ECOURI ALE RASCOALEI LUI HOREA PE
INTRE DEJ ŞI JIBOU

SOMEŞUL

MARE,

,r·'

Secolul al XVIII-lea se caracterizează prin numeroase şi impont.ante
mutaţii în ;t0ate domeniile de activitate: social-economică, social-politică,
cultural-ideologică. Este secolul ,,,revoluţiilor industriale" şi seco'lul „luminilor" în care ţările din centrul şi sud-estul Europei cWlosc 1prefaceri
ce indică clar semnele destrămării feudalismului şi apariţia noilor relaţii
capitaliste.
In acest context internaţional, Transilvania, fost principat autonom
sub suzerainitate turcească (1încă din 1541) schimbă forţat „jugul de •lemn
turcesc" cu „cel de fier austriac", care s-a dovedH a fi la feil de insuportabil. Noul regim, calitativ superior, vine cu toate consecinţele acestei
superiorităţi, cu vastul său aparat statal de plăţi, cu armatele sale permanente de întreţinut, deci cu un spor considerabil al sarcinilor publice
care trebuiau suportate şi pe mai departe de masele populare.
Ca urmare a opresiunii atî:t sociale cit şi naţionale suferită de ~ru\l
român, acum două sute de ani pe străvechiul pămînt românesc a1l Transilvaniei, s-a desfă~urat una dintre cele mai mari ridicări la luptă a
ţărănimii iobage române, condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, moment
culminant al unui şir întreg de mişcări ţărăneşti.
Ridicarea la luptă a ţărănimii iobage din 1784 reprezintă prin cuprindere, program şi răsunetul ei european, un semn al vremurilor modc1me, mceputul procesu1ui revoluţionar de înilăturare a feudalismului.
Se înfruntă totodată o ţărănime 'În majoritate absdlută românească
('U o nobilime covîr'iitor maghiară.
Acest lucru este scos în evidenţă de oonscripţiile şi urbariile care
s-au păstrq.t şi a.u fost publicaite ulterior.
Astfel, conscripţia din 1761-1762 realizată de oficialitatea austriacă
~eoate în evidenţă că din 869.000 locuitori cît avea populaţia princlipa:t.ului Transilvaniei, 777.000 o constituiau românii, deci 66,460/0, ungurii
~i secuii împreună 21,620/o, iar saşii 11,720/o". 1 .
Intr-o descriere sumară a „Marelui Principat al Ardeallului" făcută
dt• un călător anonim prin Transilvania, se arată că: „românii sînt
1 Şt.,

Pascu,

Reeoluţiunea populară

de sub conducerea lui Horea, Bucureşti,

I fl84, p. 111.
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rămăşiţe şi posteritatea vechilor colonii romane, şi formează partea cea
mai tare si cea mai însemnată din locuitorii Ardealului". 2 •
Acel.aşi lucru il va confirma puţin mai tîrziu, în 1773, un raport al
generalului comandant al armatelor imperiale, baronul Preiss cit şi recensămîntuil lui Iosif al II-1ea din anii 1784-1787 care a urmădt cunoaşter€ia. Cit mai- exactă situaţiei demogrâfice din Imperiu. : ' „ ; f - >- i. ;
Tot din aceste conscripţii reiese. şi .numaruil. mare al populaţiei contribuabile faţă de populaţia privilegiată oit şi situaţia grea materială a
maselor ţărăneşti, care ne dau o lumină clară asupra cauzelor nemulţu
mirii ţăranilor cît şi ale acţiunilor lor de revoltă.
Conscripţia din 1772-1778 scoate în evidenţă media pământului ară
tor şi a fînaţelor în raport cu numărul!. mare al familii'lor în cornttatele
Transilvan.iei. Astfe-1, ,;Turda,· 2, 14 iugăre de pă.mînt arător, 0.98 iugăre
fînaţ; Dăbîca 2;77 iugăre pământ arător, 1,10 iugăre fîruiţ; Solnooul
D!hlăuhtru 2;62 iugăre pămint arăltor, , 1„29 iugăre fîna.ţ; Făgăraş ~.,.-2,20 iugăre pămînt arMor, ·1,44 iugăre fînaţ; Htirrledoara 1,29, iugăre pămînt arător, 0,98 iugăre :fiînaţ".a
, . ·r
Urmărind datele statistice ce reies din recensărnîntul din 1784..,.-1787
putem v€dea şi numărul caselor de 'locuit ce. revenea unei familii.
1
'
· '.Potrivit aof'stui recensămînt ,;la 436.074 familii le :reveneau 393.948
case de locuit, ceea ce înseamnă în medie 0,90 case, adică mai puţin de
o 'c'<lsă de· 'familie. O siituaţie şi mai grea se a:fla în a!lte comiltaie.' ca;
Sa~:u-Mare, SOllm:ocul de Mijloc, Solnocul Intemor, Cluj, unde revine unei
familii o;so case de locuit.4 ·
Condiţiile inumane de locuit, lipsa r>ănllilntului, multiplele ·obligaţii
Şi„;tr.atarnentul neomenos [a c;:J.re erau supuşi ţăr,anii iobagi p.l,J. ,consţi:tuit
cauzele principale ale ridicării la luptă şi în această .zonă a TranS,ilvanjei.
•·Chinurile „cellor mai vechi şi mai numeroşi locuitori ai T1:ansilvanie.i"5 au fost constatate personal şi de Iosif al 1JI-lea, care cu ocazia
primei călătorii în Transii1vania (1773) a ·trecut şi prin. Dej ."unde a
asistat la G> slujbă religioaşă în vechea cetate a oraşului (Owar)" .6 Cu
aceasţă ocazie împăratul a constatat ~ă mulţi n_obili răstălmci,ceal.i ).egea
,;sitlJ,nd.;io.pp.gii la rabotă ,patru zile pe săptămînă cu braţde şi trţi cu
vit~le,, 1 p.dciă toate ,~ilele săptămînii, inclusiv duminicile Şi sărbătorile" .7
Despre situaţia nenorocită a ţăranilor a,rtl~ieni, aflăm şi din relatărţle
unor călător~ _străini care au trecut prin Transilvania.
Astfel, călătorul germai1 Engel, referindu-se la aces:t lucru spune:
„In general ţăranul supus sau iobagul ardelean, e, în ce priveşte starea
lu\, cel mai nenorocit ţăran ce se poate a:f.la oriunde pe lume 1 •• · e un
adevărat scl~v al domnu'lui Mu ... Trebuie ~ă se istovească ca o vită ..." 8 •

a

I.

1

{

;

'.

'

"

I

N., Ior~a. Istoria românilor prin călători, Bucureşti, 1981,; p: 420.
Pascu, op: cit„ pag. 126.
·, ·
4 Ibjdem, p. 127.
s Ibidem, p. 177.
G J„ Kadar, Szolnok-Dobokouârmegye, Dees, 1901, III.
7 Şt., Pascu, op'. cit., p; 13L
·
a N. Iorga, op. cit„ P. 419.
2
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Bunăvoinţa pe care a arătat-o imp}ratul pe tot parcursul călătoriei ţărănimii
iobage i-a dat curaj şi încredere înir-o posibilă dreptate, determinînd un val
de nesupunere, răstălmăciri de ordin'~ şi revolte. Astfel, „în 1773 ţăranii din jurul
Panticeului, din comitatul Solnocull'i DinlAuntn-1, în fru,nte cu soldatul Ioan Deac,
au , atacat. şi au prădat castelul r omitelui lru;zed.1, iar pe conte, deoarece ar fi
spus că Iosif (împăratul·} este „nebunul românilor". (stultus valachorum) l-au prins,
l-au bătut crunt şi I-au silit sub l"·lbie să jure cred~nţă ,µnpăratului." 9
. "'
Tot în această zonă este c1moscută o mare ridkare l.a. luptă a ţăranilor iobagi
din comitatele Solnocul Interior. şi Dăbîca în anul 1775 .. Date despre această r.ăs
coală• le avem de la Heydendorflo, care în auto):>iografia sa ne relatează că ţăranii
din aceste comitate au inte•·pretat greşit o dispoziţie imperială „NqTmam pr~ce
<dendia emisă. de Iosif al Jl-lea, în urma vizitei şale în Transilvania şi a „celor
peste 19.000 de jalbe primite de la popor", în . care se arată că „iobagul poate
acţiona împotriva domnul~J său pe pămîrnt în caz de asuprire"ll .•
, No11ma era scris1l in limba l.l}tină, neputînd . fi înţeleasă de popor, cuprinsul
ei era explicat de unii funcţionari (comitatensi) . sau de ofiţeri, care de multe ori
fie din neştiinţă, fie voit interpretau greşit textuL
·Norma, specifica printre altele că „procuratorii domni101· de pămînt să nu
ţină Ia. sine mai mult de·o zi actele părţii adverse~1 2 , or ţăranilor li s-a transmis
că „majestatea sa ar fi poruncit prin această scrisoare că iobagii să nu lucreze
domnilor 'mai mult de o zi pe săptăinînă, ziua de simbătă, şi anume numai cu
braţele şi nu cu vitele. Stăpînul de pămint care ar acţiona împotrivă şi-ar pierde
moşia, ia!" ijobagul viaţa~1a,
'r
· Ioba'gii au început într-adevăr să refuze prestarea robotelor şi să „maltrateze
atît pe .ştă.~ini.i de pâmînt mai mici, cit şi pe slujbaşii domeniali'"u. Revolta a
il,1ceput
dţrbou . pe moşia contelui Ioan Haller unde ţăranii· nu mai ascultau
de loc .. ,;contele ifi'adus asupra lor 40 de soldaţi,' totuşi n-ai.! ajuns la nimica cu
'ei, pînă Ia urmă a· venit' şi comitatul, au căutat pe corifei, dintre care pe cinci
i"au dus la· L6na în închisoare. Pe cei 17 i-au „căprărit" că unii poate niciodată nu
YOr z:i:ial fi o~filen~ 12 au, fugi{. ,Aşa au făcut şi cei dinCiubanca, comitatul Solnoc"15
,. p-a alcil.tuit , o. comisie „solemnă" care trebuie să, se deplaseze în comitatele
răsculate pentru a le,, linişti. „După ce au fost liniştiţi ţăranii, din comitatul Dă
bîca, mai ,a}es, din comunele Panticeu şi Gîrbou ne~am deplasat in comitatul Solnocului Int~iQr 1.1-nde între timp s-au întimplat răscoale ţărăneşti la fel ca şi in
comitatul Dăbica .... De aceea am mers în 13 martie din Luna peste Gheirla,
la Dej, la Tabla Solnocului, unde am descins la cartierul general, la sediul Pretoriului Tablei, de acum - la pl. 'Tit. Conte Adam 'Vas, actualul comite suprem.
Am chemat în zilele următoare pe locuitorii localităţilor răsculate să vină !n
mare mulţime în faţa no<.istră şi i-am potolit printr-o singură cuvîntare, pe care
am ţinut-o de lingă Pretoriu, în limba română, poporului adunat în curte 1416 •
Revoltele ţăranilor de pe întreg cuprinsul Transilvaniei se vor ţine lanţ
culminînd cu răscoalele ţăranilor din Munţii Apuseni din 1784. Anunţată de incidentele .locale petrecute în Munţii Apuseni încă de la începutul deceniului, răscoala
lui Horea, izbucneşte în legătură cu conscripţia militară ordonată de,. Iosif al

în

'·I

'

~ D„ Ptodan, Răscoala lui Horea, Bucureşti, l!J84, I, p. 73.
10 Mikael Conrad von Heydendorff; 1730-1821, comite cercul avînd în subordine Cercul de Sus al comitatului Sibiu, aproape întreg scaunul Mediaşului şi
('.0mitatUl Alba de Sus.
11 Izvoarele răscoalei lui Horea, Seria B, izvoa.rt? narative, I, 1773-1775, 1988.

,

p,

~'1.

I

•

u Ibidem,
12 Ibidem,
13 Ibidem,
11 Ibidem,
15 Ibidem,
lti Ibidem,

o(r

P. 31.
p. 31.
p. 32.
p. 33.
p. 34.
p. 34.
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la 31 ianuarie 1784 şi reluarea ei în toamna aceluiaşi an, in vederea însistemului de apăr.are local. Ştirea despre o proiectată în.rolare în regimt>ntele grănicereŞti decranşează un val de interese în mijlor·ul ţărănimii iobage, tentată de statutul de libertate oferit de militarizare.
,
.
De aceea planul conscripţiei ·militare a ptovocaV'un adevărat exod al ţărA
nimii spre locurile· de inrolare. Vă'zindu-şi moşiile părăsite, cu o ţ.ilrllinime fn
fierbere, nobilimea a apelat la armată, la Guvern.
'
Dar autoriUiţile reuşeau 'să' frîneze mai greu pornirea ţăranilor care lega noua
măsură de bunăvoinţa impAratului de a le uşura soarta.
·
Răscoala începută in zona Munţilor Apuseni se întinde cu repeziciune in
toată ·Transilvania.Referindu-se la desfăşurarea şi caracterul acestei masive ridicări la luptă a
iobagilor români, Şt. Pascu, în Revoluţiunea populară de sub conducerea lui Horea, arată că, „in desfăşurarea mişcării există trei faze.· Prima ct1 caracter de
răscoală cuprinsă ·tntre 31 octombrie adunarea de la MesteacAn şi 11 noiembrie
pină la ultimatul lui Horea, a doua de la 11 noiembrie la 16· noiembrie · - •armistiţiul de la Sălciua, aceasta fiind intermediară intre răscoală· şi revoluţie şi in
sfirşi t a treia fază de la 17 noiembrie la 14 decembrie data poruncii lansată răs
culaţilor de a se întoarce la casele lor, fază care îndreptăţeşte cilr:acterizarea de
revoluţie evenimentelor din Transilvania"17 •
,_
Caracterul revoluţionar este imprimat in primul rînd de programul -răscoalei
(Ultimatumul din 11 noiembrie 1784) care este o sinteză a dezideratelor ţărănimii
iobage care prin revendicarea desfiinţării nobilimii propu,ne o şoJ.uţie- cu adevărat revoluţionară a rezolvării.,.problemei ţărăneşti. Totodată, prin ~articiparea
1
masiv românească răscoala doblndeşte şi un caracter naţ~o:nal românesc, efectele
ei răsfrîngîndu-se deopotrivă şi asµpra sistemului politic al ,principatului"le. „
Vestea despre evenimentele din Munţii Apuseni_ s-a ră~pîndit C\l o, :r;n.;ire
repeziciune în toată Transilvania, determinînd un val de proţestE\ şi revolte. Un
rol important în organizarea lor l-au avut preoţii. Acest lucru est~, scos ir;i evidenţă de o serie de documente şi în zona comitatului S,olnoc .. Semnificativă în
acest sens este scrisoarea trimisă de contele Adam Teleki, comitele suprem al
Solnocului Interior, adresată guvefnatorului în 'care se arată că: ',„~ la _ţărani
au fost luate armele în cea 111ai mare parte şi speră să fie' 1 luate toate. ·
'
.
Mai greu e cu preoţii, care nici cu persuasiuni, nici
ameninţări nu pot fi
înduplecaţi să-şi dea armele, tocmai ei care chiar dacă ·nu toţi au fost1 aprinzători,
dar. au fost de bună seamă participanti şi instingatorii răului de faţă. Socoteşte
că în asemenea împrejurări nu trebuir 'să se mai 'ţină seama de p1·~rogativele 16r,
;;â fie aduşi Ia ascultare cu puterea. căci nu e nădejde să poaUI fi aduşi altfel"19.
Un alt document datînd din 8 frbruarie 1785 anunţă prro\imea din comi'
tatul Solnocului DinlăUiitru împreună· cu Dăbka de Sus că .,numai de Ia pteoţii
_suspecţi (care sint chiar „in suspitia") să se 'ia armele. Iar dacă nu lelar lua comitatul să le ia cu puterea"20.
·
Despre tulburările care au avut loc în această znnă, aflăm şi din unele documente ale vremii referitoare Ia transportul de mărfuri şi bani spre Baia Mare
sau Rodiia. Astfel; un document din 17 ianuarie 1785 orin care Tezaurariatul din
Sibiu, solicită părerea Guvernului în privinţa opurtun:tăţ:i tr.imiterii de la Alba
Iulia prin Dej Ia Baia Mare. a surplusului cl0 producţie rezultată din , ultimele
două trimestre, avînd în vedere rnntinuarea ,tulburărilor şi n,esiiţuranţa drumurilor"21
·· "
·
Un alt document din 13 februarie 1785 scoate în evidenţă''-~ce1aşi' lucru: monetăria de la Alba Iulia cere Tezaurariatului obţinerea a patru sâu şase husari
şi un subofiţer din regimentul de husari Toscana de la Aiud; pentru escortarea

cu

11 Şt. Pascu, op. cit„ p. 229.
1s Ibidem, p. 230.
19 D., Prodan, op. cit., II, p. 442.
20 Ibidem, p. 381.

21 Arh. Stat Cluj. Tezaurariatul minier. Dosar 88/1785, f. 5.
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unui convoi care urma să , transporte peste 110.000 florini la Baia Mare, după ce
a aflat în prealabil d drumul pînă la Cluj, şi pînă la Dej prezintă suficientă
ne5'iguranţă"22.
, ,„
In ac~aşi serie de qocumente se înscrie şi cel datînd din 25 martie i 785 din
care reiese, că la această dată revoluţiile ţăranilor continuau şi mai constitJliau
inel un pericol. De aceea generalul comandant d.e armată Fabius, transmite Tezaurariatului o riot~, prin. _cip:e se face cunoscut planul de dislocare a trupelo.r in
'federea necesităţii apărării Transilvaniei după cum urmează; Batalionul de gardă
Oros la Braşov, Batalionul Obersten la Mediaş, Francs Gyulai la Alba Iulia, Batalionul Oersten de gardă la Clu.i, cel de grenadieri la Sibiu, o divizie din bataiiohul 3 Oros Ia !Bistriţa. una la Gherla, al treilea batalion Francs Gyulai la
Deva, din regimentul de Savoy de dragoni una divizie la Reghin, una la Dej, şi
una ·ia Tg. Mureş"2a.
·
Situaţia nesigură 'aml'ninţătoare din comitatul Solnor şi Dăbîca
„obligat
autorităţile locale să ceară sprijin militar guvernului.
'
·
.
Semnificativă in acest sens este şi cererea nobilimii şi magnaţilor din· comitatul Solnocului Interior" cu Dăbica prin care „solid tă ~i cei din Dej'' la 18 februarie 1785 guvernului să intervină pentru ajutor militar spre înfrîngerE!a „enormitlţii" plebei românc$ti. Mai ales pentru locurile submontane de la hotarele
Maramurei;;nlui, Solnocului de Mijloc, unde în vreo 20 şi mai muite sate -româneşti' in şir, în care nu: e mici o reşedinţă de posesor şi în oare t!u· venirea·')jl.·i'mAverii şi înfrunzirea păduril-0r umblatu~ dregătorilor
e de loc în siguranţă,
E nevoie de miliţie pe de o parte în 'cercul Lăpuş' şi Piatra, pe de alta in
Egregy şi Racos~2i.
Acela$i comite într-o· altă sr1·isoare trimisă guvernului în'· 25 'ianuarie 1785 îh
urma sesiunii care a avut loc la Dej cere să „se admită şi pe rrial departe nobilimii
pAstrarea armelor sale. Această răscoală românească cu gînd de' pustiire a ·neamului, ungureBc a ·pornit d,in ură ,naţională înrădăC"inată şi în ţărănime, ba şi
în nobilimea românească. ln Lozna vreo ilO"de capi de familie de ·nobili români
scutiţi, de .dare ca şi nobilii unguri care tr41b1-1iau să facă de. strajă, au refuzat"2 5 .
, TemerHe nob,ilimii nru erau .de loc .fără, temeL Ea se menţinea .iµ, gard4 ~t.i:t
ln r;omitatele cuprinse de răscoală cit, şi în unele zone mărgiIJ.aşe. A.tit împăratul
cit şi guv~rn.ul Transilvaniei a,u luat n}ă.sur\ d_e ţine1·e ÎJ1 friu a 1ţărăni.-mii. Au, fost
puse în urmărirea persoanele .,şusp~cte.· Semn,ificativă în acest ,5ens este scr,isoar~a
prin care comandantul general din Transilvar:iia a fost anunţat din I<!.~ de, s~Pi
tanul Bedeus că un oarecare Pop~scu (care a _trecut şi pe la, Dej), ()~te un ţăr,in
intrigant, el a fost folosit de principele Transilvaniei într-o misiune secretă la
Viena şi se pare şi de domnul Moldovei.
Descrierea lui a fost comunicatii toturor autorităţilor din Ungaria' şi Transilvania cerind să fie urmărit, deţinut şi sub strictă pază escortat Ia . Viena":s.
Tot referftor la acest Pâpescu (Popeslfoul. Poperski) ni s~a 1nai păstrat o
informare a contelui Adam Teleki datînd din -7 febr'uarie 1785 în care se aratA di
trecind prin Dej şi stînd de vorbă cu el „h~a observat nimic la el de ceea ce e
suspectat, 'cu atit mai puţin că :aT· fr vrut să· amăgească sub vreun pretext oare~
care plebea. A venit. cu paşaport moscovit de cel mai bun şi mai demn d'e încreder'e şi priQ. Viena şi pri'l'I' Ungaria. E de' naţiune r~mim din Moldova, de origme
din Paşi şi 'se numeşte Popescul. Şi rum a vrut Să "ia tlrumuf Bucovinei peritM'I
ma'i mare" siguranţă a fost însoţit pină acolo de un nobil dat de contele Cornis,
<'omiteM" supretn · al comitatultii Solnoc, Vorbeşte curat diferite limbi, se vede
cA a cutreierat 'multe 1'ări. Discutind c\1 el mai multe lucruri în afarA de C'Oincirterita numelui de PopC:scul C'U Poperski n-a putut descoperi nimic suspect la el.
~i în s~mn de cinste şi penfru :securitate i-a dat' şi el ca însoţitor pe nobilul cb:.

:au

nu

1

22' Ibidem, ,Posar 270/1785, f. 2-3.
23 Ibidem, Dosar 544/1785, f. 4.
2 4 D. Prodan, op. cit„ II, p. :102.
25 Ibidem, p. 443.
2 a Ibidem, p. 383.
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·mitatului său Iosif Szabo pînă la Mocod din districtul militar al Hodnei, . pfnă
la ·dlpitanul Halmagyi cu suficiente inforhtaţiii Dar nici în acest drum mi S-'a
obsen·at nimic suspect"21.
' La 22 august 1785 s-au dat publicităţii patenta de· i:)esfiinţarc a iobăgiei care
a \:\Urnit' un val de migraţie iobăgească, îndeosebi în zonele dinafara 'răscoalei
unde era mai puţină armată. Dreptul de strămutare era folosit ~e ţâr.anii iobagi
ca mijloc de luptă împotriva stăpînilor care erau foarte nemulţurriiţi' de publjcarea acestei patente încercînd în nenumărate rînduri să se' plîngă guvernului c;k
noua' situaţi~ creată.
,
,, 1 . , . · '
Aştfel: „comitele Solnocului Interior, comitele Adam Teleki comunică din
Dej la 15 noiembrie 1785, că în comitat combate renitenţa ţăranilor puşi de curînd
în· libertate, în înţelegere cu armata. Propune ca atunci cind cu rnij.loace blînde
nu se poate să se facă aceasta şi cu pedeapsa corpoz:ală aplicată corifeilor. E îngrijorat· de emigrările stîrnite de libertatea de strămutare; 'colonii îşi părăs~sc
_moşijl~ dupi! ce Ie-au cules roadele tot anul şi trec sup alt domn spre· paguba
şi a pomnului părintesc şi a administraţiei publice şi o. fac plecînd peste an cind
pentru aceasta se hotărîse doar ziua de Sf. Gheorgb.r.
.
' .
. ·Sint şi de cei care nu sînt coloni ci' nobili de o sesie, care JlU slnt _ispitiţi: de
dulceaţa libertăţii, cit de teama foametei se gindesc să plece cu toţi ai .. oaseL in
Ungaria vecină sau in alte părţi unde e belşug de bucate. Ba din cercul Lăpu
şului s-au şi mutat cu adevărat. Com:itatul pune toată stăruinţa.. să reprime aceste
porniri, să le oprească in toate chipurile cu putintă. Prevede că se .poate stîrni
o mulţime de emigranţi, că va fi foarte greu să li te opui. Nu vede ce e pe
făcut dnd in tot a<:esj; cerc pe sub munte abia o a zecea parite din porumb, a ajuns
la maturitatea cuvenită, Incit fără ajutor din ţinuturile vecine plebea ni.ci pî1;1ă
la începutul primă.verii nu se va putea ţine"~e.
"
Revoltele şi lncerdirile ţăranilor de a înlătura jugul greu al robiei, în c6mitalul· Solnocului cu Dăbka au continuat pină în 1786.
"
.· ··'Ţăranii din această zonă îşi mai pllstrau încrederea în mărinimia bunului
rrrtpArat, continuind calea petiţiilor prin care cereâu serviciu militar, în schimbul
Iib_ertllţli mult visate. Pe această linie se înscriu cererile ţAranilor diri co!'nuttc'le
l:Jrişor, Cllşei; Slilişca, Cuzdr'ioara şi Chiuieşti. S-au păstrat pină acum scrisorile
celbr din 'CTrişor; Clişei care din punct de vedere al conţinutufo.i · sînt aproape
identice. Ele sint scrise in limba română cu litere cirilice şi sînt adresate cbfo~
·iielului Alvati, comandantul garnizoanei imperiale din Nlisăud.
·
Redau mai jos „textul uneia din cele două scrisori.
„Prea luminate Domn Groof Colonel Noao tuturor Milostive patroane! Din
răv~ I}oastră. ce rumânească care pururi o am avut şi o avem spre, slujba înăHaţii
.lmpirăţii noastre a rămului şi acum vrând ace- a nQaStră datorie cu pofta ·Şi, Inima
.tuturor într-un cujet şi cuvănt ca să primim şi să luom slujbă împărătească spre
·acest sfîrşit ca noi cu toţi să primim ori ce feluri de slujbă a !nălţatului lmpărat nu!Diai să te milostiveşti M-ta de la 111-ăl.ţatul Impă.rat a ne scoate. această
mtntuir.e ca să putem scăpa: ln I. de slujba Domnilor, a 2„ pămintul c~ele avem
tirl biruim să răq\iie supt stăpînirea Inălţatului Impăraţ din preună i;:u ·noi, a. 3.
m\~ă, de bucate de hrall.El vieţii precum la alţi Militari a~ Inălţatuluţ lmpăr~t aşa
şi no~ să te milostiveşti M-lta a ne rindui, a 4, milostivindu-să lnălţatu.l .~mpigpt
a şterje şi . omoară numele Iobăjescu am scăpat în mare pizmă şi nu avem
aju.toriu cine să ne măngîie fără numai din mila şi graţia M-tale mila, lmpără
tea!jcă despre care toate cu umilinţă şi cu jenunchele plecate că.zînd la poalelr.
M-tale aşteptăm milostivă măngăiere şi rămânem Al !nălţatului lmpărat sµpuşi
robi satul iuriu cu o inimă şi cu un cujet. La Prea luminatul Don Grof Colonel al
Văli Rogni din Năsăud Noao Milostivului patron cu umilinţă şi plecare, umilită
rugare a numitului sat iuriu de jos din vameghe solnocului din răhntru cu dăbîca
21
2e

Ibidem, p. 394.
Ibidem, p. 609.
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de sus unitu, văzută .la 13 martie 1786 de colonel Schlaun (Schlaun Oberst) şi
la comitat"~ 9 •
Această scrisoare a ,scris-o Grigore Niste din Cuzdrioara ~i se parc d'1 tot
el ar fi scris şi pe cea a locuitorilor din. Căşei avînd în. vedere Sl'risul şi cern~ala
care stnt identiceOO.
.
Intocmirea şi expedierea aces.tor scrisori au constituit preludiul unei adevărate răzvrătiri care a cuprins satele din apropierea Dejului.
.
In vara anului 1786 a ;;i.vut loc o conscriere a populaţiei de la care se retră
geau 'mulţi. Comisarul Deesi Zsigmond împuternicit cu acest lucru raportează 'di
„abia s-a putut face conscripţia în 3-4 sate din jurul LăpuŞului, după ceilalţi
am umblat cu mult năcaz şi abia (atunci) i-am putut sfătui să se înscrie, ne-am
oprit la Stoiceni deoarece aceştia voiesc 'să se militarizeze, iar dacă .ar primi
arme nimeni nu iar putea înfrăna, iar Ia Chiuieşti s-a pornit deja pomana lui
Horea"at.
Intr-un document datînd din' 17 martie '1786, Deesi Zsigmond anunţă pP
vicecomitele de Dej, Ladislau Szentpali că: „aici (la Chiuieşti) este un ţăran,
Botcă Tănase, care a fost jude pînă a devenit lotru (tîlhar). El a fost schimbat şi
a plecat de pe pămintu1 domnesc. Pînă acum a fost gazdă mare. Umbllnd pe la
Năsăud în zilele astea, venind aici, a agitat poporul şi aceştia l-au ,determinat Pf'
jude sA umble din casă în casă să-i conscrie. Cine ţine cu împăratul , şi cine
slnt împotriva .domnilor. Acest ţăran este convin.s că lucrurile vor ajunge şi mi;li
departe. Eu I-am admonestat cu juzii satelor că mai bine ar aduna contribuţia
declt să se conscrie, care este un lucru împotriva patentelor. Oar ei slnt. înclinaţi
să asculte de incurajările lui Tănase. Am dorit. să vă anunţ că şi răzvrăti\·('a
,
mocanilor aşa a înc~put cu unul doi'corifei" 32.
Exactitatea ştirilor furnizate în documentul mai sus amintit este susţinută şi
de numărul mare de ţărani iobagi care se aflau în comunele din jurul DejUlui
ln 1786.
"
Redau mal jos ·crteva date cu privfre la acest aspect: în Căşei erau 72 io33
bagi, 9 zilieri, 5 servitori , ln Coplean erau 29 iobi8gi', 2 servitorP4, în IllŞiua
erau fia iobagi, 4 Zi.lierP 01 rn Cîţcău erau 55 iohagi, 21 zilieri, 6 servitori36, hi Cuzdrloara erau 62 iobagi, 16 zilieri, 2 servitori37, tn Urişor enau 21 iobagi, 10 zilierj!ll, ln .Cltiµieşti erau 98 iobagi, 1 zilier, 2 servi·tori:ll.
Tiranii din această zoni, incurajaţi, se pare; de soldaţii .imperiali din Zagra,
au redactat o scrisoare pe care urmau s-o trimită împăratului. La redactarea cererii au fost de faţă din Chiuieşti locuitorii: Botei Tănase, Dumitru Frenţ. Alexa
Tllmaş, Onuţ Ilie!;i şi Pintea Prodan; din Sălişca: Muncelean Mihai; din C.işei:
Precup Pop, primar, Alexa Pura, Simion Vanea, Ioan Prunduş. Dumitru şi Pe.tru
Para, Damian Ptlra, Mihai Drăgan, Lupu Mtnzat, Teodor Prunduş, Alexa Bujor.
Ioan Daboc şi George Hăşmăşan; iar din Cuzdrioara cantorul Niste Grigore.' ·,
Cu această cerere s-a umblat· din casă ln casă în satele respective, tntrebind
pe fiecare daci ţine cu împiratul şi e împotriva domnilor pămintului. Cind
familii din Chiuieşti şi protopopul din Căşei au refuzat să accepte înscrierea ca
milltari40.
lndreptată

I. ,Bratu, în Lucrări ştiinţifice ale Institutului Pedag0gic Oradea, 1967, p. 65.
ao Ibidem, p. 65. · ·
• Arh. Stat. Clu,i; Fond Comitatul 1Solriot'ului Interior Dosar I/17Bff. ' aMe
nitnumel'otate.
·
'
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Ibidem.
~ 8 .T. Kadar, op. cit., IV, p. 412.
31
Ibidem, p. 198.
35
Ibidem, V, p. 116.
18 Ibidem, IV, p. 160.
17- Ibidem; IV; p. 412.
18 Ibtdem, V, P. 412.
ao Ibfdem, V, p. 412.
0
•
.Afirmarea românească pe Someş, Cluj, 1973, p. 41.
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Cu această cerere a fost trimis la Năsăud Botcă Tănase, primind ·drept cheltuieli de la primarul din Urişor, Cosma Ursu, şase mariaşi.
·
·
Ajuns la comandantul militar de la Năsăud a predat cererea unul ofiţpr (cu
bită) care se duse la colonel. Se întoarce însă în curînd şi i~a r'eînnapoiat. cerer~a
cu cuvintele: „Du-o acasă"41.
I~tors acasă el a încercat să mîn1i(îic pe ţăranii care-l aşteptau cu nerăbdare,
amăgindu-i că „i-a spus un ofiţer să aibă curaj, deoarece vor pri:r;ni arme .cite le
trebuie, numai să ceară, vor primi bucate, se va şterge iobăgia şi colon~ul va
\·~ni personal ca îq. comunele c,ljlre şi-au oferit serviciul Îfi?.păra,tului să pun'ă ,stilpi
sigilaţi " 4 2.
·
.
·
, Ţăranii incurajaţi de Tănase, au început a neglija serviciile iobăgeşti: şi a nu
lua ·în seamă poruncile autorităţilor civile. răminînd însă liniştiţi„ fără e· ataca. pe
nimeni. In această situaţie s-au făcut cercetări pentru a afla numele corifeilor
care. i-au instigat pe ţărani la aceste fapte. Au fost arestaţi mei mulţi ţărani şi
dµşi la închisoarea din Dej, printre ei se afla şi Botcă Tănase.
SemnHicativă în acest sens este scrisoarea din 28 martie 1786 trimisă de
.ţăranii din , Chiuieşti, Tablei Regeşti din Dej, în care arată că, din cei arestaţi
numai Botcă Tănase este vinovat.
„Botcă care este închis, a avut neplăceri în calitate de jude cu dorimii :pă
mîntuluf·şi a plecat la Năsăud pentru a-şi rezolva aceste probleme. Clnd a' venit
ne-a spus că' ne înscrie în armată, că ni se vor da grîne. Dar ndbilii s-au împotrivit.
Iobagii crezători în cele spuse de Tănase, că vor primi bucate, l~au .escultiit.
Ţăranii săteni închişi cu Botcă să fie eliberaţi, .n~ pe ch~ăşie, fie dîncl,u,-H 7se
o anµmită pedeapsă, pentru că le mor copii de foame, pentru că .e.i nu au fost
implicaţi, numai chiar Tănase, care a fost numai el Ja Năsăud"4~.
· ·
Jntr-un alt document, datînd tot din luna martl~ 1786 se aminteşt~ ş~ de
alţi doi ţărani, Ilieş Ionuţ şi Muncelean Mihai, care au. fost arestaţi şi escortaţi
I<.1 Dej pentru a fi confruntaţi cu Botcă Tănase.
_ Se mai aminteşte totodată şi de un alt asociat, Protlan1 Pintea, clt şi de· :un
ţăr~ Frenţ Castan, care lipseşte din sat, dar fiind gazdă bună va reveni""., -. ·-:
A avut loc şi un proces care s-a ţinut' ·Ia Dej unde au 'fost interogaţi· ·ibai
mulţi: ţlrani, presupuşi corifei. AC"est interogatoriu s-e păstrat la A'.rl'livele 'Statului
din Cluj-Napoca.
"
··
·
TAriase Botcă a fost cop.damnat la închisoare,. dar se pare cA a. fost eUberat
ca urmare a unui ordin din 10 iulie 1786, dat de împăratul Iosif ~I. ll-~ea; conform
căruja trebuiau sistate toate· investigaţiile împotriva românilor-.rrlsculâtL .,,n·imeni
sA nu m.ai fie expulzat din ţară, cei închişi să fie eliberaţi; fără tnt1rziere, ·Şi pentr•
gr.eşelile din trecut să nu ,mai fie traşi la răspundere niciodată-~ 1 !~-;Din scrisorile trimise către împărat, cit şi din rapoartele prezentate rezultă
eă şi ţăranii din această zonă au insistat din răsputeri, pe toate căile, spre a scăpa
de situaţia grea în care se aflau.

Răscoala socială şi haţională condusă de Horea, ·cloşca' şl CriŞ:an a
nu numai dorinţa de drE;!ptaite şocială şi naţională ·dar şi puterea
de luptă a ţăranilor şi sărăcimii oraşelor, forţe care se vor impune tot
mai mult pe arena socială. Dorinţa de dreptate socială şi Ijbe:r:tate naar~tat

41
42
41

Ibidem, p. 43.
Ibidem, p. 43.

Arh. Stat. Cluj, Fond Comitatul Solnocului Interior, D6sar
nenumerotate.
•• Ibidem.
•5

D. Prodan, op. cit„ II, ·p.· 572.
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ţională nu a putut fi frîntă cu roata ca Horea şi Cloşca, .roata istoriei
va merge mereu înainte pînă la eliberare.a şi unirea definitivă a ţArii,
care este drept, se va rea!liza, cu mulite sacrificii, mult mai tirziu.

CORNELIA MALVŢAN

ECHOS DE LA REVOLTE DE HOREA DANS LES VILLAGES
DE LA V ALLEE DE SOMEŞUL MARE
(Resurne)
11 y a deux siecles, sur Ies terres roumaines de Transylvanie, a eu lieu
l'une des plus grandes levees â la lutte de la paysannerie serve roumaine, dirigee
par Horea, Cloşca et Crişan, moment culminant de toute une serie de mouvements
paysans contre l'opression sociale et nationale du peuple roumain.
La revolte a commence dans le departement de Zarand et s'est etendue dans
toute la zone des Carpates Occidentales. La nouvelle des evenements s'est repandue rapidement dans toute la Transylvanie, determinant une serie de protestes
et de revoltes dans le departement de Solnok et Dobica aussi. Des mouvemen.ts
sociaux s'y font remarquer â partir de 1775.
Les paysans y ont apprls plus tard I'affreuse maniere dont Ia revolte a ete
ecrassee et ses dirigeants executes. C'est pourquoi Ies paysanes ont garde leur
croyance et leur esperance dans la bonte de l'empereur Ioseph II et ont employe
la methode d'envoyer de memoires adresses direotement â l'empereur. On peut
rappeler, dans ce sens, les lettres df' paysans de Căşei, Urişor, Chiuieşti, Cuzrlrioara qui d<"aand<1i0nt le ~Prvice militaire 011 t'change dP la liberte longuement
revee. Il y a eu quelques paysans qui se sont remarques et qui ont soutenu vif
le flambeau de la revolte dans la lutte pour droits sociaux et liberte nationale.
tels que Bote! Tănase, Dumitru Frenţ, Pintea Prodan, Niste Grigore, etc.
Ces revoltes seront etouffees, mais le desir enflame des paysans d'obtenir
ln liberte restcra Yif et la lutte C'Ontinuera pendanrt Ies siecles suivants.
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