis). Cu acestă oca- siune, comitatul adauge, că sărmanii țărani, dânșii waă fostă Causa, c numai instrumentulii acestei revoluțiuni, de oră-ce ei aiă fostă înșelați, ca să, asculte în numele poruncii împărătesci, şi atară de aceea mulţi din ei și-au luată pedâpsa pentru partici- parea loră la revoluțiunea acesta, și astă-telii pe ferani i ierta,
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3. Să li se rebonifice pagubele causate, sati din averea ță- 
ranilorii, saă din cassa statului. 

4. Aceia, cari ai avutii cărți de privilegii și cărțile aceste li 
sai arsi, saii li s'a perdutii în timpul revoluțiunii începute de 
Horia, sait cu ocasiunea invasiunii tureilorii întâmplate de cu- 
rândii,—aceia să capete privilegii ndue din partea principelui: 

Asupra acestorii cereri, camera decise: 

„Staturile reamintindu-și în inima lori înfiorătorele pa- 
gube, ce le aii suferită suplicanţii, şi patimele loră, ce nu se 
potă uita, cum şi împrejurarea, că cenușa fostului nostru Prin- 
cipe Losifii ali II-lea este insultată prin aceea, că acestă re- 
voluţiune și văxsare de sânge ne mai audită se ar fi făcutii 
din. porunca Maiestăţii Sale, astiă-felă spre a da o satisfac- 
țiune suplicanțiloră și totii-o-dată pentru a spăla şi cenuşa 
fostului principe de acestă petă înfiorătore numai de a o 
“cugeta, și a înfățișa înaintea lumii, nevinovăția nobililoriă 
cetățeni câtii şi a Maiestăţii Sale, Staturile at decisii, că e 
de lipsă să se caute în archiva guvernului şi în archivele 
nobileloră comitate, ale Hinedorei şi Albei, tote chârtiile câte 
se raportă la cestiunea acesta, şi cari nu se voră afla aici, 
să se ceră de la Maiestatea Sa, şi căutându-se, să se cerce- 
teze adevtrata stare a lucruriloră, să se facă destul cere- 
rilorii, dorinţelorii și plângerilori comitatelorii, cară se rogă 
acum, cum și a celorii alalte comitate, asupra cărora sa 
estinsii focul revoluțiunii, iar autorii revoluțiunii, saă aceia, 
cari naă împedicat'o, atunci când ar fi pututii, aceia ca 
vândătoră falsi ai nobilimii să fiă trași la respundere:).« 

Aşa dar camera transilvană de la 1791, decise o nouă in- 
vestigațiune şi o nouă justițiă asupra revoluțiunii di 1784. 

Dar camera se disolvă în 9 Augusti 1791 și altă inves-- 
tigațiune nu mai urmă. 

1) Az Erdelyi hărom nemzetekbil âllo Rendekuek ... Jegyvzokony've. 
Kolosvâratt, 1791. Şedinţa a 24-a
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ALIE. CONCLUSIUNE, 

Aşa se termină acestă revoluțiune, care agită așa de multi spiritele în Transilvania, epocă, care scâse la lumină lupta latentă, ce esista de mai mulți seculi și sub diferite forme între cele due națiuni de peste Carpaţi. 
Începută în munții Abiudului în numele unor puține co- mune la anul 1782, ea ajunge în numele tuturoră iobagi- loră din munții: Abrudului, apoi în numele tuturoră români loră din 'Transilvania. 
Din liberarea de abusuri ajunge la liberarea poporului română de iobăgiă, la liberarea Transilvanică de domnia e- lementului unguresc. . 
lobagă, preoți, plutaşi, băiași, Omeni liberi, sătui cu toții într'o formă de amarele suferințe ale trecutului, se facii cu toții emisari, căpitani, soldați şi cu toții primeseii dictatura, unui țărani, 
Epocă plină de învățături. 
Ea ne probâză, că nici înfiorătorele decrete ale lui Ula- dislaii (1514), nică uniunea celor irei națiuni din 'Transilva- nia (1437—38), aici Aprobatele şi Compilatele (1653. 1669), cară deelarară pe români fără patriă, nu ai putută să înte- meieze fericirea nobilimii Şi cu ațâtă mai puținii fericirea, Ungariei și a Transilvaniei, 
Dacă Ungaria nu se ar fi abătut dela primele institu- țiuni ale regiloră săi; dacă nu ar fi părăsită sistemulii, care în seculii de ântâiă respecta libertatea națională, în Ungaria; dacă ar fi lăsată neatinse iustituţiunile vechi ale poporului română, organisaţiunea sa militară, districtele sale românesci ; dacă nu ar fi luată din mâna acestoră țărani militari pro- prietatea de pământi; daca națiunea română, singură în: numeri considerabilă și cu teritorii naţionale estinse în Transilvania şi în părţile Ungariei, ar fi fostă lăsată şi de
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aci înainte ca națiune cu drepturi politice, precum fusese 
până la finele seculului ali XIII-lea ; 

Mai multă, dacă nu se ar fi desființată la anulă 1653 
chiar şi drepturile de simplu cetăţenii ale românului, — tristă 
răsplată pentru şiroele de sânge, ce le v&rsase odată ro- 
mânii în interesul Ungariei ; — 

Atunci desastrulă nu se întâmpla. 
Dar încetă cu încetul din poporulă militară se făcură 

sclavi agricoli, şi în locă de o armată numerdsă, care apăra, 
Carpaţii și Dunărea, se creă o cctă numerosă de sclavi, su- 
puşi unui mică numără de privilegiați incapabili să se a- 
pere pe sine și incapabili să apere tera, 

Flementulă celă vechii de apărare ală statului dispăru. 
În loculă clasei de arme se ridică nobilimea de nascere. În 
loculii resbelelorii victorise esterne se începură resbelele 
nefericite interne, luptele cu sclavii, și în locul eastreloră 
dela frontiere, nobilimea Și construi castre în contra, Supu- 
şilori să, 

Din timpulă acesta dateză, fatalele consecințe ale noului 
sistemii, lunga și tiista seriă de revoluţiuni, epoca de de- 
cadență a regatului. 

Cu desființarea instituţiuniloră naționale, ce esistaii în Un- 
garia, cu desființarea legiuniloră, cară se bătuse sub Ionă Cor- 
vinulă, cădu și puterea internă și esternă a regatului. 

Așa urmă sdrobitârea catastrofă dela Mohacii (1526), 
când regatulă Sf. Stefani și perdu independenţa sa, luptă, 
în care Ungaria nu putu să adune mai multă armată de 
20,000 de Omeni!), căci nu mai esistaii vechii legionari, şi 
mai înainte cu 12 ani camera Ungariei decretă pedepse o- 
ribile asupra țăraniloră, şi-i arunease pe toţi în lanţele ser- 
vituţii vecinice. 

Așa se întâmplă în secululi trecută, în epoca aniloră 
1780—1790, când împăratul Iosifă resturnă, constituțiunea 

1) Katona, Historia critică. XIX. 673
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Ungariei. Atunci poporulă români, desbrăcatii de tote, care de altă dată “și vărsase cu Sloriă sângele săi în resbelele Ungariei, de astă dată nu mai putu să-i întindă mâna de a- jutoriă, din contra se ridică asupra, nobilimii şi a elementului ungurescă. 
Aceleași evenimente, aceleaşi experiențe se repetară la 1848 —49 în ultima luptă de libertate a Ungariei. Atunci se ridicară în contra, tendinţelor unguresci nu numai ro- mânii, dar și croații, sârbii şi saşii, — şi Ungaria sucumbă. Astii-felă revoluţiunea dela 1784 şi tote desastrele urmate asupra regatului din secululă ali XIV-lea în coce ne pro- beză, câtti de fatală a fostă pentru Ungaria noulă sistemii de distrueţiune a naționalităţiloră. 

Istoria este implaeabilă față cu gieșelele poporelori.
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