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DE LA 1848-1849 LA DEVA

CONSTANTIN TANASESCU

Pentru a reda unele aspecte militare de la Deva şi clin împrejurimi,
din timpul revoluţiei burghezo-democratice din Transilvania, se impune
să reamintim succint unele evenimente sau fapte mai generale din contextul cărora au derivat în bună parte unele acţiuni ulterioare.
Ca fapt esenţial, vom reaminti că „ideea luptei comune româno-maghiare era vie la început, dar ea era tot mai mult subminată ele atitudinea
conducerii revoluţiei maghiare faţă ele problema naţională şi mai ales că
conducătorii revoluţiei maghiare, în frunte ca Kossuth „au comis grava
greşeală de a nu înţelege faptul că aspiraţiile la libertate pentru care s-a
ridicat la luptă poporul maghiar erau în mod firesc, totodată, şi aspiraţiile celorlalte popoare din imperiul habsburgic" 1• Unirea forţată a Transilvaniei la Ungaria, înfiinţarea „echipelor ele vînătoare , a „statariului
şi a „tribunalelor de sînge ca forme de represiune, destrămarea temporară de către autorităţile maghiare a Comitetului naţiunii române, la 17
august 1848 2, vor îndepărta pe români ele cauza revoluţiei maghiare. Karl
Marx, care la 28 august 1848 era la Viena :1, referindu-se la exclusivismul
maghiar, scria : „Cînd a izbucnit revoluţia din februarie 1848, maghiarii
au crezut momentul sosit de a întemeia pe ruinele celorlalte naţionalităţi,
marea patrie ungară, µuternica şi viguroasa naţiune maghiară
Pe plan militar apăruse, în acel timp, o situaţie paradoxală prin faptul că în imperiul austriac existau concomitent două ministere de război,
unul al imperiului şi un altul la Pesta. ln urma unirii abuzive a Transilvaniei cu Ungaria, generalul-comandant al Transilvaniei, baronul Antoniu Puchner, trebuie să execute ordinele primite din ambele părţi. In aceeaşi perioadă se purtase o corespondenţă bogată între conducerea maghiară şi comandamentul general de la Sibiu, în care se reliefa mereu
pericolul românilor, însă nimic despre intenţiile maghiarilor. Ca o ironie
a împrejurărilor, maghiarii care cereau formarea de cît mai multe unităţi
de honvezi împotriva românilor, vor ridica nu după mult timp aceste
unităţi direct contra stăpînirii austriece. Încă la 17 septembrie, cum remarca Bariţiu, „generalii de la Sibiu încă tot se mai legănau în rătăcita
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M. Constantinescu, Istoria României, Bucureşti, !969, p. 317.
s. Dragomir, studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania ln
anii 1848-1849, 1944, voi. II, p. X. (in continuare se va cita : Studii ••• ).
3. V.I. Radu, Poporul suveran va domni la Schilnbrunn, în Magazin Istoric, an VII (1973),
nr. 12, p. 58.
4, ~ Marx, lnsemnjlrl despre romj\nl, Bucureşti, 1964, p. 146.
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lor părere ca şi cum pacea ţării ar fi periclitată de români şi nJ de unguri" 5 . Mai mult chiar, se poate presupune că mulţi dintre aceştia nu s~'
sizau nici măcar motivele reale pentru care guvernul reYoluţionar maghiar va dispune, la 19 octombrie, transferarea lor în alte garnizoane G.
Situaţia militară din Transilvania începu să se agraveze prin ace2a
că gărzile maghiate începură tot mai intens să dezarmeze unităţi militar<-'
imperiale, să comită tot felul de abuzuri, adică, în fapt, să arate o nesupunere făţişă şi violentă faţă de stăpînire.
Bariţiu, „omul neostenitei hărnicii", 7 constata că „cei mai mu1ţi generali şi colonei din cetăţile şi garnizoanele Ungariei şi Transilvaniei,
care pînă atunci umblau cu doi bani în trei pungi, înţeleseseră în ce'.e
din urmă ce urmăresc ungurii" R.
In consecinţă, în faţa iminentului pericol, generalul Puclmer, „om
al vechiului regim, ofiţer anchilozat de prejudecăţi" şi „străin ele realită
ţile etnice ale Transilvaniei" !l, se văzu nevoit să semneze actul prin care
se acordă Comitetului Naţional Român, format la Sibiu, împuternicirC'a
de a pune temelia, din punct de vedere militar, unui număr de 15 legiuni
române şi, din punct de vedere civil, unei organizări administrativP printr-un aparat de stat românesc într-o bună parte a Transilvaniei 10 , cu
scopul de a se face ordine în principat.
Comitatul Hunedoarei, cel care ne interesează îndeosebi, va juca o
vreme un rol destul de important în desfăşurarea evenimentelor aşa cum
se va vedea mai jos.
Deocamdată vom prezenta doar cîteva date despre organizarea armatei imperiale din Transilvania. Aceasta, ca structură, nu diferea prea
mult de organizarea armatelor altor state. Regimentul forma unitatea de
bază urmînd apoi brigăzile, diviziile, corpurile de armată, armatele şi,
uneori, existau şi unităţi speciale. Regimentele de linie purtau un număr
de ordine şi în acelaşi timp numele unor personalităţi marcante prownite,
în bună p3rte, din pătura nobiliară legată de Casa de Habsburg prin interese de clasă. Exemple : reg. nr. 41 baron Sivkovici, reg. :n conte Leiningen, reg. 63 baron Bianchi, batalionul românesc de grenadieri baron
Urracca şi multe altele.
Intrucît în Transilvania elementul etnic majoritar îl formau românii,
era normal ca în regimentele de linie - fără a mai vorbi de cele de gră
niceri români - masa preponderentă să fie constituită ele români. Fată
de această situaţie şi ca să-şi poată exercita cit mai eficient controlul ~i
influenţa, ca să poată urmări permanent starea de spirit a trupei, autori·tăţile militare împărăteşti avuseseră grijă să se rc>partizeze peste tot ofiţeri din cele mai diferite naţionalităţi. O relatare ne arată că „ofiterii
";-<:onfiniari, tocmai ca şi cei de linie, erau un amestec din toate natio~ali
:';·Uiţile" 11 . Legat de aceasta, vom mai reţine că, p2n:ru ci se edifica ~ît mai
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G. Barlţiu, Părţi alese din istoria Transllvanlel, 1890, voi. II, p. 298.
S. Dragomir, Studii„., II, p. 81-82.
Idem, p. XIX.
G. Barlţlu, Părţi..„ II. p, 201-202.
s. Dragomir, Avram Iancu, Bucureşti, 1965, p. 96.
S. Dragomir, Studii„., II, p. 497-498.
G. Barlţiu, Părţi ... , II, p. 193.
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temeinic asupra celor petrecute în imperiu în timpul revoluţiei de la
1848-1849, autorităţile militare austriece vor pretinde, după înăbuşirea
revoluţiei, de la toţi ofiţerii să prezinte memorii cit mai detaliate care
să indice nume, fapte şi date cît mai amănunţite privind evenimentele la
care participaseră. In felul acesta s-a adunat material informativ bogat
care a contribuit ulterior la actiunea de cercetare a fidelitătii oamenilor
faţă de împărăteasca dinastie şi. implicit şi la cea de purifica~e (Purifizierung) a cadrelor din aparatul militar şi civil. Tot a~estui fapt, posteritatea
îi datorează multe date fără care unele aspecte de detaliu ale epocii ar fi
rămas necunoscute.
In privinţa efectivelor vom arăta că ele se împuţinaseră foarte mult,
unele batalioane aveau efective cit o companie de luptă, că se încercase
completarea lor, că dintre grăniceri se formase cite un batalion de semiinvalizi 12 (clin astfel de militari se va completa, la începutul anului 1849,
şi garnizoana cetăţii din Deva), apoi că existaseră şi situaţii deosebite în
care „feciorii din bablionul românesc, pentru ca să scape de pericolul
de a se bate chiar cu fraţii lor de arme se cereau mereu să fie trimişi în
Italia" 1::1. Fenomenele de acest fe 1 fuseseră destul de frecvente în acele
vremuri de revoluţie europeană, cu atît mai mult în Imperiul Habsburgic
vestit pentru amestecul său de neamuri.
Organizarea prefecturii Hunedoarei este cunoscută din multe alte
surse 14. Acţiunea de constituire a legiunii româneşti în acest comitat se
pornise anevoios, mai ales că începea în pragul unei ierni grele. In plus,
se ducea o mare lipsă de arme şi muniţie, de ofiţeri su.ficienţi şi competenţi pentru instruire şi apoi pentru conducerea în lupte, iar taberele de
instruire nu dispuneau nici ele de cele trebuincioase. Cu toate acestea, participarea maselor de ţărani la chemarea conducătorilor români va fi surprinzător de mare aşa cum se poate vedea în componenţa diferitelor unităţi angajate în lupte.
Dimitrie Moldovan, administratorul Hunedoarei, om foarte apreciat
la vremea sa, raporta din Deva, la 6 dec. 1848, despre situaţia grea a
landşturmului (aşa cum era numită oastea de glotaşi, de lăncieri) din
cauza lipsei de îndrumare militară suficientă, dar mai ales din cauza frigului, foamei şi lipsei acute de armament şi muniţie 15 . Chiar şi Comitetul
naţional român din Sibiu va arăta, la 2 martie 1849, că timpul fusese insuficient pentru înarmarea, instruirea şi disciplinarea maselor populare 16 .
Aceeaşi idee a lipsurilor şi a nedeprinderii gloatelor cu cele militare o
evidenţiază şi Bariţiu 17, şi memorialistul Savu Săvoiu 1s.
12. Idem, II, p. 316.
13. Idem, II, p. 201.
14. G. Anghel, Nicolae Solomon, prefect de Haţeg şi Hunedoara, în Apulum, X. (1972), p. 407420 ; M. Cerghedean, s. Marinescu, Contribuţii privind desfăşurarea revoluţiei de la 18481849 fn comltatele Hunedoara şi Zărand, în Sargetia, XIV (1979). p. 393-408 ; L. Maior,
Aspecte ale desfăşurării revoluţiei din anii 1848-1849 in comltatul Hunedoara, in Sargetla V
(1968), p. 227 ş.a.
15. s. Dragomir, Studii ••• , II, p. 40.
16. Idem, II. p. 518.
17. G. Barlţlu, Părţi ... , II, p. 317.
18. M. Sofronie, Jl,evoluţla de la 1848 ln părţile Devei, în Magazin istoric. an II, 1968, nr. 6. p. 36.
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Prezenţa ofiţerilor grăniceri lingă oştile de lăncieri fusese utilă, dar
nu îndeajuns de eficientă din cauzele arătate mai sus.
La 15 octombrie 1848 oraşul Deva fu ocupat de către glotaşii români
care se ataşaseră grănicerilor români de la Haţeg aflaţi sub comanda
maiorului Riebel. Autorităţile maghiare, ca şi mica form3ţie de voluntari
a gărzii maghiare locale, fugiră din oraş 19
La Deva mai exista un martor al evenimentelor şi anume vechea şi
puternica cetate medievală 20, care, în anul 1849, avea să împlinească
580 de ani de la prima atestare documentară. Autorităţile militare imperiale au neglijat-o şi nu i-au acordat atenţia cuvenită 21 . Nefiind dotată
cu armamentul necesar, mai ales artilerie şi nici cu militari pricepuţi şi
apţi de luptă, cetatea va avea în majoritatea timpului revoluţiei un rol
şters, puţin eficient. Abia pentru o scurtă vreme, de la finele lui martie şi
pînă la 27 mai 1849, primindu-se o trupă formată din artilerişti de profesie şi cîteva tunuri corespunzătoare, cetatea avea să creeze probleme
trupelor inamice.
In privinţa rolului istoric, aşa cum de altfel se mai arătase 22 , cetatea
fusese socotită drept un „cuib de tiranică stăpînire", pentru motivul că
încă din epoca medievală aici fusese locul de refugiu al nobilimii asupritoare, atît în timp de război cit şi în vremurile de răscoală ale maselor populare aservite - aici se aflase de pildă Zapolya în 1514, în timpul răscoalei lui Doja '.!:l - apoi tot aici era şi o temniţă vestită în care
fuseseră ţinuţi nu numai adversarii unor Yoievozi sau principi ai Transilvaniei, ci şi ţăranii răsculaţi împotriva nedreptăţilor sociale. O dovadă a
acestui fapt rezulta şi din textul inscripţiei care existase cîndva pe cisterna cu apă de băut a cetăţii după renovarea din anul 1719 24, in care
se vorbea, în afară de turci, în m0d expres, şi de „neîmblînziţii răsculaţi".
Odată cu preluarea funcţiei de comandant al trupelor maghiare din
Transilvania, la începutul lui decembrie 1848, ele la maiorul Czetz J ohann
(despre care Axente Sever relata că era român de obîrşie) 25, noul comandant în persoana generalului revoluţionar polonez Iosif Bem va reîncepe cu mare intensitate luptele împotriva trupelor imperiale cu intenţia
de a ocupa cît mai repede Sibiul. Cit priveşte biografia lui Bem, deşi interesantă, aceasta nu va fi redată aici întrucît ea poate fi găsită cu uşu
rinţă la mai mulţi autori precum K. Marx :w, G. Bariţiu 21, E. Kovacs 28
şi alţii.
19. s. Dragomir, Studii ..• , III, p. 99-102.
20. Despre care se spunea că ,.zum Theil aus Trajan's Zeit herrtihren soll" (că in parte ar
proveni din vremea lui Traian) in Czetz J. : Bem's Feldzug ln Slebenbtirgen ln den Jahren
1848 und 1849, Hamburg, 1850, p. 270.
21. Der Sommer-Feldzug des Revolutionskrleges in Siebenbtirgen Iru Jahre 1849 - von elnem
Veteranen, Prag, 1864, p. 43-45.
22. C. Tănăsescu, Date privitoare Ia oraşul şi cetatea Deva in secolul al XVIII-iea, !n sargetia
XIV (1979), p. 269.
23. E. Veress, Hunyadvârmegye lânos kirâly es lzabella kirâlyne korâban, !n HTRTJ;:, XIV,
Deva, 1904, p. 50 ş.u.
24. M. Schuster, Schloss Deva in Siebenbiirgen, Sibiu, 1905, p. 20.
25. Trei
raporturi de ale aceloru prefect! de legiuni romanesc! care ln anului 1848/9 au
sutinutu luptele cu insurgentll unguri pana la reintrarea trupelor Imperiali in Transilvania, Sibiu, 1884, p. 39, n.s.
26. K. Marx, Opere. voi. 14, 1963, p. 144-148.
27. G. Bariţiu, Părţi. •. , II, p. 386.
28. E. Kovacs, Bem Jcizser es a magyar szabadsâgharc, Buaapesta, 1951, p. 3,

380
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Comandamentul general de la Sibiu va afla cu surprindere abia la
29 decembrie 1848 despre înaintarea lui Bem 29 şi va începe imediat să
concentreze la Sibiu cit mai multe dintre unităţEe dispersate în toată
Transilvania. Astfel se va ordona ca trupa de grăniceri hunedoreni de
sub comanda maiorului Riebel să plece imediat la Sibiu. La 30 ianuarie
1849, din ordinul comandamentului de la Timişoara, la Deva va sosi o
trupă de 400 de oameni sub comanda căpitanului Cernoevici pentru ca
împreună cu glotaşii români să oprească pătrunderea ungurilor pe Mureş
în sus dinspre Zam şi din zona Zarandului, dinspre Brad. Aici la Deva
va găsi pe Solomon (Romanen-Prăfect) cu „230 de puşcaşi şi ca la 2 OOO
ele lăncieri" 3°.
E\l~11i111c11t:..-le ce;c mai interesante petrecute la Deva începură în ziua
de :~ februarie 1849 aşa cum rezU!ltă din memoriul căpitanului Runcan,
comandantul cetăţii din Deva :11. In acea zi, la Deva sosi maiorul b3ron
KPmeny Farkas cu o unitate de honvezi, trimis de generalul Bem să pregătească teren liber pentru ajutoarele aşteptate dinspre Ungaria. Oraşul
fu ocupat după ce autorităţile rnmâneşti se refugiară din timp în zona
Haţegului. In ora'? începură jafurile şi beţiile menţionate în alte lucrări 32 .
Kemeny ordonă supravegherea cetăţii prin posturi de observaţie plantate
r[1zleţ în jurul ei.
ln cetate, căpitanul Runcan dispunea de o trupă de 56 de oameni
semiinvalizi din batalionul de la Haţeg al regimentului I de grăniceri
români nr. 16, „neasiguraţi nici cu tunuri şi nici cu muniţie suficientă" 33 .
Era vorba deci de o trupă slabă, atît cantitativ cît şi calitativ, pentru o
cetate atît de mare.
Deşi iarna se arăta deosebit de grea, temperaturile coborînd pînă la
minus 24, 26 sau chiar 30 de grade Celsius 3\ prefectul Solomon, din ordinul căpitanului Cernoevici, plecă din Haţeg în dimineaţa zilei de 5
februarie spre Hunedoara şi Deva în fruntea landşturmului său format
din 1 800 de lăncieri şi 200 de puşcaşi înarmaţi cu arme de vînătoare. ln
seara aceleiaşi zile, la Deva sosi şi o parte a ajutoarelor aşteptate de
honvezi, apreciat de Runcan la 4 OOO de infanterişti, 500 de cavalerişti şi
12 tunuri. Ceea ce surprinde este faptul că nimeni nu a încercat să intercepteze aceste ajutoare care veneau nestingherit dinspre Săvîrşin pe
Mureş în sus. Dar tot în noaptea acestei zile de 5 spre 6 februarie, din
ordinul căpitanului Cernoevici, fără a fi luat o legătură prealabilă cu
Runcan şi fără să ştie că în oraş sosiseră ajutoare însemnate, se porni un
atac prin s:.iprindere de către glotaşii lui Solomon asupra oraşului Deva.
Acest atac nocturn fu respins şi avu drept rezultat că 108 lăncieri că
zură victime „unui plan nerumegat", cum zice Bari ţiu 35.
In dimineaţa zilei de 6 februarie, la poarta cetăţii se prezentară doi
po.rlamentari trimişi ele Kemeny să cea,ră capitularea cetăţii. Căpitanul
Runcan îi primi, politicos dar rece, şi refuză categoric.
29. G. Bariţiu, Părţi ... , II, p. 383.
30. S. Dragomir. Studii •.• , I, p. 75.
31. Idem, p. 277 şi urm.
32. G. Anghel. op. cit., p. 411.
33. S. Dragomir, Studii .•• , I, p. 278.
34. M. Sofronie, op. cit., p. 36.
35. G. Bariţiu. Părţi. .. , II, p. 448.
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ln ziua următoare, generalul Bem, care acum se retrăgea spre vest
în calea ajutoarelor pe care le aştepta, fiind urmărit îndeaproape de oş
tile împărăteşti pe care nu putuse să le învingă la Sibiu, sosi la Deva
însoţit de poetul Petcifi Sândor.
In dimineaţa zilei de 8 februarie, la poarta cetăţii sosi un nou parlamentar în persoana maiorului Bauer, aghiotantul lui Bem, care venea din
nou să ceară predarea cetăţii. Condiţiile de capitulare erau surprinzătoare.
Bem promitea atît trupei cit şi ofiţerilor retragerea liberă cu tot echipamentul, fie spre unităţile, fie spre familiile lor. Dacă vor dori să intre
în serviciu său atunci vor fi primiţi imediat şi li se va plăti suplimentar
o soldă lunară. Ofiţerii urmau să fie avansaţi în grad şi să li se plătească,
în afară de soldă, în numerar, fiecăruia dintre ei, o „gratificaţie de echipare" (Equipierungs-Douceur) de 1 OOO de guldeni.
Runcan refuză spunînd că „cetatea pînă la o picătură de sînge nu
s-a da". Bauer, în memoriile sale, susţinea că a obţinut de la Runcan
promisiunea că nu va trage cu tunurile asupra honvezilor dacă cetatea
nu va fi atacată 3G. Acelaşi Bauer relatează că la sosirea sa în Deva, Bem
luase legătura şi cu „a csupân olâhokb61 âll6 devai tanacs" (consiliul
devean format numai din români) cărora se strădui să le vorbească cit
mai stăruitor despre ţelurile luptei sale 31 . Despre preponderenţa etnică
românească la Deva vorbesc şi alte documente din epocă dintre care
amintim un raport în care se vorbeşte de Deva „wo die Magyaren in
einer ungeheuere Minorităt gegen die \\·allachen sine:•• (unde maghiarii
sînt într-o uriaşă minoritate faţă de români) 38 •
Bem va afla acum şi de atacul îndrăzneţ dar nereuşit al glotaşilor
români. Generalul va scrie din Deva prefectului Solomon o scrisoare în
limba germană, datată 9 febr. 18.J:9, în care „lăud:i purtarea cea bună în
ţinerea ordinii şi securităţii, îl îndemna şi mai încolo tot aşa să lucreze
promiţîndu-i lui, tribunilor şi oamenilor lui leafă ordinară p~ toată
viaţa" şi-i mai propunea „să formeze un corp (de oaste) propriu" 39 , ceea
ce echivala cu intrarea lui Solomon în oastea sa şi cu acordarea gradului
de general. Bem îşi întări promisiunea trimiţînd odată cu scrisoarea şi
1 OOO de florini în 10 bancnote koşutane prin şeful poştei din Deva 4o.
Prefectul Solomon va răspunde imediat şi, printre altele, va scrie : „ .. miam tras sabia din teacă pentru independenţa Ardealului şi pentru fericirea naţiunii române. Nu există altă comoară pe pămînt pentru care aş fi
în stare să trădez aspiraţiile neamului meu şi încrederea cu care poporul
român m-a onorat. Român m-am născut şi ca român vreau să mor" 41_
Dar în seara aceleiaşi zile cînd se solicita capitularea, în cetate avea
să s~ petreacă nişte lucruri aproape incredibile dacă acestea nu ar fi
confirmate şi de alte mărturii. Din mica garnizoană dezertară 42 de mili36. L. Makray, Bauer ornagy, Bem tăbornok fohadsegedl'nek hagyomănyal 1848 es 1849-bol,
Budapesta, 1870, p. 170.
37. Idem, p. 163.
38. M. Popescu, Documente inedite privitoare la istoria Transilvaniei intre 1848-1859, Bucureşti,
1929, p. 194.
39. G. Bariţiu, Părţi„„ II, p. 779-780.
40. S. Dragomir, Studii„., II, p. 532 şi 543.
41. G. Anghel, op. cit., p. 413.
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tari, iar restul nu mai voi să rămma 111 cetate. Se crease astfel pericolul
ca inamicul să poată pune stăpînire pe cetate fără a trage măcar un foc
de armă. Runcan găsi soluţia, dealtminteri singura posibilă, de a ieşi din
impas : să aducă urgent din oastea de glotaşi români, aflată în satele de
deal din apropierea oraşului, oamenii necesari pentru apărarea cetăţii.
In consecinţă, dădu ordin soldaţilor ce-i mai avea să aprindă luminile în
încăperi, să înteţească focul în sobe, să umple nişte uniforme cu paie şi
să le aşeze în posturi astfel ca inamicul să nu poată bănui nimic. Cetatea
rămase fără apărători, doar supravegheată de pe dealul alăturat de un
subofiţer cu cîţiva militari. Căpitanul pleacă cu restul de oameni în satul
Cozia unde primi 50 de lăncieri de la sublt. Păsă·rar din reg. I de grăni
ceri, apoi pleacă la Almaşu -Sec unde găsi pe tribunul Saturn, lăsat acolo de către Solomon ca să supravegheze inamicul aflat în Deva, şi luă
şi de acolo 200 de oameni. La reîntoarcere, la ora unu din noapte, reintra
cu noua trupă în cetatea părăsită fără ca acolo, între timp, să se fi întîmplat ceva"~.
Ziua de 9 februarie 1849 avea să fie ziua mult comentatei lupte de
la podul de pe Strei, de lingă satul de azi Simeria Veche (Piski), veche
aşezare românească pomenită în documente încă în anul 1276 "3 . Despre
această luptă găsim foarte multe surse de informare care, însă, diferă în
privinţa conţinutului şi a modului de prezentare a faptelor. Deoarece
descrierea, analizarea şi comentarea surselor ar necesita un mare spaţiu,
ne vom limita să arătăm citeva aspecte. Vom aminti doar de pildă că
podul ele peste Strei, în acele condiţii de iarnă grea, constituise cheia
întregii probleme militare. Generalul Bem sesizase acest lucru şi spusese
lui Kemeny : „Ist die Brilcke verloren, ist Siebenburgen verloren !"
(Dacă se pierde podul se pierde şi Transilvania).
S-a admis de către unii autori ca V. Cheresteşiu 44, G. Bariţiu r.s,
Hossu-Longin '1G şi alţii că această luptă a fost nedecisă, în timp ce alţii ca
S. Dragomir '• 7, Al. Papiu Ilarian '•~, Riistow 4!l, autorii lui Trei raporturi tio
şi alţii, că ea s-a terminat în favoarea lui Bem. Cert rămîne faptul că,
încă din seara aceleiaşi zile şi apoi în continuare în zilele următoare, oş
tile imperiale vor începe o retragere a cărei raţiune este cu atît mai greu
de înţeles cu cit din relatarea lui Bariţiu aflăm că, ajunse la Orăştie,
trupele împărăteşti găsiră cîteva care încărcate cu muniţie, sosite chiar
atunci de la Sibiu '' 1. Vom face totuşi cîteva observaţii. Cînd căpitanul
Tocaciu, din grănicerii de la Haţeg, sosi la generalul-comandant Puchner
ca să-l informeze asupra efectivelor inamice din jurnl Devei, primi ur42. s. Dragomir, Studii ... , I, p. 278

43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ş.u.

pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. I, 1972, ed. II. p. 171
V. Cheresteşiu, Din istoria Transilvaniei, 1963, ed. II, voi. II, p. 108.
G. Bariţiu, Părţi ... , II. p. 441.
F. Hossu-Longin, Amintiri din viaţa mea, Cluj-Napoca. p. 95.
s. Dragomir, Studii ... , II, p. 68-70 şi Idem, Ion Buteanu, prefectul Zărandului in anii
1848-49, Bucureşti, 1926. P. 32.
Al. Papiu Ilarian. Istoria românilor din Dacia superioară, Sibiu, 1943, voi. III, p. 98 ş.u.
Ri.istow, Az 1848-1849-diki magyar hadjărat tilrtenete, Pest. 1866, voi. I, p. 211 ş.u.
Trei raporturi ... , op cit„ p. 44.
G. Barlţiu, Părţi._„ II, p. 441.
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mătorul răspuns de evidentă subestimare : „Noi ştim mai bine cite trupe
poate să se opună lui Bem. El nu are mai mult de 3 OOO pînă la 4 OOO de
oameni şi c:.i aceştia vom termina repede" 52 • Realitatea era însă alta.

Vorbind despre „der schlaue Bem" (vicleanul Bem), memorialistul HossuLongin relatează că la 9 februarie dis-de-dimineaţă Bem dispuse ridicarea forţată a civililor valizi din oraş şi trimiterea lor spre locul de luptă
„ca să apară în faţa oastei austriece· ca un convoi puternic" 53, deci ca să
deruteze pe inamic. Dispersarea trupelor împărăteşti dinaintea luptei de
la Str"i, neparticiparea căpitanului Cernoevici la luptă, deşi primise ordin
şi se afla în zona Peştiş-Bîrcea cu 1 800 de oameni, neatacarea ajutoarelor
militare cc veneau pentru Bem sînt doar citeva din aspectele militare
neclarificate.
Generalul Bem porni cu toate trupele sale în urmărirea oştilor imperiale lăsînd zona Devei la voia întîmplării şi socotind că este mai important să ocupe Sibiul. Astfel Deva va reintra după trei zile, adică la 12
februarie, în stăpînirc împărătească prin ocuparea oraşului de către că
pitanul Cernoevici. Solomon va rechema pe Moldovan la Deva, iar administraţia românească îşi va relua activitatea pînă la finele lunii martie
cind Bem îşi va îndrepta din nou trupele spre zona hunedoreană.
In ziua ele 5 martie, căpitanul Runcan se va îmbolnăvi şi va fi înlocuit cu sublocotenentul Toma din regimentul nr. 13 de grăniceri români bănăţeni. La 18 martie, Toma avea să primească încă un tun şi 15
artilerişti pe lingă cele 4 tunuri, 30 de artilerişti şi 50 de infanterişti primiţi ceva mai înainte.
La scurtă vreme, generalul-maior Leiningen venit din Banat îl va
înlocui pe Toma cu locotenentul Kodici (în unele surse e numit Kudlich)
provenit din regimentul Zanini. Acesta din urmă, punînd prea mult temei
pe afirmaţiile generalului cum că Bem va fi repede alungat, luă în cetate
un efectiv exagerat de 140 de militari, cu multă muniţie şi mult armament, însă fără a se asigura cu hrană suficientă pentru un eventual asediu mai îndelungat.
La sfirşitul lui martie întreaga Transilvanie era ocupată de Bem cu
excepţia cetăţilor de la Deva şi Alba-Iulia, precum şi zona stăpînită de
Avram Iancu în Munţii Apuseni.
In ziua de 5 aprilie 1849 oşlile de honvezi apărură din nou şi ocupară Deva. Incă în aceeaşi zi, un ofiţer se prezentă la poarta cetăţii. Solul
solicită capitularea şi predarea cetăţii în aceleaşi condiţii pe care le oferise
Bem căpitanului Runcan. Kodici refuză categoric mai ales că acum era
puternic înarmat. Ca urmare, cetatea fu atacată şi bătută cu tunurile în
zilele de 6, 7 şi 8 aprilie fără a se obţine vreun rezultat 54.
In zilele de 13 şi 14 aprilie, generalul Bem va trece, împreună cu
PetOfi, prin Deva în drumul său spre Banat. In a doua jumătate a lunii
mai 1849, ilustrul revoluţionar din Ţara Românească, Nicolae Bălcescu,
se va intilni cu Bem la Mehadia unde vor discuta despre formarea unei
52. s. Dragomir, Studii .•. , I, p. 244.
53. F. Hoss-Longin, op. cit., p. 45-46.
54. s. Dragomir, Studii ... , I, p. 258-260.
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legiuni române în cadrul armatei revoluţionare maghiare, precum şi alte
probleme legate în special de împăcarea celor două naţiuni ajunse, în
acele împrejurări, la învrăjbireG;;_
Pentru apărătorii cetăţii din Deva avea să sosească ziua în care nu
vor mai avea ce să mănînce. Reducerea raţiilor zilnice, apariţia scorbutului şi altor boli îl capacitară pe comandantul cetăţii să ridice steagul alb.
Vitejia garnizoanei este recunoscută în mai toate sursele prin faptul că
a:easta rezistase cu un efectiv mic, timp de săptămîni, asediatorilor care
aveau un efectiv de zece ori mai mare. Capitularea avu loc .în ziua de duminică, 27 mai 1849, iar garnizoanei care se preda i se acordă onoruri militare şi, în plus, se plăti tuturor o soldă pe o lună, iar bolnavii fură duşi
la spital 5G.
La sfîrşitul lunii mai, evenimentele aveau să ,se precipite ,prin perfectarea înţe:egerii contrarevoluţionare habsburgo-ţa.riste. Aceasta va crea
situaţia ca singură armata ţaristă să aducă în luptă, pentru unităţile operative din Ungaria şi Transilvania, un efectiv de 191587 de oameni şi 59929
de cai i.>î. Intervenţia se produse şi avu drept urmare lupta de la Albeşti,
de lingă Sighi!)oara, unde căzură eroic poetul Petofi şi publicistul revoluţionar sas Anton Kurz, iar însuşi Bem abia scăpă cu viaţa.
Chemat de Kossuth, Bem ,plecă să preia comanda trupelor din Banat,
în timp ce în Transilvania, cu toată situaţia critică, trupele rămaseră sub
comanda colonelului Stein. Acesta, retrăgîndu-se mereu, se hotărî să opună o rezistenţă înverşunată la podul Streiului. Dar, în ziua de 14 august
1849, o explozie teribilă a.runcă în aer cetatea clin De\•a. Cu o zi înainte
în cetate sosise un transport de 14 tone de praf de puşcă în butoaie, cantitate mare pentru acele vremuri. Acelaşi memoralist Sava Săvoiu, domiciliat atunci în Deva, relatează că honvezii nedisciplinaţi, în loc să transporte butoaiele în depozit folosind tărgile, ei le împingeau de-a rostogolul
„ca pre nişte butoaie cu rachiu", cu pipele aprinse în gură. Dezastrul se
prod:.1se aclucînd moartea a 114 oameni ''1'. Astfel, frumoasa cetate, mîndria
oraşului, una dintre cele mai renumite fortăreţe medievale ale Transilvaniei, doar în cîteva clipe, deveni o arătare fantomatică, care de atunci şi
pînă astăzi poartă trista haină a ruinelor.
Tot în acele zile, oraşul fu ocupat nu de oştile austriece ci de cele
intervenţioniste ţariste 5!l.

Zilele anterioare exploziei, ca şi cele ce aveau să urmeze, pot fi socotite drept martore ale unora dintre cele mai dramatice evenimente din
perioada de destrămare şi de înăbuşire a revoluţiei burghezo-democratice
maghiare. Căci la 1 august, Kossuth, renunţînd la putere, fugea din ţară;
la 13 august, la Şiria lingă Arad, generalul Gorgely avea să capituleze cu
întreaga oaste, iar generalul Bem, .învins la Timişoara, se retrăgea din Banat spre ţinuturile hunedorene cu speranţa de a învinge aici trupele con5j. N. Bălcescu, Opere, 1964, Bucureşti, vol. IV, p. 178 ş.u.
56. J. Czetz, op. cit, p. 272.
57. Bericht Ober dic Kriegs-Operationen der russischen Truppen gegen die ungarischen Rebellen
im Jahre 1849. Nach offiziellen Quellen zusammengestellt von H.V.R. kais. russischen
Obristen des Gcneralstabes, Berlin, 1851, vol. I, p. 135.
58. M. Sofronie, op, cit., p. 36.
59, Bericht ... , op. cit., p. 115 ş.u.
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travenţionare. Contactele sale recente cu Nicolae Bălcescu, pacificarea ce
fusese semnată la Seghedin, întîlnirea de lingă Făget avută în noaptea de
1-! spre 15 august cu Eftimie Murgu lio, cu speranţa încă vie de a-l atrage
pe Avram Iancu cu viteaza sa oaste ţărănească spre alianţă şi luptă, îl
făceau pe Bem să continue lupta.
Sosind la Leşnic îl găsi acolo pe colonelul Stein. Furios pe acesta că
îşi părăsise fără luptă poziţiile de la malul Streiului îl destituie din funcţie.
Porni apoi spre Deva, ocupă oraşul în ziua de vineri, 17 august, în timp ce
ruşii se retraseră prudenţi. Solicită apoi generalului-comandant al trupelor
ţariste din Transilvania, Alexandru Nicolaevici Liiders, care-şi avea cartierul general la Simeria-Veche, un armistiţiu de 2-! de ore cu gîndul ascuns
să-şi pregătească temeinic noul atac. Dar, în seara aceleiaşi zile, Bem primi
vestea că cel 1 OOO de oameni lăsaţi la Leşnic pentru bararea defileului
dezertaseră. Vestea se răspîndi rapid şi printre soldaţii îndeajuns de dem0ralizaţi din Deva, iar aceştia refuzară şi ei să mai lupte.
Bem lasă pe colonelul Beke să se ocupe, în ziua următoare, de capitularea trupelor, iar el, cu o mină ,de oameni fugi prin munţi, prin locuri
ferite, şi ajunse jn Turcia unde, trecînd la islamism, deveni general în
armata otomană cu numele de Amurat-paşa.
Se poate spune, nu fără oarecare dreptate, că sfîrşitul tragic al revoluţiei maghiare avea loc la Deva prin neputinţa generalului Bem de a mai
lupta. Lipsa de unitate dintre revoluţionarii diferitelor ţări, exclusivismul
revoluţionarilor maghiari, trădarea şi alte fenomene negative a:.I contribuit
din plin la acest deznodămînt.
ln cuvîntarea rostită la adunarea populară din capitală, la 29 iunie
1968, cu ocazia împlinii a 120 de ani de la revoluţia din 1848, secretarul
general. al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu spunea : „Ceea ce a
contribuit la slăbirea revoluţiei în Transilvania a fost .că unii conducători
ai mişcării, atît români cit şi maghiari, n-au înţeles apelul la luptă comună
făcută de cei mai consecvenţi revoluţionari din rîndurile lor, necesitatea
imperioasă a unirii într-un front comun împotriva imperiului habsburgic ;
dezbinarea lor a uşurat sarcina reacţiunii de a înăbuşi revoluţia de a împiedica înfăptuirea revendicărilor comune ale maselor muncitoare fără
deosebire de naţionalitate".
Un eveniment surprinzător şi necunoscut pînă nu de mult avea să se
petreacă la Deva, respectiv pînă la apariţia în oraş a trupelor imperiale
austriece, adică în seara zilei de 18 august 18-!9. Avram Iancu împreună
cu prefecţii Axente Sever şi Simion Balint, precum şi cu o seamă de viceprefecţi făcură o vizită de prezentare generalului Lii.ders. Sava Savoiu
scrie : „Mai mare furnioaTe de oameni în Deva şi în jurul Devei încă nu
s-a mai pomenit, ca în această seară cînd Iancu cu prefecţii lui, trecînd
Mureşul, veniră de a se reprezenta generalisimului rusesc ; prefecţii şi
viceprefecţii se învîrteau cu Iancu în frunte tot pe lingă generali şi ofiţeiri
stabali rusi. .. " ul.
,
Gene~alul rus, deşi comandant străin, va arăta mai multă simpatie
60. I.O. Suciu. Revoluţia de la 1848-1849 in Banat, 1968, p. 223
61. M. Sofronie, op. cit., p. 37.
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şi preţuire

lui Iancu şi conducătorilor legiunilor romane decît monarhul
habsburgic, decît acel „prieten făţarnic" cum avea să-l numească Avram
Iancu. în această împrejurare, Avram Iancu avea să primească şi un ajutor bănesc de la Lilders.
Tot în aceste zile, Nicolae Bălcescu plecase de la Caransebeş oa să-l
caute pe Bem. Mergînd spre Haţeg găsi oraşul ocupat de ruşi şi se văzu
nevoit să ocolească, trecînd prin locuri izolate din munţi, ca să ajungă
la Deva. în satul Lingina (azi Izvoarele) af.lă că Bem fugise. Neputîndu-se
întoarce, plecă spre Deva cu gîndul de-a se strecura cumva pînă la Avram
Iancu. Este prins de o patrulă de cazaci şi reuşi cu greu să scape şi să
ajungă în munţi. Iancu îl adăposti o vreme apoi travestit în haine de
vînzător de ciubere ajunse peste graniţă. Bălcescu scrie : „Ce e mai curios
in toate aceste este că am scăpat cu banii lui Lilders. Iancu primise trei
mii de galbeni în bani de 5 ruble de h Lilders şi dintr-aceia mi-a dat şi
mie 50, cu care am călătorit, căci bani nu aveam" 62.
Vom încheia aceste succinte date cu un citat din cuvîntarea rostită
de secretarul general al partidului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
la 17 mai 1973, la adunarea populară de la Cîmpia Libertăţii de la Blaj,
consacrată aniversării revoluţiei de la 1848 :
,,Vremurile s-au schimbat în interesul şi spre binele popoarelor. Aici,
în această parte a Europei, unde îşi exercita dominaţi,a imperiul habsburgic, există astăzi state socialiste vecine şi prietene, între care nu mai sînt
motive de animozităţi şi vrajbă, ale că,ror popoare păşesc umăr La umăr,
în strînsă unitate, pe calea edificării sodalismului şi comunismului".

MILITARISCHE ASPEKTE DES REVOLUTIONSKAMPFES IN DEN
JAHREN 1848-1849 BEI DEVA
Zusammenfassung

Der Verfaser stellt în zusammenfassender Form dar die bezeichnenden militiirischen Ereignisse die zwischen Januar und August des Revolutiosjahres 1849 in
Deva und in der Umgebung stattgefunden haben.
Es handelt sich besonders um den Kampf von 9. Februar, um die Rolle des
alten und berilhmten Devaer Burgschlosses, das mit einer kleinen Garnison einer
zdmmal stiirkeren Belagerungskraft Widerstand leisten konnte und nur durch
Hunger, am 27. Mai 1849, zu einer ehrenvollen Kapitulation gezwungen wurde. Die
Honveds nahmen nun von dem Schlosse Besitz, doch, am 14. August, durch Unvorsichtigkeit flog das Schloss in die Luft und begrub mehr als 100 Militiirs mit
seinen Trilmmern. Gleichzeitig wurde selbst die Stadt Deva durch die konterrevolutionăren Z3hl i"lberlegenen zaristischen Truppen eingenommen und damit das
Ende der bilrgerlich-demokratischen Revolutiorr in Siebenbilrgen versiegelt.

62. N.

Bălcescu,

op. cit., p. 225
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