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Pvevoluţia din anul 1848 din ţările române se înoa:drează organic în
valul revoluţionar care a străbătut Europa în 1848. Ea şi-a avut propriile
cauze şi rr·aţiuni determinate de evoluţia istorică îndelungată a ,celor trei
principate de pe vernantele Carpaţilor, înscriindu-se prin revendkările
sale sociiale şi naţionale la loc de frunte în lupta desfăşurată de popoarele europene pent!!'ll abolkea servituţilor feudale de o<rice fel, pentru
afa'Illarea şi realizarea idealului unităţii naţionale.
Revoluţia burghezo-democratică română a avut un puternic caracter
unitarr provenit din comunitiatea de aspiil"aţii ale maselar l,a1,gi popula1·e
spre cucerirea libertăţii sodale şi naţioruale. Ea a scos în evidenţă totodată
o serie de particula'l·ităţi regionale determinate de eondiţiile conorete interne, de amestecul şi dominaţia în această zonă a una>r imperii feudaloabsolutiste: habsbu'f'gic, otoman şi ţarist. Apreciind evenimentele de la
1848 tovarăşul Nicolae Ceauşescu arăta în auvîn1Ja:rea rnstită la adunarea
populară de la laşi din 4 mai 1973 con9aCl'ată aniversării a 125 de ani de
la revoluţia de la 1848: „ ... deşi s..,a desfăşrurnt separat - în Moldova
Transilvania şi în Muntenia - Tevoluţi1a de l1a 1848 a exprimat p<rogiramul
unitar al întregului popor, în cent;rul cărui1a obiectivul cel mai imperios
era unirea tuturor românilor în graniţele aceluiaşi stat naţional, democratic, modern şi independent" 1 .
Aspectele sociale şi naţioniale în irevoruţia de la 1848 din ţările române au fost atît de o,rg,ank întrepătrunse incit nu pot fi despărţite unul
de celălalt. Dacă în Ţ3iI1a Românească şi Moldova exploataireia boie•r:imii se
împletea cu dominaţia sau suzeranitatea otomană şi protecţia ţaristă,
in Transilvania opresiunea socială şi cea naţională erau mai complexe,
deoairece, în cea mai mare parte, dasele dominante emu de altă naţio
nalitate decît masia exploataţilor. Pe de altă parte, stăpîniirea habsburgică
constituia o piedică în dezvoltarea liberă a acestei părţi a ţării, ca orice
stăpînire sau dominaţie st>răină.
In martie 1848 izbucnesc cele dintîi mişcări ţărăneşti în Trnnsilvania.
Ţăranii români şi maghiairi cer desfiinţa.rea fă'l"ă întîrziere a robotelor şi
a celorlalte obligaţii feudale, recuperarea păşunilor şi pădurilor răpite
de nobilime. In comttJatele Hunedoairn şi Zairand, desfiinţia1r1ea servituţilor
feudale şi hotăirî,rea trecerii sesiiloir urbarial,e în stăpînirea foştilor iobagi
în Ungaria a geneTat puternice frămîntăiri sociale. Spre deosebire de
1 Nicolae Ceauşescu, „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate", voi. 8, Editura politică, Bucureşti, 1973, p. 392-393.
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celelalte comitate din Transilvania, sall'Cinile feudale erau agravate, ioc
atitudinea brutală şi suspicioasă a iapairatului administrativ au contribuit
la arearea unei stări de spirit revoluţiornaire. Cele mai mari frămîntăTi s-au
produs în părţile vesti.ce ale celor două comitate, unde veştile despre desfiinţarrea iobăgiei în Ungaria au pătruns mai repede. Astfel, la sfîrşitul
lunii martie şi începutul 1ui aprilie 1848, ţăranii din zona Zam şi din
comita.tul Z<M-.and refuză să mai îndeplinească prestaţiile iobăgeşti2. Ingrijoraţi de această situaţie, autorităţile comitatense cer trimiterea unor
noi unităţi militare, deoarece, potrivit aprecierii guvernatorului Transilvaniei Iosif Teleki, în caz de răscoală a ţăranilor, nu se poate conta pe gră
nicerii români existenţi în comitatul Hunedoara 3 • Ca urmare, a sosit la
Deva o companie de infanterie de la Alba Iuliia. 4 • In acelaşi timp pentru
liniştirea satelor a fost chemat episcopul Andrei Şaguna, care a vizitat
54 de localităţi din partea de vest a comitatului Hunedoara, cerind locuitorilor să aştepte în linişte uşurarea situaţiei lor5. Cu acest prilej episcopul a constatat abuzurile nobilimii, arătînd că ţăranii erau obligaţi să
presteze pe lingă cele trei zile pe săptămînă obişnuite de robotă şi numă
rul de zile Tămase Testanţă din perioada timpului ploios. Avînd în vedere
că şi sarcinile că1lre comitat trebuiiau efectuate tot în zile bune de lucru,
ţăranilor le rămînea foarte puţin timp pentru efectuarea muncilor pe sesiile proprii.
Răpiirea dreptu1ui de folosinţă al pfu?unilor şi pădurilor de către nobilime este un fenomen des întîlnit în comitatele Hunedoara şi Zarand.
In condiţiile stării de spirit irevoluţionao:e din primăvara anului 1848, ţă
ranii pretind repunerea loc în drepturile strămoşeşti. E.5te cazul urbarialiştilor din siatllll CiopeaG.
O altă .cauză a frămîntărilor ţărănimii a fost abuzul făcut de autorftaţile milirbaire cu prilejul reorutăiri·lor. Un exemplu elocvent îl constituie
aducerea sub escortă la Dev•a a mai mult de 100 recruţi oare s-au dovedit
a fi inapţi pentru serviciul militar, oauzînd locuitorilor din saitele din
care au fost irecrutaţi cheltuieli inutile7 •
Valul revoluţion'3Jr din primăv~a anului 1848 a cuprins şi păturile
orăşeneşti. In raportul prim-comitelui Vasile Nopcea din 29 marHe 1848
către guveirnaitorul T ransilvaniei se relatează despre revolLa locuitorilor
Devei în U1rma căruia judele nobiliar, reprezenta111t al vechii administraţii,
a fost înlăturat. Manifestanţii au cerut oa în locul acestuia să se instituie
la Deva un magistrat, în acest fel oraşul Deva urma să devină autonom
fiaţă de vechile autorităţi comitatense. Intiruniţi în sala oasinoului din localitate, „:toţi oirfu?enii ... şi-aJU ales prin aclamaţie ·un jude-prim" 8 •
1

2 •

•

•

Revoluţia de la
Bucureşti, 1977,

R. S. România,

1848-1849 din Transilvania,
p. 390.

I, Editura Academiei

s Ibidem, p. 127.
4 Ibidem, p. 244.
s Ibidem, p. 456-457.
8
2

Arh. St. Deva, fond Prefectura jud. Hunedoara, dos. 8/1848, fila 5.
* • Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania, I, Editura Academiei
R. S. România, Bucureşti, 1977, p. 390-391.
8 Ibidem, p. 175-176.
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ln ornşul Orăştie, după mai multe zile de agitaţii şi discuţii, la 31
martie „mulţimea a năvălit în clădirea magistratului", impunînd judelui
regesc Franz Bruz doleanţele sale9.
Neînţelegerea pe care au întîmpiniat--o, încă de la început, revendică
rile românilo1r din partea :revoluţionarilor maghi>airi, dar mai ales tendinţele manifestate sub influenţa puternică a cercw-ilor ronservatoore din
Tmnsilvania, de a impune unirea acesteia cu Ungaria, i-au determinat pe
revoluţionairii români să ţină întiruniri sepairate, să dezbată problemele
revoluţiei în faţa populaţiei româneşti în limba naţională. In acest fel
se naşte ideea convocăTii unei adună1ri populare a românilor trriansilvăneni
pentru afirmarea propiriilm iaspiriaţii şi principii în reV'oluţia ca.Te începuse. In acest scop s-a desfăşun.iat o vastă activitJaite organizatorică şi de
precizare a obiectivelor de unnat în cU1rsul revoluţiei, o impoirtanţă
majoră avînd-o „Proclaimaţiuneia" lansată de Simion Bă·rnuţiu 1a 24 martie 1848, prin care se cerea ştergerea iobăgiei, naţionalitatea română şi
congres naţional.
La fel oa în întreaga T["ansilvanie, şi în comitatele Hunedoara şi
Zarand au avut loc numeroase adunări în care reprezentanţii revoluţio
narilor români chemau masele populare la luptă. împotriva aristoeraţiei
şi absolutismului, perutru răsturnarea rînduielilor feudale şi cucerirea
unor largi drepturi şi libertăţi demooratice, pentru Toounoaşterna naţiona
lităţii române, cu toate consecinţele politice care deourgeau din aceasta.
Pe temeiul aces1Jora, revoluţia socială se înbrepătirunde indesbructibil cu
cea naţională. Tinerii revoluţionari din Zarand participă activ la adunările
maselor din Munţii Apuseni ţinînd zilnic întiruniri 10 • La 31 martie cu
prilejul pătrunderii ou forţa în dădkea magistra·tului din Orăştie a maselor populare, o delegaţie de 24 persoane a prezentat 1revendicările populaţiei Tomâneşti 11 • La Deva, la 12 aprilie trebuia să 1aibă loc o adunare
a românilor din oomitat, în oaire urma să se hotărescă atitudinea lo r în
revoluţie. Petru Dobre a reoomandat adunării oa în hotărîrea ce o va lua
să ţină seama de „fericirea patriei şi cauza n:aţiunii noastire" 12 .
In pofida tutmoir obstacoleloir şi interdicţiilor, la 30 aprilie la Blaj,
s..;au adunat un număr mare de ţărani şi intelec1ruali veniţi din roate rolţurile Tlransilvaniei pen'bru a-şi afirma dorinţa lor seculară: „şeirbi nu vrem
să fim, mai bucuros vom muri". Aceeaşi aspiraţie a fost reafirmată de
cei 40.000 de oameni adunaţi tot la Blaj peste două săptămîni. Inbr-o atmosferă plină de solemnitate adunarea a proclamat naţiunea română de
sine stătătoaire, gafa să se aipere împotriva oriieărei asupriri, să-şi a~e
legea şi limba, preC'lllill şi „libertatea, egalitatea, frăţietatea", a declarat
că va „conluora după putinţă la desfiinţarea iobăgiei, la emanciparea indus.ta-iei şi a comerr-ţului, la păzirea dreptăţii, la înaintarea binelui urna1

1

1

1

s Ibidem, p. 237.
10 Ibidem, p. 335.
li Ibidem, p. 238.
12 S. Dragomir, Studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-49, voL II, Tipografia „cartea românească• din Cluj - Sibiu,
1944, p. 4. Vezi şi L. Maior, Aspecte ale desfăşurării revoluţiei din anii 1848-49,
în comitatul Hunedoara, în Sargetia, V, 1968, p. 227.
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nităţii,

al naţiunii române şi al patri.ei noastre'; 13 . In fapt, acestea r{!prezentau jurămîntul întregii naţiuni ,române, deoarece la B1aj erau prezenţi pe lîngă ardeleni şi revoluţionari de frunte din Moldova şi Ţara
Românească. In încheierea jmămîntului care proclama „libertatea, egalitatea şi frăţietatea" se preciza: „Pe aceste principii voi respecta toate
naţiunile a~·delene, poftind egala respectare de la dînsele, nu voi încerca
să asupresc pe nimenea, dar nici nu voi suferi să ne asuprească nimenea ... ". 1n ce priveşte „uniunea" Transilwmiei cu Ungada, prog·ramul
adoptat la Blaj menţiona că naţiunea română protestează împotriva dezbaterii acesteiia pînă cînd naţiunea română nu va fi constituită şi organizată cu vot deliberativ.
Hotărkile şi pmgI-amul adoptat la Adunarea de la Blaj din 3'15 mai
1848 au determinat cuTSul evenimentelor din TI'ansilvania, fiind coloana
vertebrală a întregii revoluţii a românilor din Transilvania.
Sub presiunea maselo[" populciTe, Dieta din Cluj a hotărit la 18 iunie
1848 desfiinţarea iobăgi·ei în T11ansilvani1a 1 4. Aplicarea acestei hotădri
a întimpinat însă împotrivi.Tea dîrză a nobilimii, care, sprijinită de gă1·zile
naţionale armate, s-a opus desfiinţării robotei şi mai ales împrop!ietăririi
foştilor iobagi.
Starea de spi1rit revoluţionară ia luat amploare, concretizîndu-se într-o serie de mişcări ţă·răneşti. La Bretea Mureşană, ţăranii au reocupat
o bucată de pămînt de carre 'Clill fost deposedaţi încă în anul 18-15 15 . Pe domeniul Hunedoarei, locuitorii din satul Bătrîna au intrat în pădurea domeniului, tăind copacii de caire aveau nevoie 16 • De asemenea, ţăranii din
satele Fizeşti, Bretea MUJreşană, Dănuleşti şi Băcia au refuzat să mai
prestez.e serviciile iobăgeşti către nobili, fiapt pentr'll oaire au fost bătuţi
şi duşi la închisoairea comitatului din Dev,a 1 î. Jelerii din satul Hondol
pretind la rindul loir că sînt liberi, asemeni iobagilor, afirmînd că: „ei
sînt ca şi ceilalţi foşti iobagi şi pînă nu va veni comisia în sate in treburile
pămintuirilor, nid ei nu fac robotele oa şi ceHalţi iobagi" 18 •
Odată cu desfăşurarea 1acţiunilo1J: antifeudale se amplifică şi programul revoluţionar, aspectele sociale şi cele naţionale se împletesc organic.
Irnpotriva voinţei exprimate de români 1a Blaj, dieta nobiliară din Cluj
a hotăirît la 29 mai 1848 „uniunea" TTansilvaniei cu Ungairia. Sancţionarea
„uniunii'; de către împărat, la 14 iunie 1848 precum şi aplicarea unei serii
de măs'l.llri guverniamentale, iau agravat conibradicţiile sociale şi naţionale
din Tvansilvania. Nobilimea maghiară şi adminisbriaţia comitatelor au acţionat cu ·armele împotriva mişcărilor irevoluţionaire ţărăneşti, antifeudale, oa şi împotriva celor care nru roounoşteaiu „uniunea" Transilvaniei
cu Ungaria. In Ţara Haţegului, în satele Sîntămăiria - Orlea, Vîloelele
Bune şi Cî1rneşti, la începutul lunii iunie 1848, ţăranii Tefuză să se mai
Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani
1880, p. 110-11.
Deva, fond Prefectura jud. Hunedoara, dos. 1/1848, fila 30.
1s L. Maior, op. cit., p. 227.
18 Arh. St. Deva, fond Prefectura jud. Hunedoara, dos. 4/1848, fila 6.
11 L. Maior, op. cit., p. 227.
te Ibidem.
13
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supună autori1ăţil01r 19 . Acelaşi luor:u s-a întîmplat şi în satele Bampotoc şi
Rapoltul Maire de pe Valea Mureşului 20 • F1aţă de această si,tuaţie, autorităţile locale în rapoarrte1e lor cătire comitat cer intervenţia armatei pentru
adiuioere1a l1a 1aiSiou11Jare a maaekJ1r populame cit şi pent1ru 1airestairea 1aişa~ziş~lor
instigatori. Cu toate acestea, sătenii din satele Rapoltul Mic şi Rapoltul
M~re în frunte cu reprezentanţii lor, (intelectuali, preoţi etc.) dedairă că
ei „nu ored în autentiditatea „uniunii" Triansilvaniei cu Ung1aria"21. In
Ţara Haţegului, în zona Orăştiei, în părţile Hunedoarei, masele populare
refuză să-şi 1Jiimi 1tă reprezentanţi în Adunarea de la Deva, unde scopul
principial al acesteia em obţinerea 1adeziunii maselor la „uniunea'; votată
la Cluj, precum şi alegerea unor deputaţi peI1!tru a pa:rticipa la dieta comună de la Budapesta. Potrivit riapocbului pretorului plăşii Hunedoaiia,
locuitorii oomuneloT au refuzat să trimită delegaţi 1a adunarea de ],a
Deva motivînd ·Că: „nru ounosc scopul acesteia" 22 . Cei din pretura Haţeg, 1a
rîndul lor, îşi motiviau refuz,ul deda:rînd că ei „se orientează după hotă
rî1rile luate la Aduniairea de la Blaj'' 23 , i1air cei din zona Oră·ştiei declară
hotărît „că s1Ja:u sub ju1rămîntul de la Blaj"24.
Impotrivia spiiritului vir·emii, împotriva hotăirî1rilor Dietei din 18 iuni e
1848 de la Cluj, de desfiinţare a iobăgiei şi a hotărîrilor Adună 1 rii de la
Blaj, nobilimea şi autorităţile comi tiatense în ool.aiborare ou 1autodtăţile
centirale iau măsuri pentiru 1restabiliirea vechilor rînduieli feudale, folosind
în acest scop inclusiv forţa armată. Astfel în zona Ilia, la :reclamaţia baronului Bornemiza Ignia:t către guvernul T·Dansilvaniei, sînrt trimişi executori însoţiţi de 1airmată, oaifle au scos pe săteni din pămînturile şi pădurile
ocupate de aioeşrtia. De asemenea, loouitoirii satului aiu fost oblig1aţi să piresteze zilele de mruncă pentT'll perioada de timp cit au refuzat prestaţiile oă
tre nobil, să plătească chel1Juielile de eX!eouţie, iar cei pa1tru „instigatori"
din satul Visoa urmau să fie arestaţi şi întemniţaţi2 5 . In comuna Bretea
Română au fost tiiimişi 60 de soldaţi pentiru „înăbuşi:rea :rebeliunii şi descoperiirea instigatorilor" cru preciZJarea că în oaz de nevoie, numărul acestona poate spori pînă la 100 26 • Pentru reprimarea mişcărilor revoluţionare
româneşti, autorităţile comitaitense au cetI"Ut sporiirea unităţilor militaire
staţionate aici, oonsiderînd insuficiente forţele 1ocale27 •
Ten:ioarea şi sammoolniciile dezlănţiui.te de nobilime în vara şi toamna
anului 1848 au dus la mairi tulbuirări în rîndul populaţiei româneşti. Situaţia grea oreată a detierminiat oonvocall'ea celei de-a treia adunări de la
Blaj, la 15 septembrie. Acum ţăranii au venit Îil!armaţi, hotăirîţi să pună
capăt domniei nemeşilor şi dregătorilor, arestărilor şi violenţelor, prestării în continruaire a robotelor şi tuturor <laturilor că1Jre nobilime. Hotă
rind înarmarea poporului român, a .1Jrei;a adunare de la Bla!j a decis insti1

1

1

1

1

1

1

19 Arh. St. Deva, fond Prefectura jud. Hunedoara, dos. 13/1848, filele 7-8;
16-17; 25-27.
20 Ibidem.
21 Ibidem, f. 25-26.
22 Ibidem, dos. 1/1848, f. 71.
23 Ibidem, f. 32.
24 L. Maior, op. cit., p. 227.
25 Arh. St. Deva, fond Prefectura jud. Hunedoara, dos. 13/1848, fila 48-5"4.
2s Ibidem, filele 33-34.
27 Ibidem, fila 31.
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administl1aţiei româneşti pe teritoriul Transilvaniei în
instituţii feudale perimate. Se înfiinţează 15 prefecturi ou

tuirea

locul vechilor
tot atîtea legiuni, care aveau atît atribuţii miliita1-.e cît şi administrative. In fruntea
prefecturii hunedorene a fost numit Ntoolae Solomon. Spre deosebire de
celelalte prefecturi, unde prefeotul, ajutat de viceprefect, îndeplinea atît
atribuţii militare cît şi administrative, în prefeot'l.llNl Hunedoarei au exis.tat
organe speciale cu atribuţii pur administrative 28 , semnalîndu-se pe lingă
prefect şi administratorul.
Starea revoluţionară din sinul maselor era propice înfăptuirii hotă
rîrilor Adunării de la Blaj. La începutul lui octombrie 1848 prefeotul oomitatului Hunedoara Kun Gothaird, numit de guvernul din Cluj, pierde
tot mai mult din autoritate. El solicită sprijinul episcopului Andrei Şaguna
pentru liniştirea tulburărilor revoluţionare din părţile Haţegului „unde
sînt adunaţi 4-6000 oameni" 29 • Tot din părţile Haţegului, maiorul Riebel, comandantul grănicerilor din Haţeg, raporta că oamenii refuză să mai
plătească „bir şi alte dări care sînt poruncite de înălţatul împărat"3°. In
zilele de 11-15 octombrie 1848, rnmânii înoonjoară oraşele Deva, Hunedoara şi Haţeg, dezarmînd şi înlăturînd vechiul aparat administrativ, astfel că în jurul datei de 1 noiembrie acţiunea aceasta a fost încheiată în
comitat31 . Potrivit hotărîrii Comitetului naţional român de la Sibiu, oa
administrator al comitatului Hunedoara a fost numit Dimitrie Moldovan, confirmat ulteriOT şi de cătire autorHăţile austriece 32 . Suspicioşi ca
întotdeauna, imperialii numesc oa adminisrtirator al comitatului pe maiorul
lohan Cserbes. Ca ireprezentant al vechilor rinduieli feudale, acesta nu
a fost agreat de masele populaire şi, în souirt timp, se pune oapăt duaU.tăţii
puterii în oomitat. Chiar austriecii, cu prilejul stabilirii funcţiilor în comitat, la 12 i•anuairie 1849 sînt puşi în situaţia de a a:eounoaşte oa unic
reprezentant al administraţiei în comitat pe Dimitrie Moldovan.
O preocupare de seamă pentru noua administraţie în comitatul Hunedoara a fost recrutarea şi instaliar-ea unor persoane oapabile, în funcţii
de importanţă locală, care să asigure îndeplini•rea sarcinilor ce stătearu în
faţa lor. In acest sens, prefectul Nicolae Solomon propunea lui Dimi•tirie
Moldovan la 9 decembrie 1848 mai multe persoane pentru ocuparea posturilor rămase încă vacante, în cadrul administraţiei comitatului 3 3. Instalarea 0reprezen1lanţilor noii adminiSJtraţii a fost primită cu satisfacţie de
masele populare din comi:tat, ele manifestînidu-şi adeziunea şi încrederea faţă de aceştia. Spre exemp1u, cu prilejul instalării lui Popesc Mărcuţ,
ca inspootoc în preturile Măţeşti şi Clopotiva din Ţara Haţegului, populaţia din satele aparţinătoare preturii Măţeşti, adunată în satul Rîu Alb
a aclamat numirea acestuia. In ziua rnmărtoalre, în s:atul Grădişte (azi SarL. Maior, op. cit., p. 228-229.
Ibidem, p. 229.
Ibidem.
Ibidem, In problema organizării administraţiei româneşti în comitatul Hunedoara, vezi şi L. Maior, în „Sargetia", V, 1968, p. 227-233.
3 2 S. Dragomir, Studii şi doc ... , vol. II, p. 53-59.
28

29
30
31

33

doara,

398

Arh. St. Deva, fond Societatea de istorie
de documente, dos. 5/1848, fi1a 7.

şi

arheologie a. comitatului Hune-

Colecţia

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

mizegetusa - n.n.) ,cu ooazia numiirii aceluiaşi inspector şi penfu'u pretura Clopotivia, marele populare 1-aru salUJbat cu entuziasm şi aclamaţiia4.
Odată instalate, noile organe au intrat din plin în atribuţiile lor.
Locuitorii se adrres·ează ou înoredere acestora peilltru rezolvarea pridnilor35, i:air noii numiţi răspund prompt solidtăirilor acestorra36. De asemeni,
o preocupare a administraţiei româneşti a rost şi aprovizionarea cu cele
necesare a oamenilor plecaţi din satele comitatului în oampaniile militare
din toamna şi iia:ma anilor 1848-184937 •
Printre celelalte prefecturi înfiinţate în urma hotăir:îrii Adunării de
la Blaj din septembrrie 1848 a fost şi cea a Zarrandului avîndu-1 în fa-unte
pe Ioan Butea.niu. Ca şi în oaZJUl prefecturii Hunedoaira, imperialii preocupaţi de păstwairea controlului în administr:aţie au numit la 8 noiembrie
1848 oa adminisrtrriator al prrefecuii Zarnnd pe căp11Janul Petru Turbatu.
Acesta însă nu şi-a exercitat funcţia, după cum rezultă din documente.
Sarcinile prefecturii J"ămîn în totalitatea lor pe umerii lui Buteanu3t1_
In prefectU1I1a Ziarrandului, problemele stringente ale zilei erau apă
rnrea căilor de acces în Munţii ApUJSeni dinspre Bihor şi Banat. Această
sitUJaţie a impus încă de la îlllCeput o colaborare strînsă înt,re toate zonele
din munţi, a dus în final la crearea unei reale „ţări ·româneşti", unde tînărul prefect Avvam Iancu şi oeilalţi prefecţi şi tribuni au contribuit la
instaurairea unei adevă~ate „a:-epublid româneşti". Aşa cum consemnează
Karl Miarrx „acest ţinut al minelor deveni cenrtrul adevărntului război national "39.
·
Organizarea administrativă a teritoriilo·r din Zarand nu poate fi urmărită în amănuntime din oauz,a săTăciei materialului documentar. Cu
toate acestea, citev,a documente ne permit să ·constatăm existenţa unei
administraţii similare celei din prefectura Hunedoara. Sînt atestate patru
inspectorate: Rişculiţa, Brad, zona Vaţa şi zona Ribiţa. In fruntea acestora se ana cite un inspector oa de exemplu la Rişculiva, în persoana lui
Mieluţa Petru. In cadrul inspectoratelor, fieoaire sait avea aleasă o „antistie comuoolă" fOTIDată din jude şi jUINlţi. Pe lingă aceştia, în cadrul
satului mai funcţiona un gornic\ i,ar în anumite sate şi dte un gornic de
pădlllre. In oraşul Brad funcţiona un jude primar, 1ajutat de un notar şi
mai mulţi juraţi. De 1asemenea, mai funcţionau în oadrul ooaşului 6 haiduci** şi 5 gornici de pădme4°. Toţi aceştia depunînd jUTămîntul se angajau „a fi credincioşi naţiunii române şi satului în oore au fost aleşi ca
dregători" 41 .

Ibidem, fila 5-6.
Ibidem, fila 4.
3s Arh. St. Deva, fond Prefectura judeţului Huned-0ara, dos. 22/1849, fila 10.
37 Ibidem, fila 14. Vezi şi Silviu Dragomir, Studii şi doc ... , p. 62; 71; 78.
3a S. Dragomir, Ioan Buteanu prefectul Zarandului în anii 1848-1849, Bucureşti,
Editura Casei şcoalelor, 1928, p. 26.
39 Nicolae Ceauşescu, Cuvintarea la adunarea populară de pe Cîmpia Libertăţii
de Za Blaj consacrată aniversării revoluţiei de Za 1848 în „România pe drumul
construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate", vol. 8, Editura politică,
Bucureşti, 1973, p. 458.
* Oameni desemnaţi de comunitate cu păstrarea ordinii.
*•
Funcţie similară cu a gornicilor.
40 Arh. St. Deva. fond Prefectura jud. Hunedoara, dos. 22/1849, f. 124-131.
41 Ibidem, fila 132.
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Evenimentele din toamna anului 1848 şi pînă în vara lui 1849 au determinat ca Zarandul, în părţile neocupate, să fie integrat în oadrul teritoriului liber românesc din Munţii Apuseni. Aceleaşi evenimente ·au dus
la împleti'rea puterii militare cu cea administrativă. Prefecţii şi tribunii
se ocupau în egală măsură atît de probleme militare cît şi de cele adminisbrative, astfel îndt cu greu s-a·r putea face o delimitare precisă a
acestora.
Principala problemă, care sta în faţa tinerilor conducători revoluţio
nari din munţi, a fost luarea măsurilor pentru ·: recrutarea oamenilor şi
stringerea proviziilor în vederea apă.răirii teritoriului liber românesc. In
acest :<·op prefectul Ion Buteanu în repetate rinduri, se adresează lui
Iancu şi celorlalţi prefecţi şi tribuni, cerindu-le mobilizarea tutUTO.:o oamenilor în vederea apărării. Demn de semnalat e faptul că pentru apă
ran~a văii Crişurilor erau solicitaţi să participe locuitori din întregul te1itoriu aflat sub adrninistiraţia românească, mai ales cei oare erau înzestraţi cu. a11TI1e de foc~ 2 • De asemenea, aprovizionarea celor din taOO:·e, cit şi
a întregii populaţii constiituia o altă preocupare de bază a conducătoriloi·
revoluţiei, fapt care capărtă o şi mai mare importanţă în timpul luptelor.
ln acest scop, s-a dispus lucrarea .tuturo.r terenurilor agricole inclusiv cele
ale nobililor fugiţi 43 • Tot pentru buna gospodărire a alimentelor, s~a luat
măsura de interzicere a fiab·icării rrachiului din cerealeH.
in vîltoarea evenimentelor, conducătorii revoluţiei româneşti s-au
preocupat şi de confecţionarea acelor însemne ale puterii, care contribuirau
la întăriirea autorităţii instituite în ',edtorriul liber românesc din Munţii
Apuseni. Un astfel de însemn a fost şi sigiliul prefeotU1Tii Auraria Gemina. Sigiliul respectiv (Fig. 1) •a fost confecţionat prin grija lui Iosif
Fink, vicar la una din bisericile din Alba Iulia_
Acesta, în scrisoarea sa din 5 februarie 1849 că
tre Ianou, îi comunică că a comandat sigiliul
pentrru prefectura Am,aria Gemina, avind în
mijloc un brad, pentru care cere să i se trimită
contracostul~ 5 . Sigiliul desoris de Fink îl găsim
aplicat pe un ordin al lui Iancu către Iosif Sterca Şuluţiu, administratorul comitatului Zarand
la 16 iulie 1849~ 6 •
Forţele sociale care au declanşat revoluţia din Transilvania au înţeles necesitatea luptei unite a românilor, maghiarilor, germanilor,
a tuturor naţionalităţilor conlocuitoare împoFig. I. Sigiliul Prefecturii Au· triva forţelor contrarevoluţionare. Pentru a se
raria Gemina.
înlătura ciocnirea care se profila între forţele
42
4

Arh. St. Deva, fond Societatea de ist ... , dos. 5/1848 f. 11-12· 20

A r h . St . D eva, f on d Prefectura jud. Hunedoara, dos.
' 22/1849 ' f. 40.
.
~ Ibidem fila 4.
'

43

:: Arh. St. Deva, fond Soc. de ist .. .. , dos. 5/1848, f. 17.
.
Arh ..st. Deva, fon:d Prefectura jud. Hunedoara, dos. 22/1849, f. 20. In studiul „Organizarea administrativă a Munţilor Apuseni ca „ţară românească" de
către Avram Iancu", L. Maior afirmă că pe sigiliul prefedturii Auraria Gemina s-arafla ~mblema acesteia, frunze de stejar. Nu ştim de unde a luat această informaţie·
Descrierea lui Fink este confirmată de sigiliul de pe documentul menţionat.
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rromâne şi maghiiare, 1a 16 septembri1e 1848 s-<a înamtat
un memoriu Comisiei de deputaţi din Pesta în care revoluţionarii rr-omâni
atrăgeau atenţia că le este indiferent dacă absolutismul este austriac
sau maghiar şi, ca atare, cerea guvernului maghiar să pună capăt
absolutismului, abuzurilor şi bunului-plac din partea dregătorilor comitatelor. Istoricul maghiarr Gy. Spira, referindu-se la acest memoriu arăta
că: „Toate 'revendiicările ridicate sînt îndreptăţite. Aripa stingă a intelectualităţii române a descris în mod zguduitor cauzele înăspririi diferendului
maghiaro...q'omân şi a arătat calea înţelegerii"4î. Ceirerile formulate de
către naţiunea română în adunările naţionale de la Blaj, memoriile, manifestele, încercările de înţelegere iniţiate de fruntaşii români nu s-au
bucurat de receptivitate din partea conducătorilor revoluţiei maghiare.
La aceasta s-au adăugat politioa dezbinătoare promovată de habsbuirgi,
poziţia aripii conservatoare a unor conducători politici români în frunte
cu Andl'ei Şaguna şi încercarea acestora de a menţine credinţa maselor
româneşti în împăratul de la Viena. Toate acestea au oontribuit la dezbinarea forţelor revoluţionare de pe teritoriul Transilvaniei, la orientarea
lor pe căi opuse, înregistdndu-se ciocnid care s-au soldat cu un conflict
sîngems înbre revoluţionari români şi maghiari.
După ma de..,a treia adunaTe de la Blaj, în comitatul Hunedoara şi
Zarand s-a trecut la de:ua1:rmarea gărzilO'r naţiorrale maghiare fă·~·ă incidente
sîngeroase~ 8 • La 11 octombrie 1848, grănicerii rnmâni din Haţeg s-au declarat alături de 'români. Lăncierii şi puşcaşii lui Solomon împreună cu
grăniceTii au înaintat sp~-e Hunedoara şi la 13 octombrie au fost în faţa
Devei. In ·aoeastă situaţie românii din interr-iorul oraşu}ui s-au ridicat, dezairmînd gărzile 111aţionale maghiare. După două zile, Kun Gothaird pirimcomi tele H unedoairei, păirăseş te Deva im preună ·cu toţi însoţitorii săi 49 •
ln Zarand, primcomitele Bethlen Gabor riaporta din Baia de Criş la 18 octombrie, că observă semne ale „rrevoltei". In 21 octombrie Tomânii s-au
ridicat la Brad. Moţii din satul Hălmăgel au pătruns în tîrrgul Hălmagiului
eliberînd deţinuţii politici, i1air pe maghiari i ....au luat sub grij·a lor, făiră
a se semnala vreo vărsare de sîng·e50 •
Speria.te de mersul evenimentelor, orrganele guvernului din Cluj şi
comisaiI"ul Vay fac presiuni 1asu~·a secuiloir să pornească o ofensivă pentru ,a păitTunde în zonele locuite exdusiv de români. Conoomitent, comandamerutul milibaa" austriac al Transilvaniei a organi2'iat o campanie în
dLrecţia oraşeloir Aiud, Turda şi Cluj. Convooaţi la Alba Iulia, pentru a
li se comunica planul de ope.raţii, prefecţii români îşi string oamenii. La 6
noiembrrie N. Solomon sos·eşte la Alba Iulia cu 4.000 de oameni înarmaţi.
In raceeaşi zi a sosit şi pI"efectul Marţian Popovid cu alţi 8000 de lănderi.
Butean11.1 împreună ou lranou şi vicef)["efectru1 BăLaş i-au aşteptat la TeiW?.
Totalul lăncireiriloc rnmâni de pe malul drept 1al Mureşului se ridica la
25.000 de oameni. Inaintînd spre Aiud, la 8 noiembrie armata înconjoairă
47 V. Curticăpeanu, Revoluţia din Transilvania obiective sociale
în „Era socialistă", nr. 10/1973, p. 14.
48 George Bariţiu, op. cit., p. 341.
4s S. Dragomir, Studii şi documente ... , vol. III, p. 100-101.
so Ibidem, p. 99, 121-122, 144-145.
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de gă,rzile naţionale maghiare. Comportamentul coloanelor
române a fost remarcat de însuşi căpitanul Gratze comandantul companiei. Ele au trecut prin oraşul Airud spre Tucr-da, „fără a se deda nioi la
-cel mai neînsemnat eJGces" 51 • Incă la 9 noiembrie Buteanu, popa Balint
şi doi ofiţeri imperiali cu trnpele lor pleacă de la Turda spre Alba Iulia
şi Abrud. La 11 noiembrie ei sosesc la Mihăileni. In acest timp pe Oriş
în sus, o coloană condusă de romisarrul Buzgo şi maiorul Gal împrăştie
rind pe rrind taberele stJrînse în grabă de 'tribunii rămaşi în Zarand, execută prizonierii, preoţii şi învăţătorii români pe care reuşesc să-i prrindă,
aprind sate, ajungînd în 9 noi.embri-e pînă la Brad. A doua zi Gal se retrage spre Baia de Griş şi apoi spre Arad, semănîndu-şi drumul cu numeroase victime. De altfel, Gabor Bethlen comitele Zarandului recunoştea:
„Căci de ce am nega; armata nedisdplina.tă şi plină de poftă de răzbunare,
dar de-altminteri vitează, nu numai a devastat îngrozHor, dar a şi jefuit
şi prădat pretutindeni"52, Cînd Buteanu a sosit la Mihăileni, Gal începea
retragerea. Sprijinit şi de o trupă numeroasă de lăncieri şi grăniceri de la
Haţeg, Buteanru la 13 noiembrie intrră în Brad apoi în Baia de Criş. Speriat de acţiunea românilor, Gâl evacuează întreg Zarandul. O veste că
s-ar pregăti o nouă invazie în ZaTand a determinat pe ofiţe.rii imperiali
să părăsească în g·rabă zona. Buteanu rămîne singur cu oamenii săi să
apere Valea Grişului, mai ales după 18 noiembrie cînd popa Balint a trebuit să plece şi el în prefectura sa, unde era aşteptat. In aceste condiţii
scria Bute.anu lui Iancu să-i trimită puşcaşii din Sohodol şi pe cei din
Bulzeşti. Aceştia urmau să ajungă l·a Baia de Griş pe 29 noiembrie seara
în numă~ de cel puţin 200, pentru a putea face faţă ameninţărilor tot mai
mari 53 , care la începutul anului 1849 se vor concretiza într-o nouă c.:ampanie în Zarand.
După dezairmareia gă,rzilor naţionale maghiare din Deva, la Zam a fost
instalată o rompanie de grănkeri români care la 3 noiembrie 1848, luată
prin surprindere, îşi pierrde chilarr- şi tunul din dotare. La 12 noiembrie,
prin cooperare cu armatele din Banat, Zamul reintră în stăpînirea imperiialilor54.
Nobilimea din Ţa.ra Haţegului şi din Zarand s-a stJrîns la Orăştie sub
protecţia magistratului, de unde terorizau satele din jur55. Românii din
Haţeg şi Zarand s-au adunat la Geoagiu de Jos urmărrind pe cei care îi
oprimaseră atita vreme. Ei cer magistratului predarea nobililor, ameninţînd cu asaltarea orraşului. Intre timp, un nobil maghiar clin Geoagiu
trage asupra oe telor românilorr, fapt oare a dezlăn1)uit fmia meselor şi în
sourt timp nobilii aflaţi în Geoagiu sînt ucişi. In faţa acestei situaţii, magistratul din Orăştie cere în 22 noiembrie sprijinul trupelor imperiale.
Urmînd indicaţiile generalului Puchner, începe o lungă şi aspră anchetă
militară. Reprezentanţii românilo'I", Mairţian Popovid, Petru Dobra, Dimitrie Moldovan protestează, dru- ofiţerii imperiali nu puteau accepta ca
51 S. Dragomir, Avram Iancu, ediţia II, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1968,
p. 104-105.
52 Idem, Ioan Bwteanu .. ., p. 107.
53 Arh. St. Deva, fond Soc. de ist ..., dos. 5/1848, f. 3.
5' G. Bariţiu, op. cit., p. 342-343.
55 S. Dragomir, Studii şi documente . . „ vol. II, p. 317.
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masele afLate pma acum în cea mai cruntă exploataire să se ridice împotriva foştilor lor stăpîni. Numai atitudinea ·energică a lui Dimitrie Moldovan şi a lui Petru Dobra au făout ca oei găsiţi „vinovaţi" să fie trimişi la Deva pentru a fi judecaţi de autorităţile .româneşti nou instituite.
De altfel, aceştia în curînd alU şi fost elibeiriaţi 5 G. PrreolC'Upaţi ou aducerea la
ascultare a celor care s-au ridioat împo·tTivia vechilor lor exploatatori,
ofiţerii imperiali nu au întărit gocnizoana din Zam, astfel la 2 decembrie
1848 se produce un nou atac, fiind din nou prădată localitatea şi înbreaga
vale a Mureşului 57 . Intre timp, cetatea .A!radului fiind în mare pericol, se
formează din Transilvania o coloană la care au participat peste 1200 de
lăncieri hunedoreni care plecînd din Deva pe Vralea Mi\.llreşului reuşesc s-o
despresurreze 58 •
La începutul lunii decembrie 1848 a intrat în 'Dransilvania generalul
Bem, care după o campanie împotriva colonelului Urban, se îndreaptă
spre Sibiu pe care nu reuşeşte să-l cucerească. Generalul Puchner sprijinit
de un numeros contingent de lăncieri români, printre oare şi oetele lui
Solomon, a respins atacul, iar Bem se retrage spre Sebeşul Săsesc. Urmă
rit, îşi continuă retragerea spre Orăştie pe care o părăseşte după o luptă
scUJrtă, întărindu-se la Simerira5 9 • Afd la 9 februarie el înfruntă din nou
trupele imperiale şi lăncierii români. Pentru a-şi ·asigura victoria, Bem
primeşte un ajutor de la trupele lui Beke care operau pe Criş pînă la
Brad 60 • Bătălia a rămas însă nedecisă, ambele tabere iretrăgindu-se de pe
cîmpul de bătaie cu pie.rderi importante.
După 18 noiembrie 1848, prefectul Buteanu a luat măsuri pentru
a apăra trecători-le din Zarand spre „ţara românească" liberă care se
contura tot mai mult în Munţii Apuseni. Prevederile lui Buteanu şi--au
dovedit veracitatea deoarece, în jurul datei de 19 ianuarie 1849, o nouă
coloană a trupelor guvernamentale maghiare sub comanda maiorului
Beke, venind dinspre Airad, a i1I1trriat în Hăllmagi1u 61 • Moţii, :rebrăgîrudu-se,
au atacat a doua zi. Cu toată vitejia de oare a dat dovadă, datorită superiorităţii armamentului folosit de trupele lui Beke, oastea lui Buteanu
a fost respinsă, iar Beke înaintează pînă la Brad. Nu îndrăzneşte însă
să atace trecătoarea de la Buceş unde se afla Buteanu cu oamenii săi.
Din Brad sînt trimise numeroase patrule în împrejurimi oare au jefuit
satele, au luat ostateci pe oare apoi i-au spînzurrat62 •
Dindu-şi seama de primejdia în care se afla, But;eanu a descris situatia sa în mod veridic într-o scrisoare către tribunul Ioan Sulutiiu din
Abrud din 21 ianuarie 184963 • Avea informaţii că forţele armat~i guvernamentale maghirare se află la Hălmagiu, Brad şi Baia de Criş posedînd 5 tunuri regulate. Ajutor de la prefectul Solomon din Hunedoara
sa Arh. St. Deva, fond Soc. de ist. ... , dos. 5/1848, f. 20.

Studii şi documente ... , vol. 2, p. 35-36; 38-39.
s1 G. Bariţiu, op. cit., p. 343. Vezi şi S. Dragomir, Studii

şi

documente ... ,

vol. II, p. 40.

se Ibidem, p. 344-345.

Arh. St. Deva, fond Soc. de ist. ... , dos. 5/1848, f. 20.
eo Ibidem, f. 12, Vezi şi S. Dragomir, Ioan Buteanu .. ., p. 32.
81 S. Dragomir, Ioan Buteanu .. „ p. 28.
82 Idem, Studii şi documente .. „ vol. II, p. 60-61; 64.
83 Idem, f. 20.
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nu putea primi, acesta bimiţîndu-şi lăncierii la Sibiu în sprijinul generalului Puchner care avea de înfruntat trupele lui Bem. Faţă de această situaţie, fărră să se descurajeze, inimosul prefect al Zarandului apelează la unirea efortului tuturor prefecţilor şi t!fibunilor aflaţi în munţi
pentru alungarea trupelor lui Beke. Adresîndu-i-se tribunului Nicolae
Corcheş din Cîmpeni îl îndeamnă să fie pregătit „numa fiţi totdeauna
gata ca la o primejdie să puteţi sări odată pe la Blăjeni'·G~. Totodată, îl
încurajează să dea piept cu duşmanul şi să-l irespingă din tribunatul
său6ă. Ca urmare a cererii de ajutor, tribunul trimite lui Buteanu puşcaşi
din patru sate. La fel, în mai multe scrisori către Iancu, Buteanu solicită mai ales oameni care erau înzestr.aţi cu arme de foc pentru a face
faţă presiunilor la care era supus66 . In acelaşi timp, avînd în vedere alungarea lui Beke, el propune aducerea unităţilor de sub comanda locotenentului Clocotianu de la Zlaitna în Zar.and şi a forţelor din Abrud. Detaşa
mentele lui Buteanu, întărite cu unHăţile de mai sus, tn'ebuiau să închidă
<lrumul trupelor maghiare oore se retrăgeau din faţa armatelor lui Puchner
după victoria acestui,a de la Ocna Sibiului 67 . De altfel, pentru ~coaterea lui
Beke din Zarand, prefecţii şi tribunii din munţi au elaborat planul de
luptă 68 . Avind în vedere bătălia nedecisă de la Simeria din 9 februarie
1849 precum şi pregătirea de ofensivă a lui Buteanu, maiorul Beke hotărăşte să se retragă cu întreaga armată din Zarand la 16 februairie 69 .
Chiar în situaţia grea în care se afla, în toiul luptelor, Buteanu
„bărbat pre cit luminat, pe atît nepregetătoriu", cum îl caracteriza Iancu,
nu uita nici o clipă de fraţii lui de dincolo de Carpaţi ca:re luptau şi ei
pentru aceleaşi idealuri. De aceea, sfătuieşte pe Iancu să intervină la
Comitetul Naţional pentru a se lua un împrumut „ca să putem ajutora
pe fraţii de dincolo" 70 , adică pe emigranţii munteni, care după cum se
ştie interveniseră prin A. G. Golescu la Iancu pentru ajutor bănesc.
Condiţiile specifice luptei din munţi, tăierea comunicaţiilor cu exteriorul, mobilizarea generală a tuturor celor apţi de luptă, toate acestea au făcut ca aprovizionarea luptătorilor şi a populaţiei să se desfă
:şoare în condiţii foarte anevoioase. Chiar şi în această situaţie, organele
administraţiei româneşti şi-au îndeplinit conştiincios atribuţiile care-i reveneau. In acest sens putem cita raportul viceprefectului legiunii Cis
Marusiiana din 12 ianuarie 1849 către prefectura Hunedoara prin care
se face cunoscut că s-au făcut rechiziţii de griu pentru prefectul Buteanu şi prefectul Dobra71 • Se cere aprobarea pentru noi rechizitii din
moşia nobilului Kun Gothard din comuna Geoagiu, ceea ce pref~ctura
aprobă cu menţiunea ca acest griu să fie împărţit „la cei săraci care
slujesc patria" 7 2.
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Aşa după

cum am mai arătat, mulţi dintre nobilii din Zarand şi-au
In această situaţie, Iancu cere comandei fortăreţei Alba
Iulia aprobare pentru aprovizionarea oamenilor săi de pe aceste moşii.
In sorisoarea din 5 februarie 1849, comanda cetăţii Alba îi comunică
lui Iiancu că se poate face aprovizionarea numai după ce vor fi informate autorităţile militare imperiale şi numai după aprobarea acestora 73 ,
fortăreaţa neputînd da din proviziile sale. De fapt, despre perfidia imperialilor s-a convins şi Buteanu, care, într-o scrisoare adresată administratorului prefecturii Hunedoara Dimitrie Moldovan din 21 ianuarie 1849, îi scrie: „Cum vezi scopul politicii de acum e ca să ne
măcelărim de tot, apoi cînd vom fi slabi să facă cu noi ce vreau" 7 \
toate necazurHe „ne vin de la blestemata politică sasă" 75 • Această politică este mai vădHă în problema aprovizionării cu arme şi muniţii a
oştilor revoluţionare conduse de Iancu şi tribunii săi. Într-o scrisoare
ad1·esată lui Iancu de către Iosif Fink din Alba Iulia, la 5 februaTie
1849, se relatează că din cetatea Alba Iulia nu va putea primi praf de
puşcă şi plumb 7 G. De asemenea, Buteanu se plînge în repetate rînduri
administratorului prefecturii Hunedoara şi lui Iancu că nu primeşte muniţii în cantităţi suficiente nici cînd luptele erau iminente. In aceste
condiţii, prefecţii şi tribunii din munţi au luat măsuri pentru confecţionarea prin mij1oace proprii a tunurilor de care aveau nevoie. In acest
scop, Buteanu a trimis tribunului Corcheş două clopo:e şi două căldări,
cerind să i se confecţioneze din ele 2 tunuri de cca. 3 funzi fiecare,
indicîndu-1 pentru acest lucru pe meşterul Aloieş 77 •
1n primăvall"a anului 1849, Bem reuşeşte să oprească m·matele imperiale şi ţariste punînd stăpînire pe întreaga Transilvanie cu excepţia
Munţilor Apuseni şi a cetăţii Alba luliia. Aceste succese au creat noi
speranţe pentru apropieTea dintre revoluţion:arii români şi maghiari. In
această direcţie a depus eforturi deosebite Nicolae Bălcescu, care de la
începutul mişcării a subliniat necesitatea conlucrării forţelor revoluţio
nare române şi maghiare. El a luat legătura cu Bem în TrnnsHvania,
apoi a plecat în Ungaria la Debreţin, unde a intrat în contact cu conducătorii revoluţiei maghiare. De asemenea, Avram Iancu a lansat un apel
adresat „fraţilor români", .atrăgîndu-1e atenţia că „înbre români şi maghiari
armele nu pot hotărî", iaT Buteanu într-o scrisoare adresată maiorului
Csutak la sfîrşitnll lunii martie 1849, îl povăţuia pe acesta că „ar fi
bine de v-aţi gîndi, aţi cumpăn~ şi v-aţi sili a cîştiga dragostea românilor, pentru că, zău, de aceasta aveţi nevoie ... " 78 • Toate aceste demersuri au fost însă zadarnice, conducătorii revoluţiei maghiare neînţelegînd să recunoască acele libertăţi şi drepturi românilor pentru care
ei înşişi se ridicară la luptă.
Situaţia s-a agravat oda.tă cu hotărîrea conducătorului revoluţiei

părăsit moşiile.

1a Arh. St. Deva, fond Soc. de ist ... , dos. 5/1848, f. 14.

S. Dragomir, Studii şi documente ... , vol. II, p. 63.
Arh. St. Deva, fond. Soc. de ist ... , dos. 5/1848, f. 19. Precizăm
înţelegea prin „politica sasă", duplicitara politică dusă de habsburgi.
76 Ibidem, f. 16-17.
77 Ibidem, f. 20.
7e Silviu Dragomir, Ioan Buteanu .. „ p. 45.
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maghiare, Kossuth Lajos, de a trece nemijlocit la lichidarea pe calea
armelor a rezistenţei românilor din Munţii Apuseni. Regiunea Munţilor
Apuseni, apărată cu ernism de ţăranii şi minerii moţi şi organizată ca
zonă de rezistenţă şi de luptă îndîrjită a revoluţionarilor români, ca ţa~ă
românească de sine stătătoare, a rămas simbolul idealului libertăţii şi
independenţei naţionale.
Dată fiind importanţa căiloc de acces spre inima Munţilor Apuseni,
care treceau prin Za['and, conducătorii revoluţiei maghiare nu au scă
pat nici o clipă din atenţie această zonă. După retragerea lui Beke, o
nouă trupă sub comanda maiorului Coloman Csutak a pătruns în Zarand.
Acesta şi-a făcut din distrugerea a tot ce-i iese în cale un adevărat
crez după cum îl caracterizau organele administrative maghiare din
teritoriul vremelnic ocupat, adresîndu-se lui Kossuth. El „ ... în mod
samavolnic a hotărît şi a ~oclamat, că dacă nu va izbuti să extermineze populaţia duşmană, de limbă românească, din comitatul Zarandului, îi va arde avutul şi va duce la sapă de lemn pămîntul ... " 79 • Toată
această teroare dezlănţuită de Csutak era fără rezultat după cum însuşi
recunoaşte: „Ori unde porneam, abia îmi ~idkam armata, de pe culmile
munţilor, ce se ridioau de două părţi, se auzea semnalul dat cu treascuri şi fiecare expediţie era fără folos şi lipsită de izbîndă", fiindcă
după cum apreciază însuşi mai departe „nimeni să nu-şi facă iluzia că
pe români îi poţi alunga din lume cu o mătură de mesteacăn . . . Cine
a nutrit această speranţă nu şi-a dat seama că fiecare popor, cînd se
aprinde în el scînteia divină şi devine conştient că este o naţiune şi
că în el zace putere, nu există armă, cu care ar putea fi învins ... " 80 •
Văzînd că acţiunile militare împo1Jriva revoluţionarilor români nu au
dus la rezultatele scontate, guvernul revoluţionar al lui Kossuth a încercat pe calea tratativelor să obţină ceea ce nu a reuşit pe calea armelor81. In acest scop, este ales deputiatul bihorean Dragoş care la 19
aprilie 1849 se afla deja la Brad, făcind demersuri pentru a intra în
legătură cu Buteanu şi Iancu. Condiţiile de împăcare propuse de Kossuth
nu prezentau garanţii suficiente, astfel că la 23-24 aprilie, Dragoş porneşte în grabă spre Debreţin pentru a raporta rezultatul şi a obţine
garanţiile revendicate de revoluţionarii români. Reîntors în munţi, cu
noile precizări ale lui Kossuth, Dragoş începe tratativele de împăcaire.
Fără a aştepta însă sfirşitul misiunii lui Dragoş, maiorul Hatvani în
fruntea trupeloc porneşte spre Abrud compromiţînd total tratativele.
Ian.ou şi tovarăşii săi, văznîd în aceasta o diverr"Siune, mobilizează întreaga
capacitate de luptă şi reuşeşte să zdrobească armata condusă de Hatvani, care cu greu reuşeşte să scape împreună cu ciţiva ofiţeri şi soldaţi.
Ca o adevărată răzbunare pentru înfringerea suferită în luptă, Hatvani
ordonă executarea prefectului Buteanu, luat prizonier cu prilejul primului atac asupra Abrudului, ignorînd ordinul expres dat de Kossuth
79 Ibidem, p. 51.
eo Ibidem, p. 53.

81 Pentru misiunea lui Dragoş, campaniile 1ui Hatvani şi Kemeny precum şi
celelalte tratative de împăcare între revoluţionarii români şi cei maghiari, vezi
S. Dragomir, Avram Iancu, ediţia II, Editura ştiinţifit:ă, Bucureşti, 1968, p. 145-222.
242-267.
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pentru protecţia fruntaşilor revoluţionari romam m timpul tratativelor.
Prin această crimă s-au creat şi mai mari dificultăţi în oalea unirii
eforturilor revaluţionarilor români şi maghiari împotriva absolutismului.
Pentru lichidarea rezistenţei oştilor revoluţionare conduse de Iancu
şi implicit a cetăţii Alba Iulia, Kossuth dispune începerea unei campanii de mari proporţii. Cu aducerea la îndeplinire a acestei directive,
a fost însărcinat colonelul Kemeny, unul dintre cei mai capabili ofiţeri
ai armatei revoluţionare maghiaire. Sub comanda lui, o trupă formată
din 4000 de oameni cu 19 tunuri şi 4 baterii de rachete, porneşte din
Brad la 8 iunie 1849 spre Abrud. In faţa primejdiei, Iancu mobilizează
întregul potenţial de luptă al celor din „ţara românească" şi la 16 iunie
Kemeny este silit să se retragă prin Zlatna spre Alba Iulia.
Coving.îndu-se încă odată că „între români şi unguri armele nu
pot hotărî", conducătorii revoluţiei maghiare au iniţiat noi tratative
prin colonelul Simonffy şi deputatul Ioan Gozman din Bihor. Plin de
demnitate, Iancu răspunde acestora că românii din Transilvania nu sînt
instrumentele camarilei habsburgice, cum era acuzat, ci „noi sîntem oamenii libertăţii" pentru care s-au ridicat, şi-au vărsat sîngele şi sînt gata
să şi-l verse toţi pînă mai există un român.
Noi paşi în direcţia colaborării revio1uţior11aire, a luptei unirte împokiva
feudalismului şi absolutismului, au fost făcuţi de cătire revoluţionarul
român Nicolae Bălcescu începînd din mai 1849. Toate demersurile sale
pe lingă Kossuth şi colaboratorii săi, se izbesc de aceeaşi neînţelegere în
problema recunoaşterii drepturilor naţionale pentru românii din Tran~ilvania. Infringerea lui Kemeny şi intei--venţia brutală a trupelor ţa
riste şi austrieoe îl determină pe Kossuth să facă unele concesii. Acestea
însă au venit prea tîrziu, deoarece în a doua jumătate a lunii iulie 1849,
rezistenţa trupelor revoluţionare maghiare a cedat în faţa superiorităţii militare a airmatelor intervenţioniste. In această situaţie, Iancu a
dat lui Bălcescu o scrisoare prin care îl asigura pe Kossuth de neutralitatea legiunilor sale în timpul luptelor dintre trupele austro-ruse şi
cele revoluţionare maghiare. Era tot ce mai putea face în acele conditii.
· Apreciind laturri'1e pozitive ale mişcă1rilor revoluţionare de la 1848
din Transilvania şi Ungaria, respectru·ea adevărului ist01ic ne obligă să
consemnăm şi limitele principale şi greşelile tactice ale acestora. Eroarea
fundamentală pe oare au făcut-o atît revioluţionarii unguri cit şi cei
roman a fost aceea că, în loc să-şi unească forţele în asaltul comun împotriva puterii absolutiste habsburgice, au crezut că-şi pot atinge ţelurile
revoluţionare cu sprijinul împăratului de la Viena. In acest fel, şi unii
şi ceilalţii, au căzut pradă manevrelor diversioniste ale curţii imperiale,
oaire, pe bara vechiului dicton „divide et impera", au învirăjbiit oe'le două
popoare în scopul de a atenua forţa de şoc a revoluţiei şi a cîştiga timp
pentru pregătkea contrarevoluţiei.
Imperiul habsburgic s-a girăbit să-şi dea ade~unea la ideea alipirii
Transilvaniei cu Ungarria, ştiind că pe această cale va stîntl nemulţu
mirea poporului român, va provoca sciziune între mişcările revoluţionare
ale celor două naţiuni. Pe de altă parte, promovînd o politică duplicitMă, im407
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păratul

de la Viena promitea sprijin ,revoluţionarilor 'l'Omam m împiedicarea alipirii Transilvaniei 1a Ungaria. Manevrînd în acest fel, Clllrtea
imperială a reuşit să evite înfruntarea tirupelor austriece cu armata
ţărănească a lui Aviram J,ancu, putîndu-şi concentra astfel forţa de atac
împotriva a·rmatelor maghiare.
A tît din rîndurile revoluţionarilor români cit şi din cele ale revoluţionarilor maghiari s-au ridicat numeroase glasuri care au avertizat asupra primejdiei deosebite pe carr-e o prezentau învrăjbirea naţională dintre unguri şi români şi pierderea din vedere că duşmanul principal,
împotriva căruia trebuiau concentrate forţele revoluţionare, era imperiul
habsburgic. Din păcate, cu toate intervenţiile clarvăzătoare ale unor personalităţi lucide din ambele părţi, nici conducătorii revoluţiei maghiare
şi nid cei ai ,revoluţiei româneşti nu au ireuşit să înţeleagă la timpul
potrivit politica de învrăjbire dusă de reacţiunea habsburgică, dind posibilitate acesteia cu ajutorrul imperiului ~arist să reprime în mod
sînge'ros revoluţia. Cu toate că revoluţia a fost înfrîntă „ea a făcut cunoscută lumii marea sete de libertate şi de neatîmare a poporului român, voinţa sa de neînfrînt de a scutura jugul asupri rii sociale şi al dominaţiei străine, de a-şi făuri o viaţă liberă şi demnă, de a participa,
alături de celelalte naţiuni, la dezvoltarea civilizaţiei umane", aşa cum
aprecia tovarăşul Nicolae Ceauşescu în cuvîntarea rostită la adunarea
populară de pe Cîmpia Libertăţii de la Blaj din 17 mai 1973 consacrată
aniversă!fii revoluţiei de la 1848.
1

CONTRIBUTIONS AU SUJET DU DEROULEMENT DE LA REVOLUTION
DE 1848-1849 DANS LES COMITATS DE HUNEDOARA ET DE ZARAND
Re sume
L'etude decrit Ies principaux moments du deroulement de la revolution
de 1848-1849 sur le territoire de l'actuel departement de HWledoara. L'agitation
sociale et nationale a partir du printemps de 1848 est presentee a partir de documents inedits, qui mettent en lumiere la lutte des masses populaires contre
Ies anciennes coutumes feodales, leur position ferme contre la decision de l'union
de la Transylvanie ă la Hongrie prise par la diete de Cluj le 29 mai 1848.
Ainsi, Ies paysans de la vallee du Mureş declarent qu'ils „ne croient pas a l'authenticite de l'union de la Transylvanie a la Hongrie", ceux du Pays de Haţeg
qu'ils „se guident sur les decisions prises par l' Assemblee de Blaj". ceux de cote
d'Orăştie „qu'ils demeurent sous le serment de Blaj".
Est examine ensuite le probleme de l'administration roumaine instauree dans
le comitat de Hunedoara apres la troisieme Assemblee de Blaj. Toujours sur
la base de documents inedits est mis en evidence l'enthousiasme des masses populaires lors de l'installation des nouveaux organes administratifs. Dans le meme
ordre d'idees, quatre inspectoraits avec toute leur organisation sont signales egalement dans le comite de Zărand.
Dans le cadre des combats pour la defense du territoire roumain libre des
Monts Apuseni, l'etude fait connaitre des aspects relativement peu connus, au
moyen de documents des Archives de l'Etat - Deva, notamment de la correspondance du prefet Buteanu.
L'article accorde l'importance qu'elle merite a la reconciliation des revolutionnaires roumains et hongrois en vue de la constitution d'un front uni contre
l'Empire des Habsbourg, l'un des principaux piliers de la reaction en Europe a
cette epoque.
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