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pe care a ars focul plăsmuirii neamului, ţinuturile h~Cledorene au
4
de-a lu~...,z~uci_umatel<?~.YJfl.curi ale istoriei Transif'valiiei m~eu trează
flacăra luptei'împotri,11âjugului /care apăsa greu pe umerii ţării, pentru libertatea socială şi naţională. Zadarnice au fost încercările celor mari de a o înăbuşi,
ea s-a aprins din nou, transmisă din generaţie în generaţie, cu vilvătăi tot mai
mari, pînă cind ţeli;I şi năzuinţele strămoşilor au fost implinite. Hotarele care
despărţeau românii în trei ţări diferite n-au fost o piedică pentru o simţire comună, inima transilvăneanului, a munteanului sau a moldoveanului a bătut în
::icelaşi ritm. Necazurile, bucuriile şi izbînzile unora si-au găsit întotdeauna puternic răsunet în inimile celorlalţi. La vestea că sub conducerea lui Tudor a izbucnit răscoala în Ţara Românească, valul de agitatii din Transilvania manifestă
o intensitate deosebită. Ştirea, ca săminţa aruncată pe cel mai roditor pămînt
prinde rădăcini puternice, rădăcini alimentate de focul nedreptăţilor şi a umilirilor de tot felul.

păstrat

Ţărănimea iobagă şi oamenii liberi ai comitetului Hunedoara gemeau sub
povara asupririi şi o-persecuţiilor de tot felul din partea nobililor şi a fiscului.
Ca şi în celelalte părţi ale principatului şi aici rabota era stabilită arbitrar,
după bunul plac al nobilului şi nu la fel peste tot. Ea era cea mai grea sarcină
pe care o aveau de suportat ţăranii. Lucrînd cea mai mare parte din an pentru
nobili, lor nu le mai rămînea timp pentru a-şi lucra propriul pămînt, mai ales
în perioadele de virf ale muncilor agricole cind nobilul avea dreptul de a-i ţine
cu forţa la lucru pe moşia lui. Dintr-o anchetă făcută în anul 1810 rezultă următoare~e obligaţii pe care trebuiau să le aibă sătenii. ln comuna Leşnic,
cei care aveau o jumătate de sesie au prestat cite 2 zile pe săptămînă cu doi
boi şi două cu palmele. Pentru răscumpărare, un ţăran a dat nobilului o mie
pari pentru vie, 200 pari pentru grădină şi 50 pentru proptele ln comuna Vulcez, aparţinătoare domeniului Deva, cei cu o jumătate de sesie au prestat cite
o zi pe săptămînă cu doi boi, alţii pentru răscumpărare au plătit 5 fi. La fel se
prezenta situaţia şi în comunele Herepea şi Bretelin. La Merişor, jelerii au efectuat într-un an zece transporturi şi 30 zile cu palmele, iobagii 3 zile cu 2 boi pe
săptămină. La Sereca, jelerii au prestat pe an 3 săptămîni cu 4 boi şi 2 săptă
mini cu palma, iobagii au efectuat cite 2 zile pe săptămînă cu 4 boi 1).
Sarcinile stabilite nu erau respectate de nobili. Ei obligau ţăranii la tot felul
de munci atît la cimp, cit şi pe lingă curte. Sint numeroase plîngerile adresate
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de către ţărani comitetului împotriva nobililor. Astfel, în 1818 locuitorii din comunele Bistra şi Holdea se pling împotriva nobilului care le pretinde servicii in
plus faţă de cele obişnuite 2 ).
O agravare a acestor sarcini au loc şi datorită arendării moşiilor. Arendatorul, fie in înţelegere cu nobilul, fie cu de la sine putere, pentru a-şi mări ve··
niturile personale, dispunea asupra muncii ţăranilor şi a pămintului lor.
Iobagii din Cigmău se pling că arendaşul a intrat cu forţa peste o bucată
de pămint a lor, pe care o foloseau din vechime, deşi pămintul lui era la marginea locului respectiv. El voia să-şi ciştige drepturile asupra acestui pămint în
întregime. Abuzind de putere el a tăiat împrejmuirea şi a intrat cu vitele. Un să
tean care a încercat să i se împotrivească, este lovit in aşa măsură că rămine
infirm 3). ln anul 1811 locuitorii comunei Ocolişul Mic se pling că administratorul
de curte Cionca Mihai a tăiat din pădurea comunei aproape o mie care de
lemne răminînd pădurea goală. Ei arată în continure că stăpînul lor se află
in afara ţării, şi cer comitetului să ia măsuri pentru a nu se mai intimpla astfel
de cazuri 4). După cum se vede, pe lingă faptul că mai mult de jumătate din
timpul necesar muncilor agricole era luat de către nobili prin folosirea la maximum a robotei, aceştia încercau prin toate mijloacele să-şi mărească alodiul
prin acapararea pămînturilor ţăranilor mai ales a păşunilor comunale şi a pă
durilor.
La acestea se mai adăugau şi impozitele către împărat, prin care se storceau pină la ultima picătură puţinele bunuri Cîştigate cu trudă de către ţărani.
ln comitetul Hunedoara, restanţele la incasarea dărilor sint continue, nu numai
pentru un an, ci pentru doi, trei ani in urmă. Astfel, pentru exemplificare se
prezenta situaţia în anul 1800 cind printr-un ordin al Guberniului, comitetul este
tras la răspundere pentru neincasarea la timp a impozitelor şi se arată că la
sfîrşitul lui 1799, restanţele erau următoare!e, pe cercuri la perceptori :
Kendereşi

restanţe pe anii extraordinari
restanţe

Pogany
Csoka

curente
restanţe pe anii
restanţe curente
restanţe pe anii

pe pătrare
extraordinari
pe pătrare
extraordinari

1 902 fi. 33 cr.
9 cr.
9 747 fi. 10 cr.
1 785 fi. 44 cr.
2 396 fi. 4 cr. 5)

10 676 fi.

Cei care nu-şi puteau plăti dările, sînt supuşi la tot felul de persecuţii şi
vîrîţi în închisoare. Aşa s-a procedat cu Nandra Sigismund, care printr-un ordin
al Guberniului din 23 ianuarie 1800, este arestat pentru că n-a plătit darea, deşi
i-a fost cerută de mai multe ori 6 ).
Comuna Uroi, la 1800, se plinge împotriva abuzurilor perceptorului, care n-a
dat oamenilor în nici un an chitanţe, cu toate că ei au plătit întotdeauna, ba
mai mult, a încasat în plus faţă de cit era stabilit. Astfel, în 1698 ei au plătit
pentru o oaie taxa de 17 crăiţari, iar acum perceptorul a încasat 30 cr. 7). Pentru
contribuabilii din procesele Geoagiu şi Almaş, perceptorul „este ca un bici".
Ei cer demiterea lui pentru că îi împovărează cu impozite nelegale 8). La Teliuc,
locuitorii se plîng că pe lingă impozitele obişnuite au fost impuşi cu un impozit
suplimentar pentru război. ln cererea lor ei arată că „este de netăgăduit aceea
că noi ne-am născut în mizerie, am crescut în aceasta şi sîntem obişnuiţi cu
ea ... 9).
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Perceperea de impozite suplimentare, momea lor de la an la an, fărădele
gile perceptorilor duc la ruinarea şi pauperizarea contribuabililor. Dintr-un raport al pretorului din Deva, întocmit în anul 1821 rezultă că o situaţie deosebit
de grea o au sătenii din Leşnic, care din cauza dărilor excesive, au rămas numai cu jumătate din numărul de vite pe care le aveau. Dacă situaţia nu se vo
îmbunătăţi - se arată mai departe în raport - ei vor fi nevoiţi să şi le vîndă şi
pe acestea. La munca cîmpului nu pot face faţă şi pentru a răzbi, ei trebuie
să-şi lmprumute unul altuia vitele. Pentru a înlătura sărăcirea lor completă, cere
să se reducă suma dărilor plătite 10).
Pe spinarea sătenilor erau puse încartiruirea, întreţinerea şi efectuarea diferitelor transporturi pentru armată. Acestea ajungeau de multe ori de nesuportat prin frecvenţa şi greutatea lor incit duc la nemulţumiri cum s-a întimplat la
efectuarea forşponturilor între Săliştioara şi Deva, unde omul trimis de pretor
pentru a le reglemen~a a fost pălmuit de către ţărani. Pretorul cere instrucţiuni
din partea comitatului cum să acţioneze deoarece aceşti oameni au rămas nepedepsiţi 11 ).

La această înrăutăţire a situaţiei din cauzo exploatării nobililor, a impozitelor, a prestaţiilor de tot felul, se adaugă şi seceta din anii 1813-1818. Recolta
fiind foarte slabă, ţăranii sînt nevoiţi să se împrumute, împrumut pe care trebuie să-l dea înapoi cu camătă, fapt care-i duce la ruinare totală. Un pretor
într-un raport al său arată că „s-o dat ajutor numai celor mai săraci, dintre
aceştia unii au murit, alţii au emigrat, foarte puţini au rămas. dar în anii de
foamete au sărăcit că acum numai lucrînd ca jeleri îşi pot dştiga existenţa.
Dintre cei care au plecat, unii numai în vara aceasta, s-au ·intors, dar şi aceştia
săraci ca cerşetorii„. Mie îmi este clar că în anul 1821 situaţia lor va fi tot mai
rea şi nu se va putea lua nimic din acest ajutor de cereale pe care l-au primit" 12).
O reglementare a situaţiei s-a încercat de către împărat prin Proiectul de
reglementare urbarială din 1819. Acesta prevedea stabilirea cantităţii prestaţiilor
şi slujbelor în raport cu întinderea şi calitatea sesiilor, prevedea ca ţăranilor să
li se dea pămînt suficient pentru a-şi plăti dările. De asemenea, rebota este stabilită la o zi pe săptămînă cu boii şi două cu palmele„. Permitea însă nobilului
ca aceste zile să fie concentrate în perioada muncilor agricole intense. Pentru
a se stabili întinderea pămînturilor deţinute de ţărani, se iniţiază conscripţia czirakyană, acţiune la care populaţia, nelncrezătoare, răspunde greu şi cu împotriviri. Deoarece, acest proiect leza în mare parte interesele nobililor, ei se opun
vehement împotriva aplicării lui şi pînă la urmă reuşesc, în defavoarea ţăranilor,
care simt „îmbunătăţirea" prin mărireo impozitelor.
Este de la sine înţeles că o astfel de situaţie avea să ducă la o puternică
agitaţie în rîndul populaţiei. ln comitatul Hunedoara, ţăranii refuză să efectueze
rebota mai mult de o zi pe săptămină. Administratorul moşiei lui Bornemisa din

Brănişca şi Ilia reclamă că „iobagii au ieşiri răzbunătoare" 13 ). De fapt, autorităţile comitatului şi nobilimea erau mereu atente. Teama de o eventuală revoltă
a maselor, a dus la luarea celor mai severe măsuri de prevenire, la urmărirea
tuturor suspecţilor. Focarul din Muntii Apuseni era supravegheat îndeaproape.
ln 1811, prim pretorul Nopcea Elek este trimis la Zam pentru a cerceta neliniş-
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tile printre populaţia valahă de acolo. El este mustrat că nu a răspuns prompt
acestui ordin 14 ). Pretorul din Băcia în 1813, raportează că în pădurile din Petreni şi Sintămăria de Piatră a fost semnalată o ceată de 11 oameni înarmaţi.
Condiţiile unei noi răscoale erau coapte, izbucnirea ei era iminentă pentru
autorităţi care au luat toate măsurile de prevenire. Poporul ştia însă ce are de
făcut. Prim pretorul şi notarul din Hunedoara informează comitetul la 1812 că
un anumit Dan Gabor a afirmat că „la o nouă răscoală a românilor, nu va mai
fi ca in lumea lui Horea" 15 ), lăsînd să se înţeleagă că vor lupta cu mai multă
hotărîre pentru împlinirea cauzei lor.
Pe acest teren vestea despre răscoala izbucnită dincolo de munţi nu putea
constitui decît un îndemn şi o speranţă pentru ţărănimea transilvăneană, mai
ales că aici găseşte puternicele frămîntări sociale pe care răscoala lui Horea
ml a reuşit să le rezolve. Amintirea lui Horea era încă vie în mintea ţărănimii
ardelene si în mod deosehit a celei din comitetele Hunedoarei si Zarandului.
Nobilimea şi autorităţile văd în frămînti'irile provocate de această veste
spectrul lui Horea şi de aceea se grăbesc să ia măsuri urgente pentru prevenirea oricăror tulburări împotriva oricăror forme şi căi de pătrundere a rebelilor
şi a ideilor lor din Ţara Românească în Transilvania, fiindcă atit nobilii cit şi
tăranii erau la fel de bine informaţi asupra caracterului social al mişcării. Astfel,
guvernatorul Transilvaniei, adresindu-se pentru luarea unor măsuri speciale comitetelor, districtelor şi scaunelor de la graniţă; informează despre începutul
mişcării lui Tudor; că s-a aşezat cu arnăuţii săi la Tismana, aproape de ţinu
tul Haţegului şi „de acolo au adresat proclamaţii către popor, prin care ii îndeamnă la răscoală contra boierilor ... " 11 i) şi mai departe îşi justifică îngrijorarea
„Fiindcă acest mare principat. vecin cu Ţara Românească este în legături strînse
economice-comerciale, precum şi religioase şi naţionale de drept cuvînt ne putem teme ca aceste dezordini şi principii periculoase, care se aseamănă cu cele
ale aşa-zisei mişcări a lui Horea, să nu pătrundă pe căi ascunse în patria noastră, să nu se întindă în mijlocul poporului de jos şi aşa uşor înclinat spre ele" 17).
Tocmai pentru a preveni acest pericol, pe întreaga graniţă sînt luate măsuri speciale. Astfel. comitele de Hunedoara cere întăriri militare pentru paza pasului
Vulcan. ln adevăr, un detaşament al regimentului de husari „Arhiducele Iosif"
este trimis la Baru Mare, un escadron a fost instalat la Hunedoara şi unul în
valea Haţegului. Pe graniţă, propriu-zis la 22 martie se aflau, după cum raportează Noptsa, 60 de grăniceri (obişnuit erau 30). la care comitetul a adăugat
24 de plăieşi 18). ln plus de aceasta, pentru a evita orice surpriză, întreaga Vale
a Jiului pînă in Valea Haţegului şi dincoace de Haţeg, pînă la Răcăştie, sint
plantate prăjini de alarmă 19). Cînd trupele lui Tudor se retrag spre munţi, comitele Hunedoarei solicită noi întăriri sau cel puţin trupele din comitet să fie
staţionate mai aproape de graniţă. Aceasta pentru a preveni eventualele treceri
de frontiere din partea răsculaţilor şi toate aceste măsuri speciale de pază a
graniţei, mai severe aici ca în altă parte, nu erau întîmplătoare, deoarece în
imediata apropiere a graniţelor comitetului se afla principalul punct de rezistenţă a pandurilor lui Tudor, mănăstirea Tismana, în care autorităţile vedeau
un mare pericol 20). Mai mult, potrivit unor informaţii provenite de la postul de
vamă Turnu Roşu, Tudor ar fi plănuit că în cazul că mişcarea so or eşua, iar el
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nu ar putea să se retragă în Rusia, urmează să se retragă prin pasul Vulcan în
Transilvania, unde spera în ajutorul maselor.
De la începutul mişcării sînt luate măsuri speciale pentru supravegherea
celor care veneau din Ţara Românească cu sau fără paşaport. Guvernatorul
Banfy raportînd lui Teleky cancelarul Transilvaniei despre măsurile speciale pe
care le-a luat. arată că toţi cei care vin din Ţara Românească urmează să fie
cercetaţi dacă e justificată venirea lor, iar dacă nu, sau trezesc suspiciuni să
fie trecuţi imediat peste graniţă în Ţara Românească. Chiar şi boierii care fac
dovada că au fugit din faţa răsculaţilor sînt trimişi în adîncul ţării 21 ). Astfel,
boierii veniţi prin pasul Vulcan staţionaţi la Haţeg, Hunedoara sau Deva sînt
îndrumaţi să se aşeze la Orăştie şi Sebeş 22 ). ln plus, familiile şi servitorii aces·
tora sînt permanent supravegheaţi.
ln atenţia specială a comandanţilor de la graniţă şi a autorităţilor interne
sînt puşi călugării şi ciobanii care deseori trec graniţa. Ei, potrivit ordinelor,
trebuiau supuşi unei supravegheri severe şi discrete. ln acelaşi sens pentru a
evita contactul populaţiei din Transilvania cu cea din Ţara Românească se indică autorităţilor ca să oprească tîrgurile din zona frontierei sau comandanţii să
ia orice măsuri cred de cuviinţă pentru a împiedica pătrunderea ideilor mişcării
lui Tudor. O altă măsură propusă de Noptsa este introducerea cenzurei asupra
corespondenţei care vine şi pleacă din Transilvania prin pasul Vulcan. Pentru
aceasta el da sarcină specială pretorului din Haţeg, care avea datoria să reţină
orice scrisoare care făcea referiri la mişcarea lui Tudor 23 ). Cu atît mai drastice
sînt măsurile pentru cei care s-au ridicat alături de Tudor. Orice încercare a lor
de a trece graniţa este respinsă cu forţa sau sînt predaţi posturilor de pază din
Ţara Românească. Cînd turcii au intrat în Ţara Românească şi au împins spre
munţi oamenii lui Tudor, aceştia au căutat scăpare în Transilvania, dar autorităţile îi resping. Comandantul pasului Vulcan refuză să primească familia lui
Constantin, „stari gospodar", aderent al lui Tudor 24 ). La fel sînt trataţi Macedonschi şi Hagi Prodan, colaboratori apropiaţi ai lui Tudor, care reuşesc să
treacă graniţa prin pasul Vulcan travestiti în negustori 25 ), iar cetele oandurilor,
după moartea comandantului lor. sînt considerate de Noptsa „bande de hoţi" 26 )
şi dă ordine să fie trataţi ca atare.
Cu toate acestea, nobilimea nu se vede în siguranţă fiindcă „Toate circumstanţele arată că ţărănimii române de aici îi plac cele intîmplate în Ţara Românească, iar în cazul cînd de acolo s-ar face o invazie la noi, ar fi dispusă cu
siguranţă să i se alăture" 27 ), scrie Alexe Noptsa, comitele din Deva. Teama nobilimii nu este teama de o eventuală invazie, ci teama de revendicările pe care
le-ar putea formula ţărănimea sub influ/enţa ideilor mişcării lui Tudor. ln acest
sens comandantul suprem al trupelor din Transilvania este cit se poate de explicit. „ln orice caz, lucrul cel mai primejdios, mai ales pentru ţările vecine, e
părerea răspîndită de Tudor printre ţăranii din Oltenia, că boierii n-au drepturi
mai mari decît ceilalţi locuitori. De ace/a, ei au să plătească aceleaşi contribuţii şi să suporte aceleaşi sarcini şi nu trebuie să ceară robotă" 28) şi pentru
aceasta pe lingă măsurile de pază a graniţei se iau o serie de măsuri militare ...
Comandantul cetăţii Deva raportează că în jurul Devei domneşte teama de o
eventuală răscoală şi pentru aceasta Schustekh, comandantul suprem al arma-
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tei din Transilvania, pune la dispoziţia lui Noptsa în plus de trupele existente în
comitat şi la graniţă detaşamentul de secui de Io Dobra şi compania de gră
niceri de la Răcăştie 29 ), iar comisariatul general al armatei trimite la Deva două
companii ale regimentului de infanterie „Bianki", care sînt aşezate în jurul satului Brănişca una, şi cealaltă în regiunea Streiului 30 ). De asemenea, sînt ridicate toate armele de la ţărani. Mergind pe linia întregii administraţii, el suspicionează pe preoţii români şi de aceea propune că orice comunicare oficială
către popor să se facă de către preoţi în prezenţa unui oficial 31 ). Mai mult chiar,
pentru a evita adunarea oamenilor, el propune ca adunările religioase de noapte
prilejuite de paşti, să fie ţinute ziua sau dacă nu e posibil aceasta, funcţionarii
să fie deosebit de vigilenţi 32). De altfel, episcopul ortodox din Ardeal a fost constrîns să indemne poporul să rămînă cu supunere şi credinţă faţă
impărat
şi să nu se lase amăgit de făgăduieli deşarte. De asemenea, pentru românii
uniţi este folosită enciclica papală, care condamnă toate organizaţiile secrete 33 ).
Continuînd propaganda contrarevoluţionară, gazeta „Wiener Zeitung" este larg
răspindită, în ea fiind cuprinsă dezavuarea mişcării lui Tudor şi a lui lpsilanti de
către împăraţii Austriei şi Rusiei.
Cu toate măsurile militare şi de propagandă contrarevoluţionară, nobilii din
comitatul Hunedoara nu se simt in siguranţă. Aceştia se string Io Deva şi redactează un memoriu către comitele Noptsa deoarece „Ştirile care, în fiecare zi, vin
tot mai numeroase din toate părţile comitatului nostru, ne încredinţează în mod
neîndoielnic că poporul e pregătit de o răscoală generală, îndreptată împotriva nobilimii funciare ... " 34 ) şi moi departe îşi justifică neliniştea „ ... moi intîi
fiindcă o parte din armată e de acelaşi neam şi de aceeaşi religie cu poporul" 35 ) şi că armato operează în unităţi mori, neputînd fi în acelaşi timp Io
locuri diferite. Pentru rezolvarea acestei situaţii se propune înarmarea nobilimii
şi convocarea unei adunări a nobilimii unde să se ia hotărîri potrivite pentru
preîntîmpinorea unei eventuale mişcări. Neliniştea autorităţilor şi o nobilimii era
alimentată şi de unele informaţii potrivit cărora Tudor „ar fi dat deja de ştire
printre oamenii detaşamentului său revoluţionar, că în continuare, după ce totul
va veni la Alba Iulia, deci unireo Transilvaniei şi eliberarea de turci!~~~.
se vor alătura cauzei sole şi oamenii asupriţi din această ţară, pentru o-şi ipăro
drepturile umane" 36).
Grănicerii români suspectaţi de autorităţi de răspîndirea veştilor privind
mişcarea lui Tudor, sînt frămîntaţi Io rîndul lor de puternicile contradicţii care
măcinau societatea din Transilvania la începutul secolului XIX. Cu toată situaţia
lor deosebită, fiind oameni de jos, simt şi ei nedreptăţile Io care este supus poporul şi de aceea privesc cu simpatie mişcarea pornită în Ţara Românească.
Astfel, pe uliţo Poştei din Deva, un nobil surprinde discuţia dintre doi grăniceri,
unul mai in virstă şi altul moi tînăr. Cel bătrîn îi spunea celui moi tinăr că în
două-trei săptămîni Todoruţ va veni şi în Transilvania co să facă orînduiolă. lncercind nobilul să-i identifice, grănicerii refuză să răspundă şi caută să scape
de el. Dar teama fiind more, nobilul informează de urgenţă autorităţile 37 ).
Şi mai puternice erou frămîntările în rîndurile ţărănimii aservite care vede în
toate măsurile luate de autorităţi, prevestiri ale unor tulburări care urmau să se
întimple. Introducerea sărbătorii regelui Ştefdn este înţeleasă de ţărănime că
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în Ungaria se va ridica un nou rege în scurt timp. Date fiind agitaţiile, autorităţile văd în aceasta un pericol şi întreprind cercetări pentru a stabili adevărul.
Zvonurile care circulau şi agitaţiile din rindul ţărănimii fac pe oamenii de la Gurasada să lngroape unele lucruri. ln urma cercetărilor s-a stabilit că fiind tirg
la Zam cineva a răspîndit ştirea că s-ar stringe pînza pentru armată şi locuitorii
au dosit-o. Dar autorităţile surprind tot la Gurasada şi discuţia dintre doi contribuabili care se informau „că în timpul cel mai apropiat Horea iară va izbucni
din Zărand", iar celălalt i-a răspuns „dea dumnezeu să vină, că încă o dată să
mai batem la uşile ungurilor" 38). ta Ilia, de asemenea, un contribuabil este cercetat pentru o expresie care făcea nobilii şi autorităţile să se simtă în nesiguranţă. Pretorul din Lăpuşnic ii informează pe Noptsa că a fost surprinsă afi(maţia unui ţăran „că nu peste mult se vor întimpla lucruri mari" 39). Pentru aceleaşi suspiciuni şi discuţii sint arestaţi doi ţărani din Chitid 4C). Amintirea lui Horea era atit de puternică în mintea proprietarilor de pămînt, că cele mai vagi
afirmaţii ale ţăranilor căpătau un sens precis. La Ohaba, nobilul S. Ribiţei re·
clamă imediat un ţăran care afirmase că „nu peste mult se vor întimpla lucruri
mori" 41 ).
Şi mai semnificative pentru starea de spirit a ţărănimii sînt comentariile care
se făceau pe marginea măsurilor luate de autorităţi. Teodor Aron din Rapolt,
vorbind despre sosirea trupelor ln Transilvania, afirmă „Chior dacă vin soldaţii,
Ştiu că nu vin împotriva noastră, ci vor fi alături de noi". Arestat şi interogat,
Teodor Aron îşi precizează declaraţiile : „Poporul român va fi pus acum pe picior de război. Poporul român vrea să se răscoale din nou, după cum a făcut-o
cu ciţiva ani mai înainte. Am mai spus că armata care vine, fără îndoială, n-a
fost trimisă aici în Transilvania să potolească frămîntările poporului român".
Aceste afirmaţii nu aparţin lui Teodor Aron, ci el le-a auzit vorbindu-se pe drum
cînd mergea cu căruţele să intimpine soldaţii apoi în Rapoltul Mare şi în Rapoltul Mic. „Acum vreo trei săptămîni, un grup de oameni, strinşi in faţa casei
judelui, spuneau că în curlnd se va produce mare răfuială intre poporul român
şi proprietari, şi proprietarii se tem deja de aceasta" 42). Pedepsele aplicate de
nobili ţăranilor erou interpretate tot ca un semn de teamă din partea proprietarilor de o tulburare care trebuia să se producă. Ţărănimea era convinsă că miş
carea lui Tudor se va extinde şi în Transilvania. La mai puţin de două săptămîni
după izbucnirea mişcării lui Tudor, Adam Bedia din Sulighete, de cite ori intilneo un grup de oameni, scotea din şerpar o hirtie şi deşi nu ştia carte, se făcea
că citeşte, spunind : „Se face înştiinţare că de către răsărit s-o ridicat un cră
iuţ, cui e numele Todoroş, clintii cu puţină oaste de din zi în zi se sporeştie, pîna
acum s-o adunat la vo citevo sute şi mii, dumnezeu i-o şi ajuta că vre să facă
dreptatie şi acuma îi în Ţara Românească, isprăveştie lucru cu boierii şi de s-o
săvîrşi lucru bine acolo, plnă la paşti o 9a şi intr-acoace că un crăiuţ o să vină
din jos ca să se întîmple Io olaltă să facă şi aicea direptate" 43). De Io bun început izbeşte cunoaşterea atît de amănunţită a evenimentelor ce se petreceau
in Ţara Românească fiindcă ocel „crăiuţ", pe care urma să-l intilnească Tudor,
nu poate fi decit Alexandru lpsilante. Despre venirea lui Tudor şi ridicarea românilor, vorbeau şi tinerii şi copiii. Servitoarea nobilului Vasile Gotsa, tot diri
5ulighete, se plînge stăpînei sale că o prietenă a ei i-ar fi spus în timp ce lu
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tei din Transilvania, pune la dispoziţia lui Noptsa în plus de trupele existente în
comitet şi la graniţă detaşamentul de secui de la Dobre şi compania de gră
niceri de la Răcăştie 29 ), iar comisariatul general al armatei trimite la Deva două
companii ale regimentului de infanterie „Bianki", care sint aşezate în jurul satului Brănişca una, şi cealaltă în regiunea Streiului 30 ). De asemenea, sint ridicate toate armele de la ţărani. Mergind pe linia întregii administraţii, el suspicionează pe preoţii români şi de aceea propune că orice comunicare oficială
către popor să se facă de către preoţi în prezenţa unui oficial 31 ). Mal mult chiar,
pentru a evita adunarea oamenilor, el propune ca adunările religioase de noapte
prilejuite de paşti, să fie ţinute ziua sau dacă nu e posibil aceasta, funcţionarii
să fie deosebit de vigilenţi 32). De altfel, episcopul ortodox din Ardeal a fost constrins să indemne poporul să rămină cu supunere şi credinţă faţă de impărat
şi să nu se lase amăgit de făgăduieli deşarte. De asemenea, pentru românii
uniţi este folosită enciclica papală, care condamnă toate organizaţiile secrete 33 ).
Continuind propaganda contrarevoluţionară, gazeta „Wiener Zeitung" este larg
răspindită, în ea fiind cuprinsă dezavuarea mişcării lui Tudor şi a lui lpsilanti de
către împăraţii Austriei si Rusiei.
Cu toate măsurile militare şi de propagandă contrarevoluţionară, nobilii din
comitetul Hunedoara nu se simt in siguranţă. Aceştia se string la Deva şi redactează un memoriu către comitele Noptsa deoarece ,_Ştirile care, în fiecare zi, vin
tot mai numeroase din toate părţile comitetului nostru, ne incredinţează în mod
neîndoielnic că poporul e pregătit de o răscoală generală, îndreptată împotriva nobilimii funciare„." 34) şi mai departe îşi justifică neliniştea „„.mai intii
fiindcă o parte din armată e de acelaşi neam şi de aceeaşi religie cu poporul" 35 ) şi că armata operează în unităţi mari, neputind fi în acelaşi timp la
locuri diferite. Pentru rezolvarea acestei situaţii se propune înarmarea nobilimii
şi convocarea unei adunări a nobilimii unde să se ia hotăriri potrivite pentru
preintimpinarea unei eventuale mişcări. Neliniştea autorităţilor şi a nobilimii era
alimentată şi de unele informaţii potrivit cărora Tudor „ar fi dat deja de ştire
printre oamenii detaşamentului său revoluţionar, că în continuare, după ce totul
va veni la Alba Iulia, deci unirea Transilvaniei şi eliberarea de turciJ ·~l/~.
se vor alătura cauzei sale şi oamenii asupriţi din această ţară, pentru a-şi ~păra
drepturile umane" 36).
Grănicerii români suspectaţi de autorităţi de răspindirea veştilor privind
mişcarea lui Tudor, sint frămintaţi la rindul lor de puternicile contradicţii care
măcinau societatea din Transilvania la începutul secolului XIX. Cu toată situaţia
lor deosebită, fiind oameni de jos, simt şi ei nedreptăţile la care este supus poporul şi de aceea privesc cu simpatie mişcarea pornită în Ţara Românească.
Astfel, pe uliţa Poştei din Deva, un nobil surprinde discuţia dintre doi grăniceri,
unul mai in vîrstă şi altul mai tinăr. Cel bătrîn ii spunea celui mai tinăr că în
două-trei săptămini Todoruţ va veni şi în Transilvania ca să facă orînduială. lncercind nobilul să-i identifice, grănicerii refuză să răspundă şi caută să scape
de el. Dar teama fiind mare, nobilul informează de urgenţă autorităţile 37).
Şi mai puternice erau frămintările în rindurile ţărănimii aservite care vede în
toate măsurile luate de autorităţi, prevestiri ale unor tulburări care urmau să se
intimple. Introducerea sărbătorii regelui Ştefdn este înţeleasă de ţărănime că
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în Ungaria se va ridica un nou rege în scurt timp. Date fiind agitaţiile, autorităţile văd în aceasta un pericol şi întreprind cercetări pentru a stabili adevărul.
Zvonurile care circulau şi agitaţiile din rîndul ţărănimii fac pe oamenii de la Gurasada să lngroape unele lucruri. ln urma cercetărilor s-a stabilit că fiind tîrg
la Zam cineva a răspîndit ştirea că s-ar strînge pînza pentru armată şi locuitorii
au dosit-o. Dar autorităţile surprind tot la Gurasada şi discuţia dintre doi contribuabili care se informau „că în timpul cel mai apropiat Horea iară va izbucni
din Zărand", iar celălalt i-a răspuns „dea dumnezeu să vină, că încă o dată să
mai batem la uşile ungurilor" 38 ). 'La Ilia, de asemenea, un contribuabil este cercetat pentru o expresie care făcea nobilii şi autorităţile să se simtă în nesiguranţă. Pretorul din Lăpuşnic îl informează pe Noptsa că a fost surprinsă afirmaţia unui ţăran „că nu peste mult se vor întîmpla lucruri mari" 39). Pentru aceleaşi suspiciuni şi discuţii sînt arestaţi doi ţărani din Chitid 40). Amintirea lui Horea era atît de puternică în mintea proprietarilor de pămînt, că cele mai vagi
afirmaţii ale ţăranilor căpătau un sens precis. La Ohaba, nobilul S. Ribiţei re·
clamă imediat un ţăran care afirmase că „nu peste mult se vor întîmpla lucruri
mari" 41 ).
Şi mai semnificative pentru starea de spirit a ţărănimii sînt comentariile care
se făceau pe marginea măsurilor luate de autorităţi. Teodor Aron din Rapolt,
vorbind despre sosirea trupelor ln Transilvania, afirmă „Chiar dacă vin soldaţii,
ştiu că nu vin împotriva noastră, ci vor fi alături de noi". Arestat şi interogat,
Teodor Aron îşi precizează declaraţiile : „Poporul român va fi pus acum pe picior de război. Poporul român vrea să se răscoale din nou, după cum a făcut-o
cu ciţiva ani mai înainte. Am mai spus că armata care vine, fără îndoială, n-a
fost trimisă aici în Transilvania să potolească frămîntările poporului român".
Aceste afirmaţii nu aparţin lui Teodor Aron, ci el le-a auzit vorbindu-se pe drum
cînd mergea cu căruţele să întîmpine soldaţii apoi în Rapoltul Mare şi în Rapoltul Mic. „Acum vreo trei săptămîni, un grup de oameni, strinşi in faţa casei
judelui, spuneau că în curlnd se va produce mare răfuială între poporul român
şi proprietari, şi proprietarii se tem deja de aceasta" 42). Pedepsele aplicate de
nobili ţăranilor erau interpretate tot ca un semn de teamă din partea proprietarilor de o tulburare care trebuia să se producă. Ţărănimea era convinsă că miş
carea lui Tudor se va extinde şi în Transilvania. La mai puţin de două săptămini
după izbucnirea mişcării lui Tudor, Adam Bedia din Sulighete, de cite ori intilnea un grup de oameni, scotea din şerpar o hîrtie şi deşi nu ştia carte, se făcea
că citeşte, spunînd : „Se face înştiinţare că de către răsărit s-o ridicat un cră
iuţ, cui e numele Todoraş, dintîi cu puţină oaste de din zi în zi se sporeştie, pîna
acum s-o adunat la vo cîteva sute şi mii, dumnezeu i-o şi ajuta că vre să facă
dreptatie şi acuma ii în Ţara Românească, isprăveştie lucru cu boierii şi de s-a
săvîrşi lucru bine acolo, plnă la paşti o 9a şi într-acoace că un crăiuţ o să vină
din jos ca să se întîmple la oloită să facă şi aicea direptate" 43 ). De la bun început izbeşte cunoaşterea atît de amănunţită a evenimentelor ce se petreceau
în Ţara Românească fiindcă acel „crăiuţ", pe care urma să-l întîlnească Tudor,
nu poate fi decît Alexandru lpsilante. Despre venirea lui Tudor şi ridicarea românilor, vorbeau şi tinerii şi copiii. Servitoarea nobilului Vasile Gotsa, tot diri
Sulighete, se plînge stăpînei sale că o prietenă a ei i-ar fi spus în timp ce lu
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erau la înălbitul pinzei : „Dar tu Cărăluţă, ce vei face, pentru că nu peste mult
timp, într-o noapte, pe nobili ii vor omori". Cercetată, fata care a afirmat aceste
lucruri spune că le-a auzit de la un locuitor din Tirnava, care le spunea în timp
ce se aflau la moară la Brănişca. Mai mult chiar, acesta spunea celor prezenţi
că dinspre Băiţa va veni o „poteră" care ii va omori pe nobili 44 ). ln aceeaşi comună, nobilii se pling că şi copiii vorbesc pe uliţe despre o apropiată ridicare
„acuma vor tătinii noştri să omoare pe nemeşi" 45 ).
ln adevăr, ţăranii văd în eventuala venire a lui ludor un prilej pentru a se
ridica ei. De altfel, Toma Voina din Pricaz „a avut îndrăzneala să declare că, de
îndată ce Theodor va sosi din Ţara Românească aici, el va fi cel dintii care i se
va alătura" 46 ). Pe străzile Devei este arestat Dănilă Almăşan, originar din
Zdrapţi (comitetul Zarand), care afirmase că urmează să se ţină o adunare la
Alba Iulia, la care urma să se hotărască soarta Transilvaniei, că aceasta va fi
scoasă de sub stăpinirea împăratului dacă nu se reglementează problema oamenilor de rind, că în curind aici va sosi voievodul Ţării Româneşti şi că posesiunile turceşti de dincoace de Dunăre au fost scoase de sub stăpinirea lor şi
turcii urmează să fie alungaţi şi din ţările de dincolo de Dunăre 47 ). Interogat, el
confirma cele spuse. Sint demne de relevat cele citeva mari idei din spusele lui
Almăşan : ideea necesităţii reformelor sociale în Transilvania, ideea că Transilvania va fi scoasă de sub stăpinirea împăratului, că voievodul Ţării Româneşti
va veni la Alba Iulia, deci unirea Transilvaniei şi eliberarea de turci. Sînt cuprinse în acestea. -:lorinţele cele mai arzătoare ale românilor din Transilvania.
Dănilă Almăşan pretindea că e trimisul locuitorilor din Zdrapţi. Indiferent dacă
Dănilă Almăşan, ştiutor de carte, de altfel, era sau nu trimisul celor din Zrapţi,
fapt este că el a auzit undeva cele ce spunea şi acest lucru reprezintă tocmai
faptul că intre ţărănimea română din Transilvania a existat tot timpul acea conştiinţă a solidarităţii tuturor românilor în faţa oricăror greutăţi, indiferent dacă
ei se aflau într-o ţară sau alta.
Venirea lui Tudor, faţă de care ţărănimea se declara pe deplin solidară,
însemna în primul rind prilejul de a răzbuna anii de trudă şi umilinţe. Astfel,
contele Sigismund Kun din Bădia, se plînge autorităţilor că s-au făcut ameninţări 48). Kis Toma din Sulighete, mergînd la fierarul satului şi venind vorba despre
zvonurile care circulau cu privire la ridicarea armelor de la ţărani, afirma cit se
poate de categoric, căci chiar dacă se ridică şi securile, la 10-20 de case va trebui lăsată cel puţin una. Cu aceasta îşi va face o bită cu măciucă cit cei doi
pumni ai săi şi va lovi pe proprietar la ureche, că va muri imediat şi-l va arunca
la ciini 49). Ungur Ignat, tot din Sulighete, stabileşte, ca de altfel toţi ţăranii, data
pînă cind vor veni oamenii lui Tudor, că încă înainte de paşti el va bea dir. v:r.ul
stăpînului său şi va juca în cizmele lui. Nobililor li se vor lua armele şi va trebui
să plătească dare şi ei, ori dacă nu fiecare locuitor îşi va omori propriul său
stăpîn 50 ).
Denunţaţi şi arestaţi, locuitorii din Sulighete sint tirîţi într-un proces greu.
Audierile de martori aduc noi elemente în caracterizarea celor care se făceau
vinovaţi de tulburarea liniştei publice. Ei erau nişte oameni liniştiţi, cu bună reputaţie şi totul ar fi fost spus sub formă de o glumă, aceasta pentru a uşura situaţia celor acuzaţi. Nu de aceeaşi părere erau martorii nobili. Aceştia dau amă-
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nunte care scot la iveală şi mai mult caracterul social al acestor tulburări. Acuzatorul consideră fapta ca drept instigare şi conturbare a liniştei publice, fapt
pentru care date fiind condiţiile speciale, cere condamnarea lor la moarte, pentru a infrica ţărănimea, neliniştită la acea dată. Scaunul filial din Deva găseşte
vinovaţi pe cei trei ţărani şi dă o pedeapsă deosebit de aspră. Bedea Adam este
condamnat la 10 ani de ocnă la Uioara şi pentru că e om de 65 de ani şi nu
poate suporta bătaia, joia şi duminica va primi numai pîine şi apă timp de 10
ani. Ungur Ignat, de asemenea este condamnat la 10 ani de ocnă şi să primească 1000 de bite, cite 25 lovituri o dată, pe parcursul condamnării, Kiş Toma
este condamnat la 5 ani de ocnă şi să primească 500 de bite, cite 25 de lovituri
o dată. ln plus, cind vor fi duşi la ocnă şi cind se vor elibera, Bedea Adam va
sta o jumătate de zi la stîlpul infamiei în satul său, iar Ungur Ignat şi Kiş Toma
vor suferi din nou cite 25 de lovituri de bită, tot în satul lor 51 ). Această sentinţă
este găsită „demnă" de scaunu! general al comitetului. Făcind apel, atit acuzatorul, cit şi acuzaţii, guberniul modifică senti!'iţa, după cum urmează. Bedea
Adam este condamnat la 6 ani de ocnă, legat în fiare şi vinerea şi duminica va
primi pîine şi apă. Incinte de a fi trimis la Uioara, va sta la stîlpul infamiei din
Deva în zi de tirg, cu o tablă deasupra. timp de un ceas. Ungur Ignat, de asemenea, este condamnat la 6 ani ·de ocnă, legat în fiare şi la fiecare jumătate
de an va primi 25 lovituri de bită, în total 300. De asemenea, la plecare, în zi de
tîrg la Deva, va primi 25 de bite. Kiş Toma este condamnat la trei ani de ocnă,
legat în fiare şi să primească cite 25 de bite o dată, in total 300 de lovituri 52 ).
Prin această sentinţă, guvernul urmărea să intimideze ţărănimea, în rindul
mocnea permanent focul revoltei.

căreia

Deşi trecuseră abia 30 de ani de la răscoala lui Horea, în Transilvania, şi
mai ales în comitetele Hunedoarei şi Zarandului, mult timp unite între ele, s-au
acumulat noi şi noi contradicţii generatoare de nemulţumiri şi revolte. Caracterul social al tulburărilor era evident. Ţărănimea privea diferenţiat pînă şi nobilimea. Dacă faţă de proprietarii mari erau categorici, faţă de nobilii mici 'incearcă
să şi-i alieze. Astfel, un contribuabil din Haţeg se interesa dacă „nobilii cu o
casă", cind se va produce răscoala, vor fi cu „domnii" sau cu contribuabilii ? 53 ).
ln acelaşi sens se încadrează şi afirmaţia lui Ungur Ignat din Sulighete, c::ire nu
vede nici un rău în faptul că Ştefan Măgulitsi este ungur. El îi dă asigurări să
nu să teamă. „Domnule Măgulitsi, să nu-ţi fie frică, pentru că d-ta umbli în portul nostru şi trăieşti după munca dumitale, ca şi noi" 54 ). Aşadar, ţărănimea viza
abolirea feudalismului şi atunci cind vorbesc de unguri, ei înţeleg de fapt nobili, fiindcă, aşa cum remarca Toth Zoltan, „După cum nobilul maghiar era întruchiparea feudalismului asupritor, tot astfel, iobagul român, cu religia lui ortodoxă, fără de care el însuşi nu se putea închipui pe sine însuşi, era întruchiparea celeilalte clase de bază a feudalismului, a ţărănimii" 55 ).

Rapiditatea răspîndirii veştilor despre mişcarea lui Tudor, simpatiile şi adeziunile declarate în mod expres, dovedeau o legătură permanentă a conştiinţei,
a soartei unitare a tuturor românilor, indiferent în care ţară românească se
aflau. Chiar dacă această conştiinţă este exprimată nu tocmai clar în spusele
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lui Dănilă Almăşan din Zdrapţi, nobilimea adunată la Deva formulează expres
această idee, existentă în rindul poporului : „„.poporul de jos, incepind revoluţia în Ţara Românească vecină, crede în ajutorul măriei tale şi VIZiND UN NOU
REGAT (sublinierea noastră), ameninţă cu primejdie şi patria noastră" 56). Aşa

dar, ţărănimea transilvăneană vede la acea dată in Tudor „crăiuţul", chemat
să realizeze cele două mari deziderate ale sale, eliberarea socială şi prin aceasta
eliberarea naţională.
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TROUBLES SOCIAUX AUTOUR DE DEVA SOUS L'INFLUENCE
DE LA REVOLTE DE TUDOR VLADIMIRESCU

Resume
En s'appuyant sur des documents inedits d'archives, Ies auteurs
exposent Ies troubles qui ont eu lieu parmi Ies paysans asservls des
environs de Deva sous l'influence du mouvement revolutionnaire de
1821 dirige par Tudor Vladimirescu.
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