DOCUMENTE BISTRIŢENE DIN REVOLUŢIA
DE LA 1848-1849 *

ADRIAN ONOFREl

asemănătoare, datată 23 octombrie 1848 ;
în acest mod, în Transilvania erau trei
autorităţi : Puchner. cel care reprezenta
Curtea Imperială, guvernul condus de contele Emeric Miko (de la Cluj) şi comisarul Vay, din partea Budapestei :3.
Un alt argument se referă la descrierea evenimentelor din această zonă a
Transilvaniei, care a fost făcută pe larg
în lucrări imediat următoare evenimentelor şi în altele, mai recente. Toate acestea fac referiri la numeroase documente,
fără însă a le prezenta în amănunt 4 .
Şi, nu în ultimul rând, ediţiile de documente publicate până acum, în care nu
,1m regăsit toate documentele referitoare la evenimentele din această zonă :;_

"Minunat an a fost anul 1848 (cu referire la desfă~urarea evenimentelor din
Transilvania până în toamna anului 1849
- n.a.). Fiecare săptămână, fiecare zi aducea faima despre întâmplările şi evenimentele unele mai surprinzătoare decât
altele" 1.
Sunt cuvintele unui participant la evenimentele revoluţionare din Transilvania
în perioada anilor 1848-1849, care re~
dau modul de receptare şi pătrunderea lor
în conştiinţa contemporanilor şi a generaţiilor viitoare.
De aceea ne propunem să prezentăm
câteva din documentele Revoluţiei de la
1848-1849, în zona de N-E a Transilvaniei, documente publicate de diferite
autorităţi imperiale şi revoluţionare maghiare la Bistriţa. Aceasta, pentru a ridica vălul uitării de pe o pagină de istorie a unei "zone de graniţă" a provinciei,
adânc conectată la aceste evenimente, şi
datorită influenţei pe care a avut-o faptul că în apropiere, la Năsăud, se afla
sediul Regimentului II de graniţă românesc, care a avut un rol important in desfă-şurarea acestor evenimente 2.
Demersul nostru a fost întărit de analiza situaţiei politice a Transilvaniei în
această perioadă ; astfel, la 18 octombrie
1848, printr-o "Proclamaţie", generalul
Puchner decreta dictatura militară, cerând
ascultare ; comisarul Vay, din partea guvernului de la Budapesta, a întocmit una

:~ Helmuth Klima, Guvernatorii Transilvaniei (1774-1864), Sibiu, 1943, p. 60.
4 Amintim câteva lucrări mai importante:
G. Bariţiau - op. cit. ; Virgil Şotropa - Din
zilele de zbicium ale anilor 1848-1849, in AS,
Năsăud, 1927, nr. 7, p. 1-24 ; Iuliu Moisil Ziarul grănicerului Vasile Crăciun din Nepos,
in : AS, Năsăud, il.928, nr. 20, p. 233-255 ; Preot
Teodor Ciuruş - Din însemnările lui Vasile
Buzdug, in : AS, Năsăud, 1938, nr. 24, p. 215219 : Amon Ritter Gustav van Treuenfest Geschichte der Kaiserliche Konigliche Jnfanterie Regiments nr. 50, 1762 bis, 1850 - zweites
Siebenburger Romanen Grentz - Infanterie Regiment nr. 17, Wien, 1882, 325 p. ; Otto Dahinten - Geschichte der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen,
Kiiln- Wien, 1988,
p. 123-136 ;
Emil Csallner - Denkwiirrligkeiten aus Ilem
Nosnergau, Bistritz, 1941. 143 p. ; Al. Papiu-Ila·
rian __, Istoria românilor din Dacia Superioară
(8chiţa tom ului 1 TI), publicată c-u o introducere !ii
note de Ştefan Pascu, Sibiu, 1943, 172 p. ; Ioan
Bureacă Câteva aspecte specifice evenimentelor din anii 1848-1849 în judeţul Bistriţa
Năsăud, in : FI, 4, 1976, p. 336-346 ; Helmuth
Klirna op. cit.
5 ln primul rând, vezi ediţiile de documente publicate de : Eudoxiu de Hurmuzaki.
Ioan Lupa!), Popa.Lisseanu ; apoi : Silviu Dra-

1 cf. Virgil Şotropa, Pagini memorabile din
1848 (memoriile prefectului Legiunii a III-a,
Victor Moldovan), in : AS, Năsăud, 1925, nr.
3, p. 2.
2 George Bariţiu, Părţi alese
din istoria
Transilvaniei (pe două sute de ani in urmă),
Sibiu, 1890, voi. II, p. 205.
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De semnalat că parte din documentele
au fost publicate în : "Foaie
pentru minte, inimă şi literatură" (anii
1848--1859) ; "Gazeta de Transilvania"
(anii : 1848-1857), ceea ce-l îndreptăţea
pe unul din ideologii Revoluţiei să ara~e că se vede nevoit a se mărgini numai
la câteva documente mai caracteristice
pentru această perioadă, risipite însă prin
!oile periodice, încât să le cauţi cu lunile
până dai de ele li.
Cât priveşte documentele propriu-zise,
încadrarea lor în timp şi spaţiu, necesită
o scurtă analiză a evenimentelor la care
se referă.
Astfel, după acţiunea din zona Reghin-Dej-Cluj, în luna decembrie 1848,
colonelul Urban este nevoit să se retragă
cu Regimentul II de graniţă de la Nă
săud, al cărui comandant era, în Bucovina. In luna ianuarie 1849, au intrat insurgenţii maghiari şi în Regimentul de la
Năsăud, la Rodna şi la Bistriţa 7 • După
urmărirea lui Urban până la Vatra-Dornei, în 6 ianuarie 1849, Bem se retrage
la Murcşenii-Bârgăului, lăsând la graniţă
o garnizoană cu 6 tunuri şi apoi s-au re[ras la Bistriţa ; de aici a emis un ordin, in care promite graţiere, iertare şi
cerea poporului să depună armele ; instituie de asemenea, legea marţială şi numeşte trei comisari civili, alături de cel
militar, colonelul Ritzko ; ţinutul Bistriţei a fost impus la despăgubire de război
cu suma de 100 000 florini 8 . In Distric-

tul Năsăudului, Bem lasă un număr respectabil de trupe, sub comanda lui Ritzko ; cordonul tras de insurgenţi se întindea de la cetatea Bistriţei la Livezile şi
pe aşa numita Valea-Bârgăului, până sus,
la Mureşeni şi Tihuţa!l.
Retragerea lui Urban în Bucovina este
simultană cu retragerea trupelor austriece în Muntenia ; se deschidea astfel, calea pentru domnia "ungurească de patru
luni în Transilvania 10 . Un martor al evenimentelor sublinia că : "în 1848 şi 1849
a început Revoluţia în Ardeal şi Ungaria.
Rebelii maghiari au cucerit întreg Ardealul şi, în urma luptei de la Bârgău, trupele împărăteşti retirară (se retrag n.a.) la începutul anului 1849 în Galiţia,
iar Maghiarii se aşează aci în ţinut" 11 •
Ambele batalioane ale Regimentului II
de graniţă românesc de la Năsăud au încheiat astfel activitatea lor războinică şi
se deplasară la 1 martie la Câmpulung,
unde a fost cantonat statul-major al regimentului. La 20 martie acesta se reuni
cu batalionul I la Cernăuţi 12.
Zona şi oraşul Bistriţa au fost ocupate
de insurgenţii maghiari ; la 15 martie s-a
serbat în oraş cu mare fast ziua Revoluţiei din Ungaria, iar la 8 mai, magistratul şi comunitatea a depus jurământul de
credinţă guvernului de la Pesta 13 .
Situaţia militară se va schimba în vara anului 1849 ; intervenţia coordonată în
Transilvania a trupelor austriece şi ruseşti va duce la înfrângerea maghiarilor.
Prin pasul Tihuţa şi pe la Rodna, ruşii,
conduşi de generalii Grotenhjelm şi Pawlof, alături de grănicerii conduşi de colonelul Urban, pătrund în Transilvania ;
după luptele de la Feldru, Ilva-Mică, şi

Revoluţiei

Studii şi documente privitoare la Reromânilor din 1848-1849, vol. I, Sibiu,
Hl44, 354 p ; vol. II, Sibiu,. 603 p. ; Yol. III, Cluj,
1846, 319 p. ; iclcm Istoria revoluţiei, Cluj,
194ti, 409 P· ; Cornelia Badea, 18-18 la români. O
istorie in date şi mărturii, B, 1982, voi. I. 1276
p. ; voi. Il, 457 p. ; Virgil Popescu Râmniceanu,
Istoria miscă1·ii revolutionarc de la 1848--18·19
şi alte documente imp.ortantc, B, 1919, 313 P· ;
!viihail Popescu - Documente incd!te 18-lB---1819,
B. 192D, 347 p.
G G. Bariţiu, op. cit., p. 744.
7 Iuliu Moisil, op. cit., p. 254 ; pentru desfăşurarea generală a evenimentelor din Transilvania în anii 1848-1849, a se vedea în principal lucrările citate la nota nr. 5 ; biografia
colonelului Urban Pste reprodusă de Virgil Şo
tropa, Comandanţii
rcgimcntului yrăniccrc <C
năs,ludean, în AS, p. 92-102.
8 .4.rhivele Statului Bistriţa-Năsăud, fond :
Virgil Şotropa, pachetul XXI, dos. 298, studiul
lui Nestor Simon Regimentul Il românesc
de graniţă în revoluţia de la 1848-1849, p. 14 ;
vezi !'i : Emil Csallner, op. cit., p. 120. Treunfest.
op. cit., p. 299.
gomir voluţia

9

G.

Bariţiau,

op. cit., p. 457.

w Ibidem, p. 485-584 ; acelaşi autor redă

modul de a gândi strategic şi tactic al ofiţeri
lor austrieci: "Urban a strigat destul contra
risipirii puterilor ; generalii austrieci din 18481849 în loc de a concentra intr-o singură regiune toate puţinele puteri de oaste regulată
câtă o aveau sub conducerea lor şi de a da
cu ea lovituri decisive, dânşii o risipiră in
toate părţile ţărei, in aşa fel, încât să nu fie
nicăieri de ajuns ; tot ei aşteptau apoi minuni
de la gloatele de lăncieri, pe care-i ameninţau
cu ordine şi contraordine", p. 372.
11 Iuliu Moisil, op. cit., p. 252.
12 Treuenfest, op. cit., p. 303.
13 Emil Csallner, op, cit., p. 120.
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Prundu-Bârgăului, la
triţa este reocupată :~y,.

trictului Bistriţa-Năsăud, prin care cere
depunerea armelor şi ascultarea faţă de
guvernul de la Budapesta.
Filiala Arhivelor Statului, jud. Bistriţa-Năsăud, fond : "Iulian Marţian", pachetul IV, dos. 15, proclamaţia 28.
An die Bewohner des Bistritz-Nassoder Distrikts.
Zur Unterdriikkung der auf sanktionirten Gesetzen begrundeten Freiheit,
welche alle Nationen und Volksstămme
Ungarns und Siebenbi.irgens zu gleichber~
chtigten Briidern verbindet, ist, durch d1e
ruchlosen Bemuhungen der Reaktion, insbesondere in Siebenbiirgen, das romanischc Volk der Art aufgewiegelt worden ;
das dessen durch schăndliche Intriguen
hervorgerufene Empi:irung, die Vernichtung nicht nur des begi.iterten Adels, sondern i.iberhaupt des magyarischen Stammes sich zum Ziele gesetzthat ; wofi.ir
das im Lande ausgeubte Rauben und
Mordbrennen als lebendige Beweise
sprechen. Es ist ungarische Armmee in
das Land gekommen, um dieses verblendete und verwegene Volk zu bezăhmen
und die verruchten Aufwiegler zu zi.ichtigen ; und hat nach Zerstrenun~ ~es
Feindes, des Bristritz-Nassoder D1stnkt
gli.iklich eingenommen.
Die magyarische Grosherzigkeit hat
sich auch in diesem Falle bewăhrt, denn
die tapfere ungarische Armee will das
Bi:ise nicht mit Bosem vergelten, und ihr
habt gesehen und erfahren ; das diese
Armmee nur den bewaffneten Feind gedrăngt, waffenlose und unschuldige Menscheaber geschvont hat. Nassod, das Nest
der V erbrechen und aller Schlecnigkeit
so wie alle Ortschaften wo sich kein Widerstand gezeiget hat, ist verschont gebleiben ; ja selbst den Schuldigen wird,
in der Hoffnun das sie ihre Thaten bereuen und den auf den gesetzlichen W eg
Zuri.ikgekehrten, Sicherheit ihrer Person
garantirt.
Damit es aher in Folge allenfalsiger
fernerer Aufwiegenlungen nicht Jemanden einfalle, die Grosherzigkeit der ungarischen Armmee zu missbrauchen, so
wird bis zur Herstellung der Ruhe und
Ordnung im ganzen Lande, folgendes bekannt gegel;>en :
1. Alle Ortschaften und Bewohner des
Bistritzer-Nassoder Distrikts werden bis

10 iulie 1849, Bis-

Aproape de momentul capitulării armatei maghiare (13 august 1849 - n.a.),
soseşte la Bistriţa noul guvernator civil
şi militar al Transilvaniei, baronul Ludovic de Wohlgemuth ; alături de acesta,
a fost numit şi comisarul civil Eduard
Bach ; ei îşi vor începe activitatea în condiţii foarte dificile ts.
Astfel, se va deschide epoca guvernului civil şi militar ; schimbarea era necesară deoarece era nevoie de instaurarea
ordinii şi disciplinei ; persoana guvernatorului avea o importanţă mai mare decât în timpurile trecute ; în unele chestiuni importante putea hot5.râ personal,
fără a se mai consulta cu Viena w.
Noul guvernator a fost însoţit încă
de la Cernăuţi de către locotenentul primar Luchi Leontin, din Regimentul II
românesc de graniţă de la Năsăud ; acesta l-a însoţit până la Bistriţa fi.
De aici, Wohlgemuth va emite mai
multe proclamaţii şi înştiinţări, datate pe
11 şi 13 august 1849. După aceasta, deoarece secuimea nu era deplin dezarmată şi
uneori răzvrătitorii se mai împotriveau armatei imperiale, Wohlgemuth se văzut silit să treacă prin Moldova şi Muntenia,
din nou în Transilvania ; la 19 august
ajunge la Braşov, apoi la Sibiu 18 .
Scurta prezentare a fost făcută pentru a putea localiza împrejurările şi contextul din N-E Transilvaniei, în care au
fost emise documentele pe care le vom
prezenta în continuare.

Anexa nr. 1.
1849, ianuarie 14, Bistriţa. Publicaţie
a colonelului Ritzko, comisar militar al
guvernului maghiar, către locuitorii disH Iuliu Moisil, op. cit., p. 252 ; Virgil Şo
tropa, Din zilele ... , p. 15.
15 Virgil Şotropa, După revoJuţia din 18481849 ... , p. 1.
1G Helmuth Klima, op. cit., p. 64.
17 Arhivele Statului Bistriţa-Năsăud, fond :
Iulian Marţian, pachetul XXIII, dos. 58 ; y~zi
şi : Emil Csallner, op. cit., p. 121 ; G. Banţ1u,
op. cit., p. 622 si urm.
18 Arhivele. Statului Bistriţa-Năsăud, fond;
Iulian Marţian, pachetul XXIII, dos. 58 ; ~ezi
şi : G. Bariţiu, op. cit., p. 627 ; Helmuth Khma,
op. cit., p. 64.
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Armata maghiară a venit în ţară să

zur Wiederkehr der Ruhe und Ordnung
ohne Unterscied unter die Kriegsgesetze
gestellt.
2. Es werden daher alle Bewohner des
Bistritz-N assoder Districkts verpflichtet,
alle Waffen jeder Gattung, innerhalb 24
Stunden bei der betreffenden Ortsobrigkeit niederzulegen, welche dieselben an
des Bistritzer Platz Commando abzufuhren hat.
3. Diejenige Ortschaft welche undankbar genug mit dem Feinde gemeinschaftliche Sache macht, denselben Waffen liefert, oder waffenfăhige Mănner stellt,
wird, nach UebefUhrung, dieses Verbrechens, ohne Barmherzigkeit verwustet
werden.
4. Sollte ferner Jemand, gegen den ungarischen Staat und die gesetzliche Freiheit durch Wort oder That seine bose
Absicht und Willen an den Tag legen ;
so wird derselbe nach erfolgter Ueberfiihrung, unter das Kriegs-Standrecht
gestellt.
·
5. Die Behorden, so wie alle Beamte,
haben ihre gesetzlichen Amtsverrichtungen treu puntlich fortzusetzen und ihrem
Berufe Genuge zu leisten in dem die
nachlăssingen Beamtem augenbliekliche
Beseiti gung aus ihrem Dienste und verdiente Strafe zu erwarten haben, de jeder zur Schutzung der heiligen Freiheit
und gemeinsammen Rechte verpflichtet
ist.
Bistritz am 14 ten Ianuar 1849.
Riczk6' Verwaltungs Commission
Oberst. Iohann Kon tz
Samuel Poek
Iohann W eiss
Traducere
Către locuitorii districtului Bistriţa

îmblânzească acest popor orbit şi îndrăz
neţ şi să pedepsească pe instigatorii ticăloşi, şi după împrăştierea duşmanului,

a cucerit în mod fericit districtul Bistriţa-Năsăud.

Şi

în acest caz s-a confirmat

mărini

maghiară, fiindcă
viteaza armată
maghiară nu vrea să răsplătească
răul
cu rău ; şi voi a-ţi văzut şi aflat că această armată a strâmtorat duşmanul înarmat,

mia

dar a protejat oamenii

neînarmaţi şi

ne-

vinovaţi.

Năsăudul, cuibul crimelor şi tuturor
ticăloşiilor, ca şi toate celelalte localităţi
unde nu s-a arătat nici o rezistenţă, au

fost cruţate ; celor vinovaţi, în speranţa
că ei regretă fapta lor, şi celor întorşi pe
calea legii, le este garantată siguranţa
persoanei.
Pentru ca în urma (evenimentelor)
eventualelor răzvrătiri ulterioare, nimă
nui să nu-i treacă prin minte, să abuzeze de mărinimia armatei maghiare, până
la restabilirea liniştii şi ordinei în ţara
întreagă, se aduc la cunoştinţă următoa
rele :
1. Toate localităţile şi locuitorii districtului Bistriţa-N ăsăud sunt puşi sub
legile războiului, până la revenirea liniştii şi ordinii, fără nici o deosebire. Sunt
obligaţi de aceea toţi locuitorii districtului Bistriţa-Năsăud să predea toate armele de orice fel, în timp de 24 de ore
la autoritatea locală respectivă, care trebuie să le predea la Comandamentul Pieţii Bistriţa.

3. Acea localitate care, fiind destul de
nerecunoscătoare, face cauză comună cu
duşmanul, livrează arme duşmanului, sau
pune la dispoziţie bărbaţi apţi de arme,

va fi devastată, după dovedirea acestei
crime, fără îndurare.
4. Dacă cineva ar manifesta intenţia
cea rea sau voinţa sa rea împotriva statului maghiar şi împotriva libertăţii legale,
prin cuvânt sau prin faptă, atunci acela
va fi pus, d.upă ce a fost dovedit, sub
dreptul de război.
5. Autorităţile ca şi toţi funcţionarii,
trebuie să-şi continue obligaţiile de serviciu legale, credincioşi şi punctuali, şi să
corespundă funcţiei lor, urmând ca func-

Năsăud

Pentru asuprirea libertăţii, bazată pe
legi sancţionate, care leagă toate naţiu
nile şi popoarele Ungariei şi Transilvaniei, spre a fi fraţi egali îndreptăţiţi ; prin
strădaniile mârşave ale reacţiunii, îndeosebi în Transilvania, a fost instigat poporul român, astfel că, răzvrătirea sa
stârnită prin intrigi ruşinoase, şi-a aşe
zat drept ţintă nimicirea nu numai a nobililor cu averi, ci în general a neamului maghiar, pentru care vorbesc jefuiriie şi incendiile săvârşite în ţară, ca dovezi vii.

ţionarii neglijenţi să aştepte înlăturarea
imediată din serviciu lor şi pedeapsa meritată, deoarece fiecare este obligat pen-
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tru apărarea sfintei
rilor comune.
Bistriţa,

libertăţi şi

dreptu-

pă o luptă de 3 ore şi i-a urmărit până
la Ghimbav, unde şi-a postat avangarda.
tn 20 a inaintat şpre Braşov, armata austriacă retrăgându-se deja prin pasurile
Timiş şi Bran, lăsând Braşovul în voia
soartei.
Braşovul s-a predat printr-o delegaţie,
cerând milă şi îndurare, Generalul Bem
a intrat în 20, la ora 4 după masă cu armata sa victorioasă în Braşov.
Astfel s-a finalizat campania militară
în Transilvania. Fie ca pacea şi ordinea
să se reinstaureze în ţara greu încercată.

în 14 ianuarie 1849.

Riczko
colonel
Comisi unea administra toare
Iohann Kontz
Samuel Poek
lohann W eiss

Bistriţa,

A.nexa nr. 2.
1849 martie 24, Bistriţa. Inştiinţare a
colonelului Toth despre desfăşurarea campaniei militare a trupelor maghiare conduse de generalul Bem în primăvara anului 1849, în Transilvania.
Filiala Arhivelor Statului jud. Bistriţa-Năsăud, fond : ,,Iulian Marţian", pachetul IV, dos. 15, proclamlaţia 26.
General Bem ist am 19-ten friih von
Vleden aufgebrochen, errichhte din osterreiche Armmee bei Feketehalom schlug
selbe nach einem 3 stiindigen Gefechte
in die Flucht und verfolgte sie bis Weidenbach wo er seine Avantgarde postirte.
Am 20 riickte er gegen Kronstadt vor, die
osterreichische Armme hatte diirch den
Tomeser und Tărzburger Pass bereits
zuriickgezogen, Kronstadt dem Schicksale uberlassen.
Kronstadt hat sich durch eine Deputation auf Gnade und Ungnade ergeben.
General Bem mit seiner siegreichen Armmee am 20-ten um 4 uhr Nachmitags
in Kronstadt eingezogen.
Somit ist der Feldzug in Siebenbiirgen beendet, Ruhe und Ordnung m.Ogen
in des stark begrangte Land zuriickkehren.
Bistritz am. 24

Mărz.

Milităr

la 24 martie 1849.

Toth, colonel,
Comandant general al armatei.

Anexa nr. 3
1849 iulie 5, Bistrita Proclamatia
generalului Bem către naţiunea ungară,
în care explică situaţia armatei maghiare
din Transilvania şi cheamă la rezistenţa
armată.

Filiala Arhivelor Statului 'iud. Bistrifond : .Julhn Marţian", pachetul IV, dos. 15, fila 169.
ta-Năsăud,

An die ungarische Nation
Die zweite Periode der Un::lbhăn!!iQ'
keit und Freiheit Un!!arns hat beqonnen.
Gott hat uns ver~tont au.s cler er.sten
Perinde siegTPich hervorzwtehen. Die oestreichischen Trunnen iiber::~ll Q'eschlaQ'en.
fast aus dem !!anzen Un!!::~r1ande vertreiben ..sahen kein anderes Mittel mf'hr. a1s
die Barbaren des Nordens, die Moscoviten zu ihrer Hilfe herbei zu rufen.
Betrachten wir was die ungarische
Nation im gegenwărtigen Augenblicke zu
um diesen neuen Fein zu vernichten.
Wir wollen damit beginnen, das wir
die Krăfte und Hilfsquellen des russischen Rekhes untcrsuchen, welches wir
jedoch immer das moscowitischen neuen
werden, weil die russischen Lănder seit
dem 13-ten Jahrhundert einen integrirend
an Theil von Polen ausgemacht haben,
und unter die Herrschaft der Moscowiten
erst bei der letzten Theilung von Polen

1849

Toth, obrist.
Ober Commandant

Traducere
Generalul Bem a plecat în 19 dimineata din Vlădeni, a ajuns din urmă ar:...
mata austriacă Ia Codlea, i-a alungat du-

213

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

gekommen sind, welche ie drey Măchte :
Osterreich, die Czaren von Mo.scau und
das Haus Brandenburg sich an dem Kă
nigreiche Polen vorzunehmen erlau:bt haben, dessen margelhafte. Constitution es
mit gefesselten Hănden und Fiissen diesen drey politischen Mărdern tn die
Hănde lieferte.
Die Czaren von Moscau nahmen den
Titel : Beherrischer aller Reuszen an, obgleich diese durchaus nicht Moscowiter
seyn wollen. Dieses ausgedehnte Reich hat
in der Wirklichkeit nur eine eingebildete
Grăsse. Aui dem abscheurichsten Despotismus gegriindet, iibt die deutsche Dynastie der Romanow ihre hăllische Politik
aus, wie die Dynastie Habsburg sie in Ungarn ausgeiibt hat. Das in der Civilisation
am wenisten vorgeschrittene der Vălker
dieses ausgedehenten Reiches von 54 Millionen Einwohner, die aus ungefăhr 15
Millimwn bestehenden MoscowitPr dienen
dieser Dynastie als Wcrkzeug um die andNn Volkersch,lften unter ihrem eisernen
SccptPr zu halten. Diese in Bataillone
gesammdten Horden sind fast durchgăn
gig von deutschen heimathlosen Săldligen
commandirt, denn man scheut sich ein
hăheres Commando aufgeklărten Moscowitern anzuvertrauen, welche selbst, so wie
alle andern einen Theil dieses Reiches
ausmachenden Vălkernichts anderes wiinf';chen. als das .Joch der sie unter driickenden Dynastie Romanow zu brechen.
We~n bis heute in dem so genannten
russischen Reiche noch keine Rewolution
ausgebrochen ist, so wird sie nicht lange
mehr ausbleiben. Eine Schilderhebung in
Polen und den russischen ist drohend und
nahe und dann werden die Truppen des
Czars das ungarische Gebiet, wo sie eingedrungen si:nd, in Eile zu verlassen genăthigt sein.
Bis dahin aber ist năthig die grăsste
înergie und Ausdauer zu entwickeln. Unsere Armee ist gross und zahlreich, sie ist
mehr als hinreichend um alle feindlichen
Truppen, welche die Grenzen iiberschritten haben zu erdriicken. Die beiden feindlichen Einfalle in Siebenbiirl!en bei Bistritz und bei Kronstadt sind nicht von
grosser Bedeutung, auf jeder Seite sind
ungefăhr 10 bis 12 Tausend Mann eingedrungen ; bei Bistritz ist der Feind schon
bis an die Grenze zuriickgedrăngt.

Das Inavsionscorps bei Kronstadt war
schon bis in das Szekler Land vorgedrungen, allein von da zuriickgedrăngt lagert
es jetzt unter dem Mauern von Kronstadt,
ohne es zu wagen vorzudringen. Es wird
gănzlich zuriickgetreiben und die Walachei verfolgt werden, wohin wir unsere
Waffen tragen wollen, um der Jiberalen
Parthei dort zur vertreibung der moscowitischen Truppen, welche die Walachei
besetzt halten, die Hand zu bieten.
Wir haben Grund zu hoffen, das die
Tiirken sich mit uns vereinigen werden.
Ihre Sympathie ist nicht zweifelhaft ; ein
Beweise davon ist, das auf der Linie von
Orsowa an bis zum Rothen Thurm, wo
ihre Truppen cantoniren, kein Einbruch
stattgefunden hat. Auch die Serbcn scheinen den Wunsch zu fiihlen sich uns zu
năhern. Die Donau-Grenze von Orsova
bis Pancsova, und das ganze Bcmat sind
gănzlich frei ; die Tiirken habcn sogar
das Corps von Puchner, welches einen
Tagemarsch von Orşova lagerte, sich in
das Innere von dPr Walachei zu begeben
gezwungen.
Ganz Siebenbiirgen '-"ird bald vom
Feindc gereinigt sein ; sich in Ungarn
kann dieses măglich werden, aber man
muss sich wohl huten Fehler zu gegehen, um nicht die heilige Sache in Gefahr zu bringen ; man muss besonders
vermeiden dem Feinde die Positionen,
dic man inne hat ZU iiberlassen Jedes
besondere Armeecorps muss die feinlichen Truppen necken, beunruhigen und
angreifen iiberall wo man sie findet,
ohne einen Augenblick Ruhe zu lassen.
Nicht auf zwei Tagemărsche muss man
sich von denselben entfernt halten, sondern jedes fussbreit Terrain muB ihnen
streitig gemach und vertheidigt werden ;
man muss sich in ihren Riicken werfen,
Wăre es auch nur mit behenden und
muthigen Freiwilligen.
Unsere Armme zii.hlt mehr als 150.000
Mann, wăhrend alle feindlichen Truppen
kaum die Zahl von 80.000 erreichen.
Wenn also Jeder seine Pflicht thun,
wenn jede Gewehrkiigel, jeder KanonenschuB treffen wurde, dann wiirde die
gantze feinliche Armee bald vernichtet
sein, wann sie nicht die Flucht ergreifen
muBte. Diese Art Kriegfiihrung, wenn
man sie befolgt, wird bald ihre Frtichte
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grantă

a Poloniei din secolul XIII, şi au
venit sub stăpânirea moscoviţilor abia la
ultima împărţire a Poloniei, care şi-au
permis-o cele trei puteri : Austria, ţarii
Moscovei şi Casa de Brandemburg ; aceasta din cauza formei cu lipsuri a regatului Poloniei care a favorizat predarea acesteia, cu mâinile şi picioarele legate, acestor trei ucigaşi politici.
Ţarii Moscovei au luat titlul de stă
pânitori ai tuturor ruşilor deşi aceştia nu
vreau în nici un fel să fie moscoviti ; acest imperiu întins, are în realitate numai
o mărime închipuită ; este întemeiat pe
despotismul cel mai scârbos, practicat de
dinastia germană Romanov prin politica
lor diabolică, aşa cum a practicat-o dinastia Habsburg în Ungaria.
Poporul cel mai puţin înaintat dintre
popoarele acestui imperiu întins, de 54 de
milioane de locuitori, moscoviţ.ii constând
din aproximativ 15 milioane, slujesc aceste dinastii drept unealtă să tină popoarele celelalte sub sceptrul ei de fier.
Aceste hoarde adunate în batalioane,
sunt comandate aproape toate de mercenari germani fără patrie. deoarece se
tem să incredinteze comenzile mai înalte
moscovitilor luminati, care nu doresc nimic altceva, ca şi toate popoarele făcând
parte din acest imoeriu, decât să rupă
jugul apăsător al dinastiei Romanov.
Dacă nici o revolutie n-a izbucnit până
azi in aşa-numitul Imperiu rus, aceasta
nu va mai întârzia mult timp.
O ridicare în Polonia şi în ţările ruseşti este iminentă si apropiată si apoi,
trupele tarului vor fi oblilmte să pără
sească tinutul unguresc, unde au pătruns
în ţtrabă. Dar până atunci este necesar
Ră dezvoltăm cea mai mare energie şi

tragen ; unsere Truppen, wenn sie geschloBen und den Feind festen Fusses erwarten, oder suchen ihm den Weg zu
s,perren, sind, in dem sie ihrem Lande
groBe Dienste letsten, doch nicht in Gefahr aufgerieben zu werden, sogar in dem
Falle, wenn sie genothigt sein sollten
zurtick zu weichen ; sie werden iiberall,
wo sie sicht zuruck:ziehen, Freunde finden, bereit ihnen zu helfen, der Feind
dagegen enge bedrăngt, von feinlichen
Bevălkerungen umgeben und nicht im
Stande gehorig fur seine Verpflegung zu
sorgen, wird bald gezvungen sein sich
davon zu machen, damit er nicht vernichtet werde.
Also Muth und Ausdauer !
Alle die bewaffnet sind, măgen auf
den Feind losgehen ; die Fcigen, welche
ihren verlaBen ha:ben, und vor dem Feinde geflohen sind, all~? welchc unter nichtigen Vorwănden in den Stădten verweilen und sich den Dienste entziehen, mogen verachtet, und mit Schande bedeckt
nach der Strenge der militărischen Gesetze bestraft werden ; măgen die Befehls haber cler wetaschirten Corps immer ihre Pflicht im Auge haben, und
bald wird die ganze feindliche Armee
vertrieben, oder vernichtet sein.
Hauptquartier Bistritz, am 5-ten Juli
1849.
J. Bem, Feldmarschal-Lieutenant.

Traducere.
Către naţiunea ungară

perioadă a indepenşi libertăţii Ungariei. Dumnezeu
ne-a ajutat să ieşim victorioşi din prima
perioadă.
Trupele austriece, bătute peste tot, izgonite aproape din întreaga ţară ungurească, nu au văzut alt mijloc decât să

A început a doua

denţei

perseverenţă.

este mai mare ~i mai
este mai mult decât suficienzdrobi toate trupele inamice,
care au trecut granita.
Amândouă invaziile duşmane în Transilvania, ne la Bistrita şi pe la Braşov,
nu sunt de mare însemnătate ; în fiecare
parte sunt nătrunse aproximativ 10 000
nană la 12 000 de oameni. Pe 1~ Bistrita
dusmanuJ a fost împins înapoi deja până
la !:franită.
Corpul de invazie de la Braşov. deja
lnaintase până în tara secuilor. dar împins înapoi de acolo, acum a făcut taArmata

noastră

numeroasă.
tă pentru a

cheme în ajutor pe barbarii din nord, pe
moscoviţi.

Noi să vedem ce are de făcut naţiu
nea maghiară în momentul de faţă, pentru a distruge acest nou duşman.
.Noi vrem să începem cu cercetarea
puterilor şi izvoarelor de ajutor ale Imperiului rus care noi însă întotdeauna-!
vom numi Imperiul moscovit, deoarece,
ţările ruseşti au constituit o parte inte-
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vor retrage, prieteni gata să-i ajute ; dimpotrivă, duşmanul, încolţit, înconjurat de
populaţie duşmană, şi nefiind în stare să
asigure corespunzător aprovizionarea sa,
va fi forţat în curând să se retragă de
aici, ca să nu fie distrus.
Aşadar, curaj şi rezistenţă !

băra

sub zidurile Braşovului, fără să inînainteze.
Corpul de invazie va fi alungat în totalitate şi va fi urmărit în Valahia, unde
noi voim să ducem armele noastre, pentru a oferi ajutorul partidului liberal de
acolo, pentru izgonirea trupelor moscovite, care ţin ocupată Valahia.
Noi avem temei să sperăm că turcii
se vor uni cu noi. Sinwatia lor nu este
îndoielnică, dovadă despre aceasta faptul
că pe linia de la Orşova până la TurnuRoşu, unde cantonează trupele lor, nu a
avut loc nici o invazie.
De asemenea, sârbii par a simţi dorinţa de a se apropia nouă ; graniţa Dună
rii de la Orşova la Pancevo şi întregul
Banat sunt în totalitate libere.
.~
Turcii au constrâns chiar şi corpul lui
Puchner, care staţiona la o zi de marş de
Orşova, să se ducă în interiorul Valahiei.
Intreaga Transilvanie va fi în curând curăţată de duşmani ; şi în Ungaria va fi
posibil aceasta.
Dar trebuie să ne ferim bine să facem
greşeli şi să nu aducem în pericol cauza
sfântă ; trebuie să evităm îndeosebi, să
cedăm poziţiile pe care le avem duşma
nului.
Orice corp de armată, în parte, trebuie să hărţuiască, să neliniştească, să
atace trupele duşmane, peste tot unde se
găsesc. fără a le lăsa o clipă de liniste ;
nu trebuie să ne ţinem îndepărtaţi la 'J
zile de marş de aceia, ci fiecare picior de
teren trebuie să contestăm şi să fie apă
rat ; trebuie să ne aruncăm în spatele
lor. de-ar fi chiar şi numai cu voluntari
îndemânatici şi curajoşi.
Armata noastră numără mai multe de
150 000 de bărbati, în timp ce toate trupele duşmane abia ajung la 80 000. Dacă
fiecare şi-ar face datoria sa, dacă orice
ghiulea de puşcă. fiecare lovitură de tun
si-ar atinge tinta, atunci va fi distrusă
foarte curând toată armata duşmană, dacă nu o ia la fugă : acest mod de a conduce războiul, va aduce roade în curând,
dacă va fi urmat.
Trupele noastre, dacă aşteaptă unite.
tari pe picioare dusmanul, sau caută să-i
închidă calea, vor face servicii mari ţă
rii lor, şi nu vor fi în pericol să fie nimicite.
Chiar şi in cazul când ele ar fi obligate
să se retragă, vor găsi peste tot unde se
drăznească să

Toţi

cei care sunt înarmaţi, să porspre duşman. Cei laşi, care şi-au
părăsit postul lor, şi care au dezertat din
faţa inamicului şi toţi care, sub pretexte
neimportante, rămân în oraşe şi se sustrag de la serviciu, să fie dispreţuiţi, acoperiţi de ruşine şi pedepsiţi cu severitate, conform legilor militare.
Doresc ca acei conducători ai corpurilor detaşate să-şi facă datoria astfel ca în
curând întreaga armată duşmană să fie
alungată sau să fie distrusă !
nească

Inaltul Cartier Bistrita, în 5 iulie 1849.

Anexa nr. 4.
1849 august 11, Bistriţa- Proclamatie a guvernatorului civil şi militar al
Transilvaniei, Ludovic de Wohlgemuth,
prin care aduce la cunoştinţa autorităţi
lor şi a populatiei numirea sa in funcţie
şi sarcinile ce le are de îndeplinit.
Filiala Arhivelor Statului jud. Bistriţa-Năsăud, fond : ..Iulian Marţian", pachetul IV, dos. 15, fila 97.
Proclamation an die Bewohner
Siebenbiirgen
Mit dem Eintritte in das Grossflirst.enthum, wo mir als Civil und Milităr
Gouverneur des Kaisers Maiestăt meinen
neuen Wirkungskreies anzuweisen geruhte. fordere ich vor Allem sămmtliche
Bewohner auf. mein redliches Sreben,
dem Lande niitzlich zu werden, auch von
ihrer Seite zu unterstiitzen.
Ich rechne auf die, welche ihrer Pflicht
~etreu geblieben, ein in der Geschichte
erglănzendes
Beispiel vertrauensvollen
Fe!'lthalten!'l an der guten Sache gegeben
haben, und erwarte. das die. welche Einfli:isterungen der wiihler nicht zu widerst.ehen wussten
oder die sich nur aus
Furcht dem bosen Treiben angeschlossen,
wieder der gesetzlichen Ordnung sich zuwenden, ihre Fehler gut machen werden.
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Ludwig Freiherr von Wohlgemuth m.p.

Die V erfiihrten von den V erfi.ihres zu
unterscheiden will ich mir besonders angelegen sein lassen.
Bewohner Siebenbi.irgens ! Ihr k6nnt
versichert sein, das ich mit dem feste
Hosten Entschlusse mit allen mir zu Gebote stehenden Krăften, ohne scheu vor
irgend einem Opfer, mit unerbittlicher
Strenge gegen Widerstrebende, das Ziel
meiner Sendung, zu Euch verfolgen will,
damit dem Lande ieder Ruhe werde und
Achtung den Gesetzen.
Nicht blos wir den Augenblik sollen
die b6sen Elemente unter Euch beschwichtigt werden ; ein dauerhafter, das
Ganze gleichmăsig umfassender, fest gergelter Zustand soll aus den Wirren der
Revolution hervorgehen die schon genug
der Grăuel i.iber Euch gewălzt, die Euern
Wohlstand auf Jahre hin zerst6rt, die moralisabe Haltung des Volkes iief erschi.ittert hat, und nun das krăftiget Zusammennwirg - Aller heischt, denen das
Wohl des Vaterlandes am Herzen liegt,
das Gli.ick Euerer Zukunft und Euerer
Nachkommen.
An der Stelle der Anarchie muss das
Gesetz wieder herrschen mit unbeugsamer Macht; die Wunden des Bi.irgerkriges verlangen Heilung ; auf dem Boden,
den Fanatismus, die Friedens, cler Eintracht und Bi.irgertreue wieder ersprissen, die Gleichberechtigung aller Nationen unter dem Schutze der von unserem.
allergnădigsten Kaiser und Herrn verlichen om Reichsverfassung das Band werden, das die entzweiten Volksstămme fest
umschlingen muss.
Dies herbeizufiihr en und dauerhaft
zu begriinden ist meine Aufgabe. Vertrauet mir, Bewohner Siebenbi.irgens, ich
werde sicher es verdienen ; unpartei ich
und klar werdet Ihr mich finden, und
was ich als nothwenig erkenne, was von
Seiner Majestăt mir zur Pflicht gemacht
ist worden, wirdins Leben treten und
Fri.ichte tragen fi.ihr den Einzelen sowohl
als fi.ir das Ganze.

* La versiunea în limbile
română,

maghiară şi

apare data de 13 august 1849.

Traducere
Proclamaţie către

locuitorii
Transilvaniei !

La intrarea mea în acest Mare Principat, în care Maiestatea Sa Impăratul a
binevoit să-mi încredinţeze noul meu domeniu de activitate, ca şi guvernator civil
şi militar, mai întîi de toate chem pe toţi
Locuitorii, ca şi ei, din partea lor, să ajute
silinţa mea sinceră de a fi folositor ţării.
Eu pun încrederea mea in aceia care
au stat credincioşi in obligatiile lor, iar
de neclintita lor statornicie, au dat exemplu, care va străluci în istorie ; aştept iarăşi ca aceia, care nu au fost tari in contra amăgirei tulburătorilor, sau numai de
frică s-au alăturat lângă cei răi, să se întoarcă la ordinea legală şi să-şi îndrepte
rătăcirea.

Cea mai deosebită grijă a mea va fi,
a alege între cei amăgiţi şi amăgitori.
Locuitori ai Transilvaniei ! Voi puteţi
fi siguri că voinţa mea est tare şi neclintită, de a-mi îndeplini scopul trimiterii
mele către voi, cu toate mijloacele ce-mi
stau la îndemână ; fără nici o sfială de
vreo jertfă, cu severitate necruţătoare asupra celor care se opun. pentru ca ţara
să-şi recâştige liniştea şi legile să fie respectate.
Elementele rele printre voi vor fi liniştite. nu numai pentru moment, deoarece din tulburările acestei revoluţii va
trebui să iasă o stare de lucruri durabilă
şi care le cuprinde pe toate în egală mă
sură ; deoarece destule cruzimi au căzut
peste capetele voastre, care v-au zdruncinat averile pe mai mulţi ani în viitor,
iar starea morală a poporului a zdruncinat-o din temelii. Aceste împrejurări cer
colaborarea cea mai puternică a tuturor,
cărora le pasă
într-adevăr de fericirea
patriei. cum si de viitorul vostru şi al urmasilor voştrii.
În locul anarhiei tirăneşti va trebui să
domnească legea cu putere neclintită : ră
nile războiului civil cer vindecare şi în
acest pământ pe care fanatismul şi cea
mai furioasă orbire 1-au adăpat cu sânge,

Bistritz, des 11 august 1849 *.
Der Kaiserliche K6nigliche Civil und
im Grossfi.irstenthume Siebenbi.irgen, Feldmarschal-Lieutenant,
Milităr-Gouverneur
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Mă veţi afla ca fiind drept şi clar, iar
ceea ce consider că e necesar şi ceea ce
mi-a fost încredinţat ca datorie, va prinde viaţă şi va aduce roade, atât pentru
fiecare, cât şi pentru întregul.

să răsară din nou binecuvântările paen,
ale concordiei şi a credinţei patriotice a
cetăţenilor ; egalitatea de drepturi a tuturor naţiunilor, sub scutul Constituţiei
dată de prea milostivul Impărat şi Domn,
să devină acea legătură care trebuie să
cuprindă popoarele învrăjbite.
Sarcina mea este să aduc aceasta în
existenţă şi să o întemeiez în mod durabil.
Locuitori ai Transilvaniei ! Aveţi încredere în mine ! Precis o voi merita !

Dat in

Bistriţa,

11 august 1849.

Baron Ludovic de Wohlgemuth m. p.
Guvernator civil şi militar în Marele
Principat al Transilvaniei, feldmareşallocotenent.
·

DES DOCUMENTS DE BISTRIŢA CONCERNANT LA REVOLUTION
DE 1848-1849

(Resume)

En presentant toute une serie de proclamations emises par les differentes autorites instalees, a une certaine epoque
dans le pays de Bistriţa, l'auteur entrevoit le conflit d'interets entre les camps
en conflit qui amene de nombreuses
soouffrances et endommagements a la
population. Beaucoup d'informations ine-

dite sont mises au jour les actions militaires du printemps et de l'ete de l'anee
1849, ou les troupes du regiment roumain
de garde frontiere ont pris part, sous le
commandement du colonel Urban, ainsi
que les troupes des revolutionaires hongrois du general Bem et les troupes imperiales autrichiennes et russes.
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