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O formă de luptă care ia o deosebită amploare în epoca despre care
vorbim e haiducia. Amplificată de rezistenţa prin fugă a ţăranilor la recru
tare şi de fenomenul tot mai larg al dezertării din armată. haiduc ia devine
o adevărată teroare pentru autorităţi şi stăpîni. creîndu-se o stare generală
de nesiguranţă. Măsurile febrile care se iau pentru prefntî m pinar:.>a for
mării cetelor de haiduci (în limbajul oficial .. tîlhari " . ,.hoţi") reficdă cu
prisosinţă pericolul pe care-I reprezintă activitatea lor pentru cei p•·iyile
giaţi. Confiscarea armelor ţăTărrimii. controlul asupra vînzării armdor şi
prafului de puşcă, supravegherea pădurilor . drumurilor. arestarea celCJr sus
pecţi, adunarea satelor risipite. dărîmarea hanurilor. cîrcium i l or suspecte,
( Ontrolul sever asupra străinilor pentru a îm pi e d i c a pătrun dPn'a u no r i nsti
gatori, sînt doar cîteva elemente d i n acest complex de· măsuri 2 . Dicta
ţine pasul cu autorităţile administratiYe creînd cadrelP l eg i s h ti \·e n2cesare
unei activităţi eficiente de reprimare a m i şcărilor ţărăne�ti . Restabilirea
forurilor de judecată ale stăpînilor de pămînt asupra ţăran i lor. reintrodu
cerea pedepselor corporale în locu l c e lo r băneşti. re:..-: isten\<t înver�unată
impotriva desfiinţării unor anacronisme ale sistemului j u d i c i ar ca pedep
sele cu mutilarea şi tortura sau faţă de extinderea dreptul u i de graUere
a celor condamnaţi la moarte - sînt expresii elocvente ale te n di n ţei de
a păstra neatinse prerogativele aparatului represiv îndreptat împutriva
mişcărilor populare 3.
La aceste măsuri generale se adaugă apoi cele concrete. imediate. luate
în momentele de cumpănă. Astfel, în 1 793-1794, sînt organizate adevărate
campanii pentru stîrpirea haţduciei. In vederea izolăr i i cetelor de haiduci
de susţinătorii lor sînt emise· · circulare care promi-t recompense celor ce-i
vor preda vii sau morţi, tăinuitorilor punîndu-li-se în schimb în vedere
pedepse aspre4.
Măsurile luate s-au dovedit a fi însă ineficiente, acţiunile haiduceşti
continuînd cu şi mai mare putere în diferite părţi ale ţării. Se cunosc date
de pildă despre amploarea deosebită a haiduciei între 1 792-1 795 în Bi
hor 5. Ordonanţa gubernială pe care o publicăm în anexa acestei lucrări
reflectă o stare de fapt asemănătoare in părţile de sud-est ale Transil
vaniei. Este vorba de o ordonanţă tipărită în limba română de guherniul
Transilvaniei în 28 septembrie 1 795 cu numărul 5554 6 în vederea l i c h i d ă rii
2

Istoria României, III, p. 843.

3 P ro tocolu l dietei din 1790-1791, Cluj , 1832, p. 5o09, 622 ; Anexe. p. Ul--1;9;
Proto co l ul dietei din 1792, Cluj, f.a., p. 333, 351, 388 ; Protocol ul dietei din 1 1�J4 - 1 7!J5,
C'luj, f.a. p. 307 : "firea l o cuitorilor acestei ţări necesită p e depse cît mai :1s pre şi
înfricoşătoare p en tru menţinerea linişte! publice" (traducerea noastr ă . N . A.).
4 I . Sabău, Din lupta ţărănimii . . . , p. 230 .

5 Mihail Dan, Petru Bona, Frămîntări ţărăneşti în Bihor Za sfîr.� itvl se c. a l
XVIII Z e a şi începutul sec. al XIX-lea, in Anuarul Institutului de istoric şi arheo
logie Cluj. XV, 1972, p. 443-450.
6 B i b l i oteca Fili;tlei Academiei R.S_ România d i n Cluj -Napoca, Fo n d Un ita
rkni . pachet 14, nr. 883 (1 f., tipărită la Cluj, tipografia lui M a rt i n HochmPister)_
Textul ordonanţl'i este i n e di t . Tipăritura a fost descrisă bibli ogra fic în : A . \'eress,
Ercl!'!ly es magyarorszcigi regi olcih konyvek es nyomtatvcinyok (1544-1803 1, Cluj,
1 9 1 0 . p. 76 ; Idem, Orînduieli româneşti vechi tipărite în Ardeal (1 74-1- I S-l l! ) , în
Revista arhivelor, 1924-1926, 1, p. 354; Bibliografia romcinească veche, I\'. Buc-meşti,
HJ44, p . 1 1 1 , nr. 250; Barbu Theodorescu, Repertoriul cărţii româneşti
vechi
1 508-1830, în Biserica ortodoxă română, LXXVIII, 3-4, 1960, p. 352; Magym·orszag
bibliogrâphicija 1712-1 860, V, Budapesta, 1971.
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"tîlharilor şi hoţilor" care au sporit în munţii şi pădurile din ţinuturile
Braşov, Făgăraş şi Trei Scaune fără a putea fi prinşi "măcar că de mai
multe ori şi încă cu o mare laolaltă adunare de oameni s-au cercat după
dînşii". Aceste adevărat� expediţii - ne spune mai departe ordonanţa nu au avut succes pentru că locuitorii "nu numai una înţeleg cu tîlharii.
d încă îi şi ascund" sau . avînd mare frică şi teamere de dinşii, nu îndrez
n esc a-i da afară" . Nici cei care pleacă în urmărirea lor "nu să sărguesc
cu toată hierbinţală ca să-i prinză". Pentru a pune capăt acestei stări de
lucrur i , Guberniul instituie o recompensă de 1 00 de zloţi pentru cei care
predau vii şi 50 de zloţi pentru cei care-i predau morţi pe haiduci . Tăinui
tcrii sînt ameninţaţi cu pedepse cumplite pînă la pierderea vieţii. In sfîr
şit, haiducii care se predau de bunăvoie vor fi amnistiaţi, iar dacă ajută şi
la prinderea celorlalţi vor beneficia de recompensele amintite.
Măsurile preconizate de această ordonanţă nu reprezintă o noutate
faţă de cele î n ce r c a te înainte fără succes. Ceea ce însă le c o n f er ă şanse în
plus este tipărirea î n l imba română pen tru a le spori audienţa în rindul
l ocuitori lor din ţinuturile amintite. Aceste spPranţe ale au torităţilor nu
s-au dtwedit însă îndreptăţite. LPgăturile în tre haiduci şi poporul din păr
ţile în c a re activau n-au putut fi întrerupte, iar ha iducia a proliferat şi
î n decen i i le următoare. Ansamblul de m ăsuri cuprinse î n lr-un adevărat
cod al re p resi u ni i la dieta d i n 1 8 1 0-1 8 1 1 . î n tre care un articol special este
destinat combaterii haidudei, oferă dovada elocventă in acest sens 7. Ast
fel pe drept cu\·înd cele două decenii următoare răscoalei din 1 784 repre
zintă .. o perioadă de teamă chinuitoare de reîntoarcere a vremii lui
Hore a" a pentru privilegiaţii din Transilvania.
.

5554. 1795.

ANEXA

In numele preinălţatului împăratului romanilor Franţişc al
prinţip ţării Ardealului, domnului domnului noao prcamilostivului.

doilea

marelui

Din mai multe, încoace de că tră Ţinutul Haromsicului şi Fiigaraşului trimise
înştiinţări, au priceaput crăiască Gubernie, cum că, atit în mai sus numite ţinuturi,
după cum şi în ţinutul Braşovului, aşa şi la p ă d uri şi la munţ i , ca ri i sii află în cu

r.•rinsul acestor ţinuturi întru atît s-au sporit şi înmulţit tîlharii şi hoţii, cit acum
prea multe prăzi şi tîlhării şi hoţii, ba înciî şi ude:ftri au început de ri\trii f:'i a să face
în aceale părţi, fără de a putea prinde pre vreunul d i ntre ei, măcar că de mai multe
ori şi încă cu o mare laolaltă adunare de oameni s-au ·cercat după dînşii la munţi
si la păduri ca să-i prinză �i să-i sprijăneascii. Incă �i această au cuno�cut C ră i asc a
Gubernie. că poteră, sau goană, cară să făcea şi să face după aceştia tîlharii şi hoţi,
de o parte pentru aceaia n-are nici o meargerea înainte sau s po riu , pentru că şi
însuş oa reş carii din lăcuitorii a acestor numite ţinuturi, nu numai una înţeleg cu
tîlharii, ci încă îi şi ascund şi pitulă pre ei, sau avînd mare frică şi teamere de
dîn�ii. nu îndreznesc a-i da afară şi a-i pradosi. De alta parte i areş pentru aceaia
nu să po t prinde aceii tîlharii şi hoţi, pentru că lăcuitorii locurilor, cari i mearg în
poteră şi în goană, din pricin acum arătate nu să sîrguesc cu toată hierbinţală ca
să-i prinză.

7 Proto colu l dietei din 1810-1 8 1 1 , Cluj, 1 81 1 , p . 1 1 60, 1 17 2 . In introducerea
articolului de lege privind haiducia se spune: .,quia crimen latrocinii în Principatu
Transylvaniae haud infrequens est".
a T6th Zoltan, Mişcările ţărăneşti din Munţii Apuseni pînă la 1848, Bucureşti,
1955, p. 159.
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Dirept aceasta nu s-au lăsat Crăiasca Gubernie a nu face despre iztirşerea tîl
harilor şi hoţilor, folositoare rind uiel i ; însă cum mai nadinadins şi cu mai mare
hierbinţ.ală să să pornească lucrul in treaba i ztirşirii tîlharilor şi hoţilor, de bine au
aflat crăiască Gubernie tuturor de obşte prin acest patent a înştiinţat cum că la
oameni aceaia, carii prinzînd pre vreun t il hariu sau hoţu dintre aceaştia, inil vor
oduce viu la mina tistului sau la d iregătoriia cea mai de-aproape, o sută de zloţi
nemţeşti, iară la cea ia ce pre un tilhariu sau hoţu mort inil vor aduce şi-1 vor arăta
!a faţa tistului său, cincizeaci de zloţi nemţeşti să vor da numai decît la mina.

Incitu-i iarăş despre oamenii aceaia, carii vor cuteza pre tîlharii ş i pre hoţii in
casa sa, cuprinzîndu-i, a-i pitula şi a-i ascunde, sau locul acela în care să ţiu �i pri
bejenesc şi poposesc, ştiindu-1, tisturilor �i diregătorilor nu 1-ar descoperi, adecă nu
l-ar da afară, trebue ştiut, cum că unii ca aceaştia oameni cu bună seama după
aflarea faptei lor şi imprejurarea lucrului, nu numai cumplit să vor pedepsi. ci şi
cu pierderea vie ţi i sale vor avea a răspunde de o întîmplare c a aceasta.
Tîlharilor acelor, sau hoţilor iarăş. carii încetînd de a mai urma faptelor celor
reale, şi vieţii lor mult primejdioase, s--ar întoarce la viiaţa cea cu bună rînduială şi
soţiile sale sau locurile lor, in care să ţin şi stau ascunşi, le-ar descoperi, dînd mina
de ajutoriu şi mijloc, cum aceaştia mai leasne şi mai uşor s-ar prinde şi strimtori,
ct! bună seama şi nezmintit, nu numai viiaţa, ci încă şi cea mai mkhe pedeapsă,
fă cind aşa, etra să va, încă şi din plata cea hotărîtă, pen tru tîlharii şi hoţii carii să
vor prinde ş i sau morţi sau vii să vor aduce de cătră ei, să vor impărteşi. S-au dat
din Crăiascul Gubernium al Ardealului in Cluj în luna lui septemvrie in 28 de
zile 1795.
Grof Banfi, gubernator.
David Sichel, canţelar.

David

Vaina, secretar.

EINE IN RUMĂNISCHER SPRACHE GEDRUCKTE
GUBERNIALVERORDUNG UBER DIE HAIDUKEN (FREISCHĂRLER)
IN SUDOSTSIEBENBURGEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Reformen Josephs IL flihrten zu keinen strukturellen Verănde
rungen der Lage der Bauernschaft, so dal3 deren Bewegungen unter ver
schiedensten Formen weitergeflihrt wurden. Die neuen Lasten, die wăh
nmd des Krieges gegen Frankreich auferlegt wurden. bewirkten eine Ver 
sch�i.rfung der Unruhen. Eine besonders verbreitete Kampfform war das
Frci schărlertum (Haidukentum), das im Jahre 1 795 in Si.idostsiebenbiir
gen, vor aUem in der Gegend van Kronstadt (Braşov), von Fogarasch (Fă
găraş) und den Drei Sti.ihlen groGe AusmaGe annahm. Die in rumănischer
Sprache gedruckte Gubernialverordnung, deren Text wir veri::iffentli chen,
widerspiegelt das AusmaG dieses Phănomens, die Zusammenarbei t der
Bevi:ilkerung mit den Haiduken und die MaGnahmen, durch die die Be
hărden, i.ibrigens er folglos, d iese Bewegungen zu bekămpfen versuchten.

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

