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PARTEA A V-A
Credem şi vedem prea luminat că azi-, mîine un element gigantic vrea să-şi dea mina peste
noi şi peste voi, care ne va îneca în scurt timp, încît nu vor rămîne decît urme din existenţa noastră.
Amîndouă părţile vedem că ne ameninţă pericolul, şi încă apropiat, totuşi nu ne putem înţelege. Nu
ştim din ce pricină pizma sau doar trufia îşi învîrtesc sabia între noi şi voi, ca nici în ceasul agoniei
să nu putem vorbi de aproape.
Avram Iancu
1 - Ploua mocăneşte în Munţii Apuseni şi norii povîrniţi, una cu crestele munţilor, dădeau
peisajului un aspect deprimant. Dar lumea de aici, obişnuită cu verile scurte, toamnele umede şi triste,
cu iernile timpurii şi aspre, nu mai privea cerul. Doar copiii, prin păşuni, se hîrjoneau şi cerul pur le
cădea în ochi. Pe măsură ce creşteau însă, copiii uitau să-şi mai spele ochii în cer, cerul însuşi pogora
în ochii lor şi încetul cu încetul cerul devenea tomnatic... Închis, plumburiu, greu...
Ploua mocăneşte şi la moara Gligoreştilor unde, încăpăţînat, Avram Iancu, îmbrăcat de acum
în straiele locului, pescuia păstrăvi cu undiţa. De fapt mare lucru nu se prindea şi ochii săi albaştri
fixau stăruitor vînzoleala apei, mai degrabă preocupat de asta decît de pescuit. Nici nu observa
dealtfel ce era în jur, şi nici ploaia nu-l stingherea. Nici pe el, ca şi pe toţi oamenii munţilor, obişnuiţi
cu zilele şi nopţile acestea surde în care picurii cădeau mărunt, cu un fel de clipocit timid şi distinct
în hăul dezlănţuit de vuietul apelor şi de vîntul ce hălăduia prin păduri. Gîndurile lui Avram Iancu
erau îndreptate în altă parte şi, punîndu-şi undiţa alături, se lăsă pe spate pe pămîntul umed, cu
privirea ridicată spre norii de nepătruns, aşa cum din copilărie nu mai făcuse. Doar că atunci cerul era
albastru, acum era vînăt-negru. Inevitabilul se produsese şi numai Dumnezeu mai putea şti unde se
vor sfîrşi toate acestea. Pînă la 3 octombrie, cînd se produsese ruptura definitivă dintre guvernul de la
Pesta şi Curtea de la Viena, moţii şi-au revendicat drepturile, au răspuns cu demnitate şi fără cruzime
la toate provocările şi crimele - în numele apărării „libertăţii lor, a recunoaşterii lor, şi a tuturor
transilvănenilor, ca naţiune ce era acolo dintotdeauna în drepturile ei. Pînă la acea ruptură numai o
minte neghioabă - de care, ce-i drept, omenirea, şi nici un popor, nu duce lipsă - i-ar fi putut acuza de
reacţionarism. Revendicările faţă de imperiu nu aveau cum fi considerate drept reacţionare. Iar acelea
faţă de guvernul de la Pesta, nevrînd, sau neînţelegînd, sau ne- putînd înţelege ca a-ţi respecta propria
identitate naţională presupune şi respect faţă de alţii, de asemenea nu puteau fi socotite reacţionare.
În definitiv nu trebuia uitat că însuşi Kossuth nu rupsese puntea cu Viena decît tîrziu, în toamnă. Ei
bine, dar acum aceasta se produsese şi revoluţia maghiară era făţiş în contra Vienei, prin urmare nici
asupra ei nu planau nici un fel de dubii sau suspiciuni privind caracterul ei antiimperial. Situaţia se
schimba. Revendicările româneşti rămăseseră aceleaşi, şi faţă de habsburgi, şi faţă de Kossuth. Numai
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că Viena întindea, în ultimul moment, mîna spre această frumoasă provincie, cu gînd viclean desigur,
dar o întindea. Cît preţ se putea pune pe cuvîntul unui împărat era greu de ştiut. Dar era un fapt că în
vreme ce Viena propunea satisfacerea unora dintre dorinţele legitime, Kossuth proclamase războiul
de exterminare şi-l purtase, toată vara, cot la cot cu imperialii, împotriva românilor. Sigur, românii ar
putea să continue revoluţia pe socoteala lor. Adică respingînd şi avansurile austriecilor, şi agresiunea
nemeşilor. Ungurii, la acest început de octombrie 1848, aveau probleme cu Jellačič, liderul croat, dar
şi austriecii aveau probleme în Transilvania; mai ales că o bună parte din trupele lor, formate din
români bucovineni, nu manifestau nici un fel de zel în a se măcelări cu fraţii lor. Aşadar, mai devreme
sau mai tîrziu, ungurii, bine întăriţi, vor respinge pe Jellačič şi, de asemenea, vor curăţa Transilvania
de trupele imperiale, încercînd, în fond, să se substituie ei austriecilor aici şi anexînd teritoriul, să
formeze Ungaria mare. Românii ar rămînea faţă în faţă cu ungurii atunci, bătîndu-se între ei, şi nu
numai între ei, dar punînd faţă în faţă, într-un război necruţător, două revoluţii cu caracter naţional şi
social. Românii se află pe acest continent, îşi zicea Iancu, prin urmare pe acest continent se cuvine să
se afirme, căci în altă parte nu au unde. Dar să se afirme ei, nu împotriva cuiva, iar nici în supunere
faţă de cineva.
Francezii nu au renunţat la a fi francezi după 1789, ba dimpotrivă, prin Napoleon cel Mare
spiritul francez a dominat Europa, a cucerit-o, întîi el şi apoi tunurile. Tunurile au început să bubuie
numai cînd imperiile feudale s-au simţit atît de zdruncinate încît au făcut supremul efort de a-şi
întîrzia sentinţa întărită de istorie. Dar nici nu era necesar să fugă deîndată la pilda Franţei. Ungurii
ţineau la identitatea lor şi, mai mult, doreau crearea unei ţări mari, puternice, organizate pe principii
democratice din punct de vedere social. Dar ei, patru milioane de oameni, se voiau popor de stăpîni,
hotărând fără drept de apel maghiarizarea slavilor şi românilor pe care i-ar fi smuls imperiului
habsburgic. Maghiarizarea unor popoare şi populaţii mult mai numeroase. Numai transilvănenii erau,
ca număr, egali populaţiei Ungariei propriu-zise. Dar dacă se adăugau slovacii, croaţii, cehii, sîrbii,
bosniecii şi aşa mai departe? Dacă măcar Kossuth ar fi conceput crearea unei republici federative,
astfel ca sentimentele naţionale să nu fie lezate, atunci cu siguranţă că ar fi avut de cîştigat popoarele
asuprite de partea sa. Dar aşa... ce aducea el în plus? Pînă şi legile administrative promulgate la Pesta
fuseseră puse în umbră de constituţia austriacă din aprilie. Da, Avram Iancu ştia că gestul Vienei era
o ipocrizie, dar gestul era ca atare, şi în politică asemenea gesturi au greutate în ochii popoarelor. Nu
făcuse oare Kossuth greşeala fatală de a lăsa impresia că preocuparea lui principală era de a muta
Viena la Pesta, adică de a construi imperiul maghiar în dauna celui austriac? Pe ce-şi întemeiase
calculele cînd îşi închipuise că popoarele îl vor urma orbeşte, fără să pună întrebări, fără să vrea
răspunsuri oneste? Stăpînii rămîn stăpîni, dar oamenii nu sînt ca vitele, să-i muţi dintr-un loc în altul.
Da, o revoluţie mai născuse un împărat şi un imperiu, însă Napoleon ştiuse să aducă în toate colţurile
Europei nu aroganţa franceză, ci spiritul revoluţionar. Kossuth aducea aroganţa şi substituirea unei
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puteri cu alta. Nu, aşa Kossuth nu avea cum cîştiga finalmente. Şi oricît de scumpă îi era lui Iancu
ideea de libertate, libertatea nu era o noţiune, doar, abstractă, prin urmare, ci redobîndirea drepturilor
poporului său. El nu putea uita masacrele şi buna colaborare austro-maghiară din vara lui 1848 şi era
convins că în situaţia în care Pesta ar fi putut ajunge la o înţelegere cu Austria, Kossuth n-ar fi şovăit
nici atunci să pună tunurile în bătaie pentru anexarea Transilvaniei, în loc să le pună pentru a o sprijini
în lupta ei justă de emancipare. Ei bine, atunci cu ce drept ar pretinde el sprijin românesc? Admiţînd
că românii, de dragul unei utopii, ar fi făcut gestul absurd de a se pune sub ordinele lui Kossuth fără
altă recompensă decît aceea, de a se putea mîndri cu titlul de „maghiar”, deznaţionalizîndu-se, deci,
transilvănenii nu puteau fi atît de orbi încît să nu-şi dea seama că la o adică Kossuth i-ar fi lăsat să
fie îngenuncheaţi de habsburgi, deşi aceştia erau im- periali, iar ungurii revoluţionari, transilvănenii
tot revoluţionari, sacrificînd principiile de dragul unei tactici politice pe care el nu o intuise. Şi ar fi
putut să o facă deîndată după constituţia austriacă din aprilie. Fusese prima capcană întinsă de Viena
şi Kossuth căzuse în ea, ajunsese să muşte nada întinsă de Viena şi acul îi rămăsese în gît. Acum, că
şi l-a scos, ruptura s-a produs, iar în Transilvania baronul Vay şi generalul austriac Puchner colaborau
încă, de parcă nu s-ar fi întîmplat nimic. Sigur, habsburgii continuau cu tenacitate sa asmuţă revoluţiile
una în contra alteia, şi atunci Vay nu va mai avea nici un cuvînt de spus. Ceea ce se şi petrecu la
15 octombrie cînd, din ordinul Vienei, Puchner preluă conducerea civilă a întregii Transilvanii, lui
Vay nemairămînîndu-i decît să comunice că evenimentul de la 3 octombrie devenise fapt împlinit şi
duplicitatea, cel puţin în formele acestea vizibile, scandaloase, trebuia să înceteze. De fapt, şi situaţia
militară determina schimbarea de atitudine. Jellacic înainta spre Pesta, iar Kossuth, fiind nevoit să
slăbească presiunea militară în Transilvania, Austria căpătă un mic răgaz. Iluzoriu, se credea, dar,
oricum, după succese militare sînt recomandabile şi măsuri politice. Problema administraţiei civile
din Transilvania voia să demonstreze lui Kossuth că Viéna mai avea destule puteri spre a ţine în
mîini ferme soarta imperiului. „Bine, îşi zise Avram Iancu, acum că Kossuth este nevoit a face faţă
lui Jellacic, nu se lasă el însuşi în braţele austriecilor? Şi dacă ne-am bate cu imperialii, nu am face-o
singuri?» Aşa era! Singura explicaţie era aceea că Kossuth, nesocotindu-i pe români ca existînd, le
oferea onoarea de a se comporta ca demni maghiari, opunîndu-se austriecilor. Da, dar pentru ce? Nu
era vorba de un negoţ, de un tîrg oneros. Totuşi, de ce să facă românii asta? Pentru a obţine dreptul de
a fi onoraţi cu titlul de naţiune maghiară? înnebuniseră cei de la Pesta?...
Bineînţeles, românii se opuseseră „uniunii”, chiar se mersese mai departe, pretinzîndu-se
împăratului recunoaşterea naţionalităţii lor şi, pentru dorinţele lor, transilvănenii duseseră, şi duceau,
tratative, dar se şi organizaseră, şi se organizau mi- lităreşte. Cine va lovi primul? Pînă acum, Kossuth
şi habs- burgii loviseră combinat. De acum înainte, însă, fie că habs- burgii vor renunţa la a folosi
forţa şi vor accepta cererile româneşti, fie că se vor bate. Va fi interesant, ca aspect politic, şi pentru
observatorii europeni, să se vadă cum imperialii, în duşmănie cu revoluţionarii lui Kossuth, vor lupta
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totuşi cot la cot pentru o cauză diferită, dar pentru un scop comun. Şi unii, şi alţii urmărind stăpînirea
Transilvaniei, fiecare pentru sine...
Din nefericire - faptul era împlinit —, Kossuth preluase asupră-şi răspunderea uriaşă în
faţa poporului său, a poporului român, a Europei şi a istoriei, de a înăbuşi o revoluţie cu propria sa
revoluţie! Avram Iancu ştia şi aştepta zilele războiului cu inima îndurerată, dar cu hotărîrea fermă
de a trage sabia la timp, dacă graiul omenesc nu ajungea să aducă minţile înapoi, în capul oamenilor
pe care naţiunile îi învestiseră cu puterile cele mai înalte, dar şi cu îndatoririle cele mai înalte... Şi
totuşi, ce greu îi venea să-şi scoată sabia!... Românii şi ungurii, chiar şi austriecii, ar trebui să se
înţeleagă, să se respecte, să se ajute să supravieţuiască... Şi cînd se gîndea că croaţilor Kossuth le
dăduse drepturile cerutè, iar aceştia se apropiau de Pesta cu gînd să o ocupe, în vreme ce românilor
Kossuth le blestema naşterea pe pămînt! Se va fi supărat oare că la 25 septembrie românii semnaseră
moţiunea către Curtea de la Viena prin care se refuza „uniunea”, se accepta constituţia austriacă
din aprilie? Dar la acea dată el însuşi, Kossuth, se afla în relaţii bune cu împăratul, el însuşi era un
supus... Iancu suferea că îşi pusese semnătura pe acel act ce nu putea fi lipsit de consecinţe politice.
De aceea îl şi semnaseră, dar în ideea de a obţine drepturile ce se cuveneau românilor... Sincer fiind,
Iancu ar fi preferat colaborarea cu Kossuth, dar tot sincer trebuia să se recunoască depăşit oarecum
de voinţa populară. Toate cele petrecute în cursul verii, faptul că guvernul de la Pesta nu făcuse
nimic concret în folosul ţărănimii transilvănene, îi aduseseră la exasperare pe români şi aceştia nu
ar mai fi răspuns chemării de pacificare decît foarte greu şi numai după ce revendicările le-ar fi fost
satisfăcute. Oricum, nici el, şi nici ceilalţi conducători ai revoluţiei nu instigau ţărănimea la cruzimi.
Dar nici nu o puteau îndemna la a accepta servitutile, ca mai înainte. Şi chiar de ar fi făcut-o ei, tot nu
s-ar fi cîştigat nimic. Ar fi apărut atunci Horia, iar el s-ar fi împovărat cu o gravă vină în faţa istoriei.
Şi totuşi, dacă în ultimul moment măcar s-ar fi renunţat la acţiunile de reprimare, dacă Vay ar fi
renunţat de bunăvoie la recrutările silite, poate că, fără a potoli patimile, ar fi oprit vărsarea de sînge.
Vay renunţă, ce-i drept, la recrutările românilor pentru armata lui Kossuth, dar numai fiindcă nu avea
ce recruta. Ce logică vor fi avînd oamenii ăştia? se întreba Iancu. Îşi închipuie oare că vor face un corp
de armată românesc care să lupte în contra românilor? De ce? Pentru ce?... Şi dacă vreodată, în viitor,
Ungaria şi Principatele s-ar afla în război, ce ar face românii din Transilvania? Ar pune tunurile să
bată oraşele conaţionalilor lor, fraţilor lor?... Ce lipsă de imaginaţie... Sigur, Iancu însuşi afirmase de
nenumărate ori că între români şi unguri sabia nu poate hotărî victoria uneia sau alteia din părţi. Căci
oamenii se vor bate şi pe măsură ce se vor bate, îndîrjirea va fi tot mai mare, atît de mare încît ar fi
capabili să se ucidă pînă la ultimul individ...
...Baronul Vay, pierzînd controlul situaţiei în Transilvania, îşi pierdea şi stăpînirea de sine. Dacă
întăririle cerute guvernului de la Pesta intrau în sfera logicii, a logicii sale, adevărat, dar logică, totuşi,
pretenţia ce o avea faţă de secui nu era necesară. Adunarea acestora hotărîse ca, mai înainte de de-
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clanşarea adevăratului război cu românii, adică războiul pe faţă, mai exact, să le ceară transilvănenilor
capitularea fără condiţii, urmînd ca, dacă în termen de opt zile nu se întîmplă capitularea, ostilităţile
să înceapă, considerîndu-se că nu mai era posibilă o soluţie politică. Vay le cerea însă. secuilor,
imperativ şi nechibzuit, să treacă imediat la ofensivă. Din punctul său de vedere, ofensiva avea sorţi
de izbîndă, deoarece îi era asigurat elementul surpriză. Astfel că, pe 19 octombrie, 25 000 de secui, cu
baza de operaţiuni între Cristur şi Tîrgu-Mureş, trecură la ofensivă, cu scopul declarat de a pătrunde
cu osebire în ţinuturile locuite de români. Scopul, după cum se vede, era de a evita bătălii decisive cu
armata imperială, întîi, apoi de a nu extinde zona de operaţiuni în centrele unde populaţia minoritară
maghiară ar fi avut de suferit şi, în sfîrşit, în al treilea rînd, exterminarea românilor. Această armată,
în felul ei ciudată, înarmată cu puşti, dar şi cu lănci, coase şi furci de fier, avea moralul ridicat, însă
ea nu constituia totuşi o forţă operaţională foarte solidă pentru vreme îndelungată, pentru un război
de uzură, cum se putea prevedea sau, oricum, Vay ar fi trebuit să prevadă. El scăpa din atenţie faptul
că dacă acei 25 000 de oameni înfuriaţi erau capabili să măcelărească populaţia satelor şi să ardă
aşezările, nu erau, în schimb, capabili să poarte campanii lungi, obositoare şi complicate. Totuşi, în
cîteva zile, ei reuşiră o înaintare destul de rapidă, circa 40 de kilometri, zdrobind legiunile româneşti
din comunele Cipău şi Iernut şi ajungînd ca, pe 26 octombrie, să ocupe şi oraşul Luduş. O a doua
grupare de forţe, înaintînd pe valea Tîrnavei Mici, se apropie de Mediaş. A treia grupare, cu- prinzînd
de fapt grosul armatei, fu azvîrlită asupra lui Urban, care ocupase oraşul Reghin, dar care se văzu
nevoit să se retragă, nerezistînd presiunii secuieşti. Dealtfel, Urban nu părea încă foarte convins că
războiul începuse de-a binelea şi comanda trupele fără convingere. Numai românii erau convinşi
că războiul era de-a binelea pornit. Ori, mai exact, numai ei erau conştienţi că războiul dura de
mult, atîta doar că se dăduse la o parte masca ipocriziei şi, măcar la atîta tot se ajunsese, armele se
mişcau pe faţă, iar oamenii se luptau. Lucru pe care imperialii îl pricepură şi ei în cele din urmă. Se
luară deci con- tramăsurile cuvenite, deşi planurile austriece nu erau foarte loiale. Într-adevăr, armata
lor sprijinea operaţiunile duse de români, dar evita să înarmeze în mod corespunzător formaţiunile
româneşti de luptă. În schimb, ele erau trimise în sectoarele cele mai dificile ale frontului. Totuşi,
deşi conştienţi de aceasta, Avram Iancu, Axente Sever, Iovian Brad se băteau cu îndîrjire pentru
aplicarea planului comandamentului militar. În stadiul acela, românii executau în realitate ordinele
imperialilor. După eşecurile armatei imperiale în prima parte a războiului, campania victorioasă a
secuilor slăbi din intensitate. Lipsa de pregătire, incapacitatea de a face faţă războiului de uzură îi
puseră pe aceştia într-o situaţie grea, fiind înfrînţi la Tîrgu-Mureş. Iar pentru a definitiva victoria,
comandamentul militar convocă la începutul lui noiembrie pe fruntaşii români la Alba-Iulia, pentru a
organiza o expediţie împotriva Aiudu- lui, Turzii şi Clujului. Cercul se strîngea în jurul secuilor. Planul
operaţiunilor îl expuse căpitanul Gratze, în vreme ce unităţile româneşti se adunau în partea de nordvest a Sibiului, pentru a forma o armată, din punct de vedere numeric, precum şi ca hotărîre de luptă,
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puternică. Prefectul de Hunedoara, Solo- mon, îşi concentré 4 000 de oameni chiar la Hunedoara,
în ziua de 6 noiembrie. La aceeaşi dată sosi de la Sebeş şi legiunea comandată de prefectul Marţian
Popovici, 8 000 de lăncieri. Hunedoara constituia, prin urmare, o garnizoană destul de puternică,
12 000 de soldaţi însemnînd la acea dată mult în echilibrul de forţe. Cu atît mai mult cu cît lor li se
adăugau, concentraţi în zona Teiuşului, prefectul Avram Iancu, în fruntea a 4 000 de lăncieri moţi,
viceprefectul Bălaş şi prefectul Ioan Buteanu, fiecare în fruntea a cîtorva mii de luptători. În total, pe
malul drept al Mureşului fuseseră concentraţi 25 000 de lăncieri, astfel că regiunea militară ocupată
de români putea porni de fapt ofensiva cu speranţe de succes. Dincolo, pe malul stîng, Axente Sever
îşi concentrase trupele între Mihalţ - comună de tristă amintire pentru români - şi Noşlac - şi ocupa,
din punct de vedere militar, o poziţie tactică excelentă, stăpînind platoul înalt dintre Ciumbrud şi
Sîncrai, controlînd practic întreaga zonă. Ordinul de înaintare se dădu pe data de 6 noiembrie. Armata
imperială afectă legiunilor româneşti două companii de escortă cu tunuri şi hobiţe, pentru a asedia, la
nevoie, puternica cetate a Aiudului, iar căpitanul Gratze se puse el însuşi în fruntea a 80 de soldaţi din
regimentul Carol Ferdinand şi a unui escadron de cavalerie. Totodată Gratze mai adusese de la Alba
şi trei tunuri. Disproporţia numerică era evidentă, dar în acele momente nu aveau timp să discute.
Şi de fapt Gratze le-o spusese, fără eleganţă, deşi cu un sîmbure de dreptate, că în fond românii se
luptau pentru drepturile lor. Ceea ce era adevărat, numai că Gratze şi superiorii lui uitau să adauge
că, profitînd de dorinţele legitime ale românilor, scoteau, cu un drum, şl castanele din foc cu mîna
aceloraşi români. Nemaivorbind că ofensiva o conducea acelaşi Gratze, adică tot austriecii. În sfîr- şit,
fapt e că la comandă nu întîmpina dificultăţi, planul operaţional militar fiind odată aprobat şi acceptat
la întrunirea de la Alba, prefecţii executau ordinele, iar, la două zile după ce se dăduse ordinul de
înaintare, adică la 8 noiembrie, unităţile comandate de Gratze înconjuraseră Aiudul. Atmosfera era cît
se poate de încordată. Pe de o parte, Gratze se temea de excese, fără a pomeni că se temea de luptele
propriu-zise. Totuşi, problema ce-l interesa mai mult era aceea ca românii să nu-şi iasă din fire intrînd
în Aiud.
În tabăra românească nu era mai puţină încordare. Starea de spirit a luptătorilor éra bună, dar şi
setea de răzbunare era mare. Poate că de aceea şi era atît de bună starea de spirit a armatei româneşti.
Iancu şi ceilalţi erau însă îngrijoraţi. Întîi, că nu voiau să admită ca oastea lor să se comporte în mod
barbar - chiar avînd îndreptăţirea că o facă şi, în al doilea rînd, că se temeau ca tocmai de aici să
nu pornească dezastrul. Adică să le scape de sub control. Căci odată scăpaţi de sub control, oştenii
români n-ar mai fi fost niciodată aduşi la ordine şi, risipiţi şi fără obiective clare, ar fi devenit pradă
uşoară pentru inamic.
În sfîrşit, în oraş, în Aiud, tensiunea era poate în cel mai înalt grad ridicată. Cu cîteva zile în
urmă, doar, gărzile concentrate aici se remarcaseră prin cruzime şi şovinism, sancţionate, ce-i drept,
prompt de români. La 25 octombrie avusese loc o primă ciocnire sîngeroasă între legiunile lui Axente
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Sever, cantonate la Sîncrai şi Ciumbrud. Formaţiunile din Aiud veneau la trei zile abia după ce îl
înfrînseseră pe preotul Prodan care avea misiunea de a bloca accesul gărzilor aiudene spre Alba şi
care, totodată, trecuse la un program intensiv de instruire, căci românii nu voiau să aibă necazurile
secuilor. Numai voinţa de a lupta nu ajungea. Odată împrăştiată tabăra lui Prodan, se părea că gărzile
aiudene vor înainta spre Alba, dar ele, după ce incendiară comuna unde se aflase tabăra, Măgina,
făcură o mişcare menită să surprindă şi intrară în comuna Cacova, care, de asémenea, fu trecută prin
foc şi sabie. Încurajate de succes, gărzile încercară să intre prin munţi, pe la Cricău, probabil cu gîndul
de a ocoli calea obişnuită spre Alba, întărită, şi să cadă prin spate asupra oraşului. În fruntea gărzilor
aiudene se aflau contele Bethlen şi baronul Banffi, care de fapt nu comandau nişte gărzi cetăţeneşti
oarecare. Comandau o companie de soldaţi instruiţi trimisă în ajutor de la Cluj, o companie de husari
secui, 250 de infanterişti şi 110 husari oferiţi de comuna Teiuş. Comanda militară propriu-zisă era dată
căpitanului Baumgar- ten, care, şi el, se remarcase dînd ordine de exterminare a ţăranilor neînarmaţi
de pe Valea Arieşului. Situaţia fusese critică. Trupele regulate, instruite şi bine înarmate, aveau în faţă
unităţi abia în formare şi instruire. Depindea de ele ca Baumgarten să depăşească sau nu obstacolul şi
să-i reuşească strategia ocupării Albei. Românii, conduşi de viceprefectul Bălaş, tribunul popa Bucur,
sublocotenentul Şăndruc de la grăniceri, Iosif Cri- şan şi căpitanul sătesc Anghel Ioan, se apăraseră cu
abilitate, folosind bine terenul şi neîngăduind ca armata să-şi poată folosi întreaga ei forţă de izbire.
Adevărat că şi condiţiile meteorologice nu-i fuseseră favorabile căpitanului Baumgarten. În ziua de 28
octombrie ceaţa fusese prea deasă ca militarii să poată lovi ţinta cu precizie, iar cavaleria era complet
scoasă din luptă. După un ceas şi jumătate de luptă oarbă, militarii se retraseră, consfinţind prima
victorie a legiunii lui Avram Iancu, el însuşi dînd ordine şi organizînd, prin căpitanii săi, apărarea.
...În aceste condiţii se pregăteau oamenii de asediul Aiudului.
Comandanţii români, îngrijindu-se de cele mai mici amănunte ale asediului, ştiau că o luptă
îndelungată, afară de faptul că Aiudul ar fi căzut, căci oricum superioritatea asediatorilor era de
necontestat, i-ar fi îndîrjit şi mai mult pe oşteni, stîrnindu-le pornirea de răzbunare. De aceea, fură
adunate toate cadrele de conducere ale subunităţilor şi Avram Iancu le vorbi pe şleau:
— Ştiu că vrem cu toţii să pedepsim pe gardiştii din Aiud, dimpreună cu ajutoarele din Cluj.
Dar mai ales pe gardişti, pentru că ei ne-au stîrnit şi s-au comportat ca nişte barbari cu noi,” chiar cu
populaţia neînarmată. Este, probabil, cel mai urît război ce s-a purtat pe pămîntul nostru. Secuii au
venit cu arderea satelor şi cu uciderea sătenilor. Că nu sîntem cruzi din fire, că nu sîntem nişte fiare
fără suflet, asta se poate vedea de oricine. Toată vara ne-au umilit. Şi dacă ne-ar fi umilit numai,
dar au ucis oameni, înarmaţi şi mai ales neînarmaţi. Să-i judece Dumnezeu, în care noi credem şi de
care ne temem, căci numai de Dumnezeu ne temem, dar Dumnezeu e cu noi, cum zicea şi prefectul
Buteanu la Blaj, în mai, că sîntem mulţi şi în dreptatea noastră. Să-i judece istoria şi urmaşii noştri.
Să-i judece Europa. Noi sîntem oameni, asta trebuie să o afle acuma şi ungurii şi austriecii. Ne vom
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bate şi cu ajutorul lui Dumnezeu vom învinge. Dacă însă ne vom mulţumi cu victoria militară, izbînda
nu va avea aceeaşi valoare. Noi ne batem cinstit pentru drepturile noastre şi ne vom bate pînă la capăt
şi de ar fi să pierim cu toţii. Dar să pierim ca ostaşi adevăraţi şi nu ca ucigaşi şi barbari. Să apărem
în ochii opiniei publice străine nu ca nişte şovini odioşi, nici ca un popor înapoiat care nici nu şi-ar
merita o soartă mai bună, fiindcă n-ar şti profita de binefacerile libertăţii. Trebuie să apărem ca un
popor demn şi matur, capabil să ştie să suporte cu bărbăţie nenorocirile soartei. Lăsaţi-i pe nemeşi
să apară în ochii Austriei aşa cum sînt şi nu cum vor austriecii să-i vadă. În ochii Vienei ei apar în
orice caz în culori mai favorabile decît noi. Ei bine, se vor convinge poate acum că nu ne sînt în nimic
superiori. Iată de ce vreau să vorbiţi cu oamenii din subordinea voastră şi să le cereţi să nu facă moarte
de om în mod nejustificat. Să tragă asupra celor ce ridică puşca, să se bată cu vitejie, căci trebuie să
învingem!
Apoi, lui Buteanu, între patru ochi, Iancu i se explică mai pe larg, spunîndu-i lucruri ce nu
dorea să ajungă la urechea austriecilor:
— Ioane, austriecii nu ne iubesc mai tare decît Kossuth, să ştii. Poate că împăratul se va
dovedi un om cu scaun la cap şi poate că noi vom profita de asta. Deşi s-ar putea, şi tare mă tem că
aşa va fi, ca împăratul să fie împărat şi nu om cu scaun la cap. El ne aţîţă acum pe unii asupra altora,
unguri şi români. Ce-i drept, nu trebuie să facă mari eforturi, ungurii s-au năpustit asupra noastră cu
sau fără voia împăratului. Dar să nu uităm că în vreme ce Kossuth vrea să pună mîna pe Transilvania,
austriecii vor să o păstreze. Ungurii vor să devină, şi sper să devină, un stat democrat, însă Viena tot
imperială vrea să rămînă. Prin urmare, împăratul nu va consimţi niciodată la ruperea Transilvaniei
din stăpînirea sa şi unirea noastră cu Principatele. Sigur, acum dorinţele noastre sînt moderate şi Viena
le poate socoti rezonabile. Din punctul ei de vedere. Din punctul nostru de vedere, e mai mult decît
nimic, dar e foarte puţin. Scopul nostru este mai înalt, acela de a crea România. Şi după părerea mea,
în ciuda atrocităţilor, tot cu ei am putea mai degrabă ajunge la un rezultat pozitiv pentru noi. E drept,
ne doare pe toţi că se poartă cu atîta cruzime faţă de români. Dar, pe cît posibil, să ne străduim noi
să fim înţelepţi. Să nu răspundem mereu cu aceeaşi măsură. Căci atunci duşmănia dintre popoarele
noastre nu se va sfîrşi niciodată şi între noi şi ei armele nu vor putea niciodată hotărî. Ci numai o
soluţie politică. Aşa că să nu ardem şi noi punţile în urmă-ne. Acum e simplu. Dinte pentru dinte.
Lupta noastră de veacuri ţinteşte rezolvări pentru veacurile ce vor veni. Noi trecem, oftă, dar vor veni
alţii... Şi ei, dacă vom judeca bine, vor veni pe un teren curat. Să nu crezi, prietene, că nu sufăr. Sufăr
pentru toţi. Ca şi tine, ca şi fiecare ţăran căruia i-au ars avutul şi care se bucură că şi-a salvat măcar
capul. Sigur, capul gîndeşte acum la răzbunare. Să se răzbune ucigînd pe oricine ridică sabia asupra
noastră, dar să lase femeile, copiii, casele şi oamenii neînarmaţi în tihna vieţii lor.
Buteanu înţelegea şi el foarte bine cum stăteau lucrurile şi-i promise că va face tot ce se va
putea ca să-şi stăpînească oamenii. Deşi nu-i era subaltern, şi Buteanu şi Iancu erau prefecţi, primul,
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ca şi mai toţi ceilalţi, după victoria de la Cricău, îl socoteau pe Iancu drept căpetenia tuturor. Mai
puţin Axente Sever, dar el acţiona pe altă parte a Mureşului, deşi pe aceeaşi direcţie, însă nu era
numai asta. El însuşi era, peste legiunile de pe malul stîng, un fel de căpetenie supremă şi oarecum la
dispoziţia imediată a Comitetului de la Sibiu. Sigur că şi Iancu era supus şi în legătură cu comitetul,
dar el, cînd se retrăgea în munţi, era, vrînd-nevrînd, mai izolat şi în orice caz destul de departe spre a
alerga în ajutorul celor din Sibiu, dacă aceştia ar fi avut nevoie grabnică...
...Ştirea că gărzile părăsiseră Aiudul, evitînd cu laşitate bătălia - le era mai simplu să lovească
în ţăranii paşnici decît să se bată cu unităţi înarmate - i-o aduse lui Iancu însuşi căpitanul Gratze.
Iancu era şi bucuros, dar şi nemulţumit. Bucuros că oamenii săi cucereau un centru ce pînă atunci
se dăduse drept foarte puternic militariceşte, şi cucerea obiectivul fără a lăsa morţi pe cîmpia din
jur. Bucuros că cruda gardă fugise cu laşitate. Nemulţumit, însă, că-i scăpase prilejul unei victorii
cu armele. Gratze era satisfăcut de întorsătura neaşteptată a lucrurilor şi era, evident, îndreptăţit
să fie satisfăcut. Cîştigase o bătălie fără să piardă nici un ostaş. Dar mai ales, din punctul său de
vedere, cîştigase moralmente foarte mult. Mîndrele, orgolioasele gărzi părăsiseră oraşul îngrozit de
perspectiva de a rămîne fără apărare. Gratze îşi zicea că, într-un fel, lecţia, aspră dar meritată, va da
de gîndit tuturor acelora ce, sub scutul armelor, se dădeau la excese, fie victimele înarmate ori ba.
Nu pentru că i-ar fi iubit cine ştie ce pe români, ci fiindcă un război civil atrage întotdeauna după
sine mizerie, distrugere de bunuri materiale. Ori Austria dorea să stă- pînească o provincie bogată.
Pe de altă parte, judecînd realist, Gratze ajunsese la concluzia că o răzbunare atrage pe alta şi în felul
acesta războiul nu ar mai lua niciodată sfîrşit. Personal accepta şi o atare eventualitate, numai că asta
ar fi cerut eforturi prea mari din partea Vienei şi ea nu era dispusă să facă mai mult decît strictul şi
minimumul necesar. În sfîrşit, el era un simplu ofiţer al armatei imperiale, care armată decidea soarta
bătăliilor şi veghea la stabilitatea imperiului, dar care nu ajunsese pînă acolo încît să gîndeaScă şi în
categorii politice. Ea, armata, influenţa, în măsura în care orice armată influenţează politica, dar nu
o gîndea. Evident, altfel se poartă tratative cînd eşti susţinut de tunuri cu bătaie zdravănă - şi nu avea
el încă din 1815 şrapnelul? —, şi altfel cînd te sprijini pe un tun de frasin... Conştiinţa puterii o avea şi
Gratze, o putere şubrezită, dar trecutul era încă prea puternic în el pentru a înţelege exact că trecutul
acela murise sau, în orice caz, trecutul acela nu mai era decît o amintire. Poate de aceea nici nu se
îndoia de victoria asupra rebelilor?... Oricum, Gratze nu făcea parte din categoria oamenilor cărora
îndeobşte li se spune necinstiţi. Fireşte, ca om de armată într-un asemenea război funciarmente era
necinstit. Dar ca om, pur şi simplu, era drept şi fără ascunzişuri. O francheţe germanică îl făcea să fie
apropiat de români, în cele din urmă. Românii aveau ce aveau în principiu cu austriecii, nu cu Gratze.
Astfel că, după ce pe 6 noiembrie avangărzile româneşti ocupară Făgădăul Roşu, de unde, pe data
de 8, trupele cu efectivele complete se puseră în mişcare înconjurînd cetatea Aiudului, Gratze avu o
lungă consfătuire cu Avram Iancu. Deoarece trupele nemeşeşti părăsiseră oraşul, austriecii înclinau să
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primească oferta de capitulare, obligîndu-se să garanteze viaţa şi averea locuitorilor rămaşi. Ultimele
săptămîni fuseseră încărcate de evenimente grave, determinate de proclamaţia lui Kossuth. Totuşi,
modul în care potolise Iancu tulburările de la Zlatna, la sfîrşitul lui octombrie, îl convinsese pe Gratze
că românii aveau oameni cu autoritate, capabili să frîneze excesele. Nemegyei şi alţi funcţionari
ai domeniului fiscal plătiseră cu viaţa toate fărădelegile şi poate că aşa fusese drept, să plătească
astfel. Numai că fără intervenţia lui Iancu, care-şi trimisese lăncierii pentru restabilirea ordinii, doar
Dumnezeu ar mai fi putut face ceva.
Fuseseră însă cruţaţi prin bunăvoinţa lui Iancu, şi Gratze ştia asta. De aceea, recurse tot la
ajutorul prefectului spre a evita drama sîngeroasă ce se anunţa la Aiud. Şi bine făcu, pentru că Iancu
însuşi, preocupat de cele ce s-ar putea întîmpla, era pregătit să evite cu orice preţ omuciderea zadarnică.
— Domnule căpitan, îl întîmpină Iancu, nu cred că este cazul să fiţi îngrijorat de
comportamentul trupelor noastre. Nu sîntem barbari, pentru numele lui Dumnezeu. Sîntem un popor
civilizat şi generos. Chiar dacă —şi surise trist - unii ne contestă existenţa. Privi în jur dealurile
domoale, înecate în mohoreala toamnei, şi, fixîndu-şi interlocutorul, adăugă: puteţi contesta, domnule
căpitan, existenţa acestor dealuri?
Gratze îşi plecă fruntea, jenat, în vreme ce cu cizma bătătorea pămîntul, într-un efort inutil.
Nu zise decît atît:
— Nu, domnule avocat!
— Ei bine, domnule căpitan, tot ceea ce e în jur sîntem noi.!.. Români! Nădăjduiesc că înţelegeţi
şi dumneavoastră lucrul acesta.
Gratze nu răspunse, dînd semne de nervozitate, smucin- du-şi nasturii lucitori de la uniforma
imperială. Iancu surise, un surîs îngheţat, dar i se adresă amabil sau, dacă nu amabil, politicos:
— Ştiu ce vă aduce la mine... Aţi primit oferta de capitulare...
— Nu am primit-o încă, protestă Gratze. Dar mă gîndeam...
— De vreme ce vă gîndiţi, înseamnă că în realitate aţi ho- tărît de fapt să primiţi oferta...
Gratze şovăi puţin înainte de a recunoaşte:
— De fapt, am hotărît, cum bine ziceţi, dar - şi aici fu ipocrit - nu puteam da un răspuns
înainte de a cere părerea şi acordul dumneavoastră...
— Adică ale trupelor noastre, adică ale noastre, ale românilor, explică Iancu, destul de sever.
— Da, fireşte, se grăbi Gratze să fie pe placul ceilulalt. Iancu înţelesese de mult jocul
austriacului sau, mai bine zis, înţelesese dificultatea în care se afla acesta. Îl fierbea numai pentru a-l
face şi pe el să priceapă că dialogul între ei trebuie să se desfăşoare după regulile normale. Adică de
la egal la egal, cu respectarea opiniilor fiecăruia, cu argumente şi con- traargumente... Dar Gratze nu
era decît o părticică infimă din puterea şi morala imperiului, era un biet ofiţer pus în încurcătură, aşa
că Iancu trecu la subiect, brusc, surprinzîndu-l pe căpitan:
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— Domnule căpitan, zise Iancu, mohorît şi trist, „garda” a părăsit oraşul, adevărat. După
ştiinţa noastră, ea se retrage spre Turda. Mă întreb cîte sate româneşti vor mai arde, cîţi ţărani de-ai
noştri vor plăti ou viaţa vina de a se fi născut? Doar Kossuth ne-a făcut vină şi din faptul de a ne fi
născut... ca şi cum naşterea popparelor e una cu a face ciubăre... În sfîrşit, asta e părerea preşedintelui
republicii maghiare... Sau poate că nici nu e părerea sa, a aruncat şi el cuvintele, ca să le auzim,
adăugă, îngîndurat.
— Eu sper că „garda” va da dovadă de înţelepciune - se opuse Gratze.
Iancu îşi ridică frumoşii ochi albaştri, atît de limpezi, încît Gratze socoti că era mai bine să
dea jos masca ipocriziei:
Ei bine, zise, şi eu mă tem că se vor întîmpla lucruri grave... Totuşi, intrăm într-un oraş ce se
predă...
— Şi de ce am fi noi mai fanatici decît fanaticii, îl completă Iancu. Fiţi sigur însă că pe măsură
ce vom înainta spre Turda, ne va fi dat să vedem de ce e în stare „garda” pe care oraşul acesta a
întreţinut-o şi în care a crezut...
— Ce propuneţi?...
— Ce propun? se miră Iancu. Presupun că dumneavoastră aveţi de făcut propuneri. Sau, mai
exact, aveţi de dat ordine, iar noi. le vom executa întocmai... Dar... dar, se întunecă el, nu garantez
că în eventualitatea în care, înaintînd, vom descoperi atrocităţi, nu garantez, domnule căpitan, că
oamenii mei nu le vor plăti cum se cuvine celor vinovaţi... Noi sîntem răbdători, însă gîndiţi-vă că
nu putem să ne lăsăm mereu umiliţi... Şi asta ar mai fi cum ar mai fi... Nu ne puteni lăsa exterminaţi,
apăsă Iancu, întunecîndu-se. În cele din urmă, vom fi nevoiţi să luăm şi noi măsuri de apărare... Nu eu
vreau aşa ceva. O vreau nemeşii... Şi nu mă pot pune cruciş că ţăranii noştri, deveniţi oşteni de nevoie,
nu ne vor scăpa de sub control... Şi atunci...
— Atunci ce propuneţi? repetă Gratze întrebarea.
— Nu propun nimic... Nu am ce propune... Şi dumneavoastră, şi noi sîntem în război cu ei...
— Bine, se supuse Gratze, nu ştiu ce surprize ne rezervă campania în zilele ce vin... Problema
e cum procedăm aici, la Aiud?
— Dar, exclamă intrigat Iancu, dumneavoastră aţi luat deja hotărîrea...
— În regulă... Veţi ordona, în cazul, acesta, oamenilor dumneavoastră să cruţe oraşul?
Aştepta răspunsul cu încordare. Dacă Iancu refuza să colaboreze, totul era pierdut.
— Da, voi face tot posibilul ca să execut ordinele, promise Iancu.
— Vă mulţumesc.
— Nu mie trebuie să-mi mulţumiţi, ci poporului meu năpăstuit, domnule căpitan. El vă va da
dovada că are suficientă tărie de caracter, că morala sa merită stima şi recunoaşterea sa ca naţiune...
Gratze tăcu încurcat.
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— Ştiu, îi veni Iancu în ajutor, ştiu că nu dumneavoastră decideţi politica imperiului. Ceea ce
vă rog, însă, este să raportaţi cu exactitate cele petrecute...
— Vă promit că voi proceda întocmai.
— Atunci e rîndul meu să vă mulţumesc, zise Iancu.
Dar nu era chiar atît de simplu. Luptătorii lui Iancu cereau cu insistenţă să radă Aiudul de pe
faţa pămîntului, şi tînărul avocat făcu mari eforturi să potolească furia, legitimă altminteri, a ţăranilor
ce-l însoţeau pe el şi pe ceilalţi. Împreună cu Gratze, Iancu stabili planul de ocupare a oraşului. Lăsă
austrie- cilor meritul şi plăcerea de a ocupa cetatea, iar românii se mulţumiseră să treacă prin Aiud
spre a-şi aşeza tabăra la circa 10—15 km mai încolo, lîngă comuna Decea. O parte din coloane trecură
prin centrul oraşului, spre teama lui Gratze, dar şi datorită încăpăţînării lui Iancu:
— Domnule căpitan, îi spuse el, oamenii noştri vor trece în perfectă ordine.
— De ce e necesar să treacă prin oraş, de vreme ce grosul trupelor dumneavoastră au primit
ordin să străbată localitatea pe la periferie? se opuse Gratze.
— Aşa, replică aspru Iancu. Aşa, domnule căpitan. Aşa, pur şi simplu! Nemeşii trebuie să
priceapă odată şi pentru totdeauna că noi putem intra victorioşi în cetăţile lor. Că sîntem puternici,
că trebuie să se teamă de noi, că trebuie să ne respecte şi ei pe noi! Dacă, domnule căpitan, nu ne daţi
satisfacţia de a trece cu opinca noastră prin inima acestui cuib de năpîrci, nu garantez că liniştea şi
ordinea în oraş vor fi cruţate.
Gratze credea că la mijloc e o simplă ipocrizie, o simplă vanitate, dar era adevărul gol-goluţ.
Iancu promisese oamenilor săi că le va da satisfacţia de a mărşălui victorioşi printr-unul din cele mai
puternice puncte de forţă inamice şi nu intenţiona să dea înapoi. Promisiunea făcută e datorie curată.
De voie, de nevoie, Gratze se supuse şi, în vreme ce întăriturile imperiale aduse de la Alba-Iulia puneau
stăpînire militară şi administrativă pe cetatea Aiudului, coloanele româneşti străbătură triumfal artera
principală a oraşului. Nu se petrecu nici un incident. Populaţia rămasă pîndea scurgerea trupelor, dar,
potrivit consemnului, acestea îşi vedeau semeţe de drum, spre mirarea admirativă a lui Gratze.
Între timp, însă, veştile proaste începură să abunde. Iancu însuşi, ca să nu mai vorbim de
austrieci, răsuflau uşuraţi că îngenuncherea Aiudului se produsese în condiţii normale. Dacă ştirile
ce le parveniră la Decea ar fi ajuns la Făgădăul Roşu, cu certitudine că nici Iancu şi nici nimenea
n-ar fi izbutit să controleze situaţia. „Garda”, retrasă iniţial la Vinţul de Sus, la 20 de kilometri de
Turda, intenţionase să organizeze aici rezistenţa. Locul era potrivit nu atît din punct de vedere tactic,
terenul nefiind ideal pentru o bătălie hotărîtoare în care victoria să-i surîdă, cît din punct de vedere
strategic. Localnicii îngroşaseră rîndurile trupelor nemeşeşti şi se întăreau pe poziţii pentru a opri aici
înaintarea trupelor româno-austriece. Situaţia le era relativ favorabilă, în plan mare, „gardiştilor”. In
Zarand se profila dezastrul campaniei imperiale. Urban se împotmolise pe drumul de la Dej la Cluj,
sau în orice caz aşa se credea, deoarece legătura cu trupele sale funcţiona prost, aşadar „gardiştii”
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îşi făceau destule nădejdi. În cele din urmă, triumfară raţiunile de ordin tactic. Retragerea la Turda,
constituirea aici a centrului de rezistenţă, realizarea unei situaţii de ansamblu favorabile: să ţină Clujul
sub ameninţarea lor, făcînd joncţiunea cu trupele de acolo, să blocheze intrarea pe valea Arieşului
în Apuseni şi, evident, să zdrobească oastea lui Iancu şi a lui Gratze. Pe măsură ce moţul înainta,
în paralel cu Axente Sever, pe celălalt mal al Mureşului, iritarea „gărzii” creştea. Iritare provocată
de pierderea încrederii în victorie. În război factorul acesta psihic este, după cum bine se ştie, hotărîtor. Pe deasupra, orgoliul excesiv se opunea cu îndărătnicie propriilor constatări logice. Chiar dacă
situaţia părea, din lipsă exactă de informaţii, favorabilă nemeşilor, ei nu ar fi. trebuit să scape din
vedere că războiul, în complexitatea lui, punea probleme grave guvernului de la Pesta, că guvernul nu.
putea ajuta consistent în acest stadiu luptele din Transilvania. Pe de altă parte, chiar dacă în această
formă coordonarea militară austro-română era deficitară, în cele din urmă voinţa de luptă a românilor
şi situaţia delicată a Vienei, pe cale să sufere un eşec nedorit în aceste teritorii, trebuia să conducă la
o redresare a lucrurilor. Dacă trupele nemeşeşti nu voiau să depună armele, ar fi fost logic să nu-şi
ridice asupră-şi populaţia românească, spre a avea măcar din direcţia lor spatele acoperit. Dar ura şi
prostia căpeteniilor lor, incapabile să înţeleagă că. războiul putea fi fără sfîrşit, că, vorba lui Iancu,
între unguri şi români armele nu vor putea niciodată să le hotărască soarta, făcu ca „garda” să se
manifeste cu o cruzime lipsită de sens.
Înainte de a părăsi Vinţul de Sus, nemeşii organizară o adevărată vînătoare de oameni prin
comunele şi satele româneşti din jur şi multe vieţi fură jertfite. Conform obiceiului, îi executară fără
judecată, prin spînzurătoare - de fapt, nici nu ar fi avut ce judeca, robii erau dintre localnicii paşnici
- şi după aceea îi aruncară în groapa cu var, în faţa primăriei din Vinţul. de Sus. Oroarea şi plăcerea
ei nu se dezminţise.
Între timp, Gratze raportase cu satisfacţie nu numai căderea Aiudului, dar şi comportamentul
românilor care, datorită lui Iancu, se arătaseră la fel de admirabili ca şi „admirabilul” prefect, cum îl
caracterizase căpitanul pe comandantul lăncierilor moţi. Chiar dacă Gratze nu înţelegea de ce erau
necesare atîtea menajamente faţă de unităţile nemeşeşti, era tributar, spre cinstea lui, considerentelor
umanitare. Pe de altă parte, însă, Viena îşi hotăra politica în perspectivă îndelungată, aidoma ţarului
-sau sultanului. Împăratul ştia sau, dacă nu ştia, spera să potolească focul în Transilvania, iar după
ce acesta se va potoli, cele două populaţii, una majoritară, românii, cealaltă în minoritate, maghiarii,
vor trebui să coexiste. Or, prea multele cruzimi puteau crea o asemenea tensiune. Încît niciodată să
nu mai poată fi armonizată viaţa în principatul transilvan. Acestea erau şi raţiunile lui Iancu, însă
cu diferenţa că el se bătea pentru afirmarea naţiunii sale. Şi nu dorea ca ea, odată recîştigîndu-şi
drepturile, să asuprească alte naţii. Românii ştiau cel mai bine ce înseamnă dispreţul şi asuprirea...
Voia să-i ferească de ura altora. Totuşi războiul e război. Dacă nu loveşti tu, întîiul şi definitiv, rişti
să fii ucis. Iar lăncierii săi nu-l urmau pentru a fi ucişi, ci pentru a se elibera şi a cîştiga şi bătăliile şi
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războiul.
Comuna Vinţul de Sus luă foc înainte de intrarea lăncie- rilor şi arse sub ochii lor. Nu ei
puseseră focul, dar, ce-i drept, nu dezaprobau fapta celor ce o făcuseră; probabil bieţii români, scăpaţi
cumva de urgie şi disperaţi de cele ce li se în- tîmplase fraţilor lor, nu-şi stăpîniseră durerea şi mînia.
Nu-i vorbă, şi lăncierii ar fi pus focul, deşi Iancu nu îngăduia represaliile. Dar din 25 000 de lăncieri,
care îşi iubeau comandanţii, s-ar fi aflat unii care i-ar fi încălcat ordinele... Ordinul lui Kossuth era
un bumerang primejdios...
Comuna, frumoasă şi bogată înainte, se prefăcu în scrum şi deveni o vastă vatră cu jar, pe care
apele liniştite ale Mureşului nu o acopereau. Valurile curgeau limpezi şi liniştite, ocolind-o...
Iancu şi Gratze priveau spectacolul de pe o colină. Spectacolul era măreţ şi înfricoşător,
deopotrivă. Palid şi tremurînd de emoţie, Gratze exclamă patetic:
— Domnule prefect, nu cred că lăncierii dumneavoastră au vreun amestec! Totul e atît de
înspăimîntător, încît nu-mi închipui că aceiaşi oameni care s-au comportat admirabil la Aiud să-şi fi
pierdut aici măsura...
— Nu, domnule căpitan, răspunse Iancu, nu oamenii mei au făcut asta...
Gratze îl privi cu oarecare compasiune:
— Şi totuşi, lor li se va reproşa... Şi multă vreme se va spune aşa... Căci istoria o scriu şi unii,
şi alţii. Ar trebui să facem ceva pentru a vă dezvinovăţi în afara istoriei...
Iancu se înroşi:
— Domnule căpitan, eu nu am de ce să mă dezvinovăţesc... Am venit împreună, aţi văzut şi
dumneavoastră că focul era pus încă înainte de a sosi noi aici...
— Totuşi, se miră Gratze, cineva l-a pus... Cine?
Iancu îşi cercetă interlocutorul, emoţionat şi înflăcărat:
— Domnule căpitan, zise repezit, sufocat aproape, vreţi să ştiţi părerea mea?
Gratze ridică din sprîncene. Ceea ce se vedea nu era destul de clar?
— Domnule căpitan, reveni Iancu, eu cred că nemeşii înşişi, în retragere, au făcut-o. Şi cum
Gratze se arăta tot mai uimit, Iancu continuă: nemeşii toată vara ne-au omorît oamenii, ne-au prădat
averile, ne-au ars satele! Nu am răspuns decît în mică. măsură, atunci cînd nici Dumnezeu să fi fost,
fiecare în parte, nu ar mai fi putut răbda. Acuma ei sînt consecvenţi în a aplica asemenea tactică
psihologică. Ea aţîţă ura... Au făcut-o în speranţa ca noi vom răspunde cu aceeaşi cruzime şi lipsă de
moralitate, ca să alimenteze ura ostaşilor lor, oşteni care, după părerea mea, dau semne de oboseală...
care, zic eu. numai ştiu nici ei prea exact pentru cine luptă. Guvernul de la Pesta e departe, Dieta e
aproape însă. Pesta aduce promisiunea democraţiei şi a libertăţii ungurilor, dar Dieta de la Cluj nu e
una şi aceeaşi cu preşedinţia republicii maghiare...
— Vreţi să spuneţi, îl întrerupse Gratze, că nemeşii nu vor numai să vă compromită pe
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dumneavoastră, dar că simt nevoia de a-şi alimenta ura?
— Exact!
— Şi dacă focul a fost pus de oamenii domnului Axente Sever?...
— Nu puteau, am înaintat în paralel cu ei... Dar, mă rog, se poate... ipotetic... Totuşi, rămîn la
părerea mea. Că nemeşii cu mîna lor au făcut-o. Însă, adăugă, abătut, nu sînt sigur că oamenii mei
nu vor arde ei înşişi de acum înainte satele ungureşti. Şi asta nu e bine... Şi ei, şi noi am fi la fel de
vinovaţi dacă am continua astfel... Dar cum să opreşti un asemenea uragan?
— Adevărat, oftă Gratze. Era sincer mîhnit. Oricum, ţinu să-l asigure el pe Iancu, eu voi
raporta adevărul.
— Anume?
— Că la sosirea trupelor noastre, comuna ardea.
— Voi face acelaşi lucru, domnule căpitan. Voi spune şi eu tot adevărul... De ce am minţi?
Lăsaţi-i pe ei să mintă... Va veni vremea cînd se vor dezmetici... De nu va fi prea tîrziu...
Ceva nu i se păru în regulă lui Gratze. Tonul cu care Iancu spusese ultimele cuvinte, sau
cuvintele înseşi, fapt e că deveni deodată suspicios:
— Domnule prefect, doar nu vă gîndiţi la o eventuală...
Se opri la timp, căci Iancu se întoarse spre el cu acea minunată privire sinceră şi albastră,
unică în felul ei, şi în privirea lui Iancu, Gratze văzu multă tristeţe. Prefectul’ înţelesese încotro bătea
austriacul:
— Domnule Gratze, noi, românii, nu avem altă cale decît aceasta. Îşi întinse mîinile: de a ne
lupta pînă cînd ne vom recîştiga drepturile. Sau, adăugă întunecat, pînă cînd vom pieri cu toţii... Ca
să rămînă această frumoasă provincie românească un frumos pustiu românesc. Cum ar zice domnul
Bălcescu, de la Bucureşti, ne vom îngădui luxul cimitirelor şi al memoriei. Deşi ne vine tare greu...
Dumnezeu ne-a creat ca fiinţe şi ca naţiuni să trăim în armonie, în fericire şi în prosperitate... Eu cred
că Kossuth este orbit încă. Dar va veni şi ceasul trezirii... Şi va fi amar acel ceas, domnule căpitan.
— Voiţi să spuneţi că în eventualitatea în care Kossuth ar fi avut o atitudine pozitivă faţă de
dumneavoastră, românii, n-aţi mai lupta alături de noi, ci împotriva noastră?
Iancu tăcu îndelung. Reveni, într-un tîrziu, cu ochii pierduţi în gol, însă nu răspunse întrebării,
ci se repetă:
— Va fi amar acel ceas, domnule căpitan...
Gratze ar fi vrut să-l tragă de limbă pe prefect, dar constată că Iancu era absent şi-şi dădu
seama că avocatul nu era omul pe care să-l păcălească el cu una cu două. Renunţă. Tresări, doar,
surprins, cînd îl auzi pe Iancu:
— Mulţumesc, domnule căpitan.
Tare ar fi vrut Gratze să ştie de ce îi mulţumea Iancu. Şi dacă intuiţia lui ar fi funcţionat fără
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greş, ar fi fost pe aproape de adevăr. Iancu îi mulţumise pentru delicateţea de a nu mai pune întrebări
fără noimă. Angajat acum alături de austrieci, prefectul nu putea da îndărăt. Dar moţul era conştient
că firesc ar fi fost să se afle alături de Kossuth, împotriva Vienei... Însă aceasta era o problemă
complicată ce nu putea fi rezolvată pe o colină ce le asigura o vedere minunată - dacă satul ar fi fost
nevătămat - şi mai ales nu o puteau rezolva în calitatea ce o aveau ei doi: Iancu, prefect al românilor,
comandantul lăncieri- lor moţi ce luptau alături de austrieci, şi căpitanul Gratze, mai exact căpitanul
imperial Gratze. Şi dealtfel erau presaţi de problemele imediate ale campaniei. Legăturile proaste cu
Urban păreau să indice o situaţie militară dificilă pentru ei. Dacă Urban şi generalul Wardener nu
ocupau Clujul, conform planului comandamentului, soldaţii lui Iancu şi Sever aveau să se afle între
două focuri. Dinspre Cluj şi, dacă dezastrul de la Zarand se produsese cu adevărat, atunci trebuiau
să se aştepte şi la un atac dinspre apus. Va fi o încleştare pe viaţă şi pe moarte, prezise Iancu, foarte
îngrijorat de situaţia creată. Desigur, el se gîndea că într-un fel ori altul tot s-ar retrage în Apusenii lui,
chiar dacă nemeşii blocau la Turda ieşirea Arieşului. Desigur, era de preferat să nu se întîmple aşa. O
luptă în munţi nu se temea că ar pierde-o. Totuşi, o asemenea luptă era periculoasă. Comandamentul
general şovăia în a aproviziona armata română cu armament şi muniţie. De ce atunci şi-ar ţine cuvîntul
că ar aproviziona cu alimente şi altele, necesare unui adevărat asediu? Şi cum, dacă chiar ar vrea să
o facă, admiţînd că imperialii erau, cel puţin în această privinţă, sinceri? Şi munţii pot fi asediaţi
aidoma unei cetăţi... Iancu dezaproba rezerva, suspiciunea austriecilor. Cum îşi închipuiau ei că moţii
vor în- frînge armata cu coase şi securi?... Însă cînd se gîndea la rezistenţa în munţi, se gîndea la
victorie. Fie şi fără imperiali. El ştia că, spre deosebire de o cetate oarecare, terenul în munţi oferă
numeroase posibilităţi de manevră. Totodată, Iancu ştia că moţii săi nu-l vor părăsi la nevoie. Vor şti
ei să găsească şi hrană şi bolovani şi să construiască tunuri de cireş. Dar de ce să-şi expună lăncierii
unei atari vieţi aspre, de ce să azvîrle populaţia în cazanul de foc al unui ăzboi în care ei, românii,
ştiau ce voiau, dar şţiau ce voiau şi austriecii?! Dacă îşi spuneau aliaţi, se cuvenea să se manifeste
ca atare. Cu loialitate, şi la bine şi la rău. Era de dorit, prin urmare, ca planurile comandamentului
general să reuşească.
Aşteptarea, nervoasă, era un rău nu numai pentru comandanţi, ci şi pentru lăncierii care,
ştiindu-i atît de aproape pe nemeşi, s-ar fi năpustit asupra lor. Căci moralul lor ridicat şi credinţa în
victorie fiind atît de mari, erau greu de prevăzut că n-ar fi azvîrlit din Turda toată concentrarea de
forţă inamică. Ei bine, şi mai departe?... Mai departe, ar putea ei înainta spre Cluj, ameninţîndu-l, şi
ajutîndu-i astfel pe Urban şi Wardener. Ceea ce ar fi constituit o manevră tactică - şi strategică, mai ales
- iscusită. Clujul odată căzut, însemna oricum alungarea Dietei. Şi Iancu şi-ar fi dat consimţămîntul.
Dar existau cîteva piedici: întîi, situaţia subalternă faţă de austrieci, puţini la număr, dar imperiali, care
hotărau singuri, practic, în ciuda faptului că în comandamentul general se cuprindeau şi reprezentanţi
ai comitetului de la Sibiu; în al doilea rînd, 25 000 de oameni, pentru a prelungi campania, trebuiau

-17-

aprovizionaţi, şi autorităţile austriece nu se grăbeau să o facă. Deocamdată românii duceau războiul
pe pungă proprie, lucru firesc, pînă la un punct. Adică pînă acolo unde războiul era numai al lor. Însă
războiul nu era numai al lor, şi austriecii dădeau, aici, da, dădeau semne clare că ei vor sta în fruntea
bucatelor izbînzii; în al treilea rînd, îşi făcea socoteala Iancu, înaintînd prea mult spre centrul vital al
inamicului, risca să lase populaţia românească la discreţia trupelor ce veneau dinspre Zarand. Sigur
că de la Cluj el putea face o manevră de întoarcere rapidă şi să pătrundă în munţi, punînd la respect
duşmanul, dar chestiunea se putea şi complica. În situaţia în care Urban şi Wardener rămîneau pe
mai departe împotmoliţi în jurul Dejului, lăncierii moţi s-ar fi aflat singuri cu duşmanul, puternic,
aprovizionat şi în cetatea al cărei asediu nu se putea începe cu oameni slab înarmaţi.
Abia în 20 noiembrie, legăturile fiind în sfîrşit restabilite, înţeleseră că situaţia frontului se
schimbase în favoarea românilor şi austriecilor. Dinspre Zarand nu-i mai pîndea nici o primejdie, iar
Clujul fusese ocupat de trupele lui Urban şi Wardener. Gruparea din Turda era practic pierdută. Ea
putea opune cîtăva vreme rezistenţă, dar era încolţită acum de imperial din Cluj, de Iancu şi Sever
dinspre Vinţ. Iar să încerce ea refugiul în Apuseni, era cu neputinţă. Acolo moţii ar fi împiedicat-o
oricum să iasă înspre Huedin. Munţii erau o capcană sigură din care n-ar mai fi ieşit niciodată!...
...La comanda trupelor domnea totuşi neliniştea. Îndeosebi Gratze, dar şi Iancu şi ceilalţi,
fiecare din motivele sale. Un motiv comun exista totuşi: pe cît posibil, să se evite vărsarea zadarnică
de sînge! Iancu, în plus, nu ţinea să-şi lase prea mulţi oameni pe cîmpul de luptă. Dacă problema
capitulării putea fi rezolvată, era bine pentru toată lumea, şi mai ales pentru români. Căci ei aveau 25
000 de oşteni, nu austriecii, prezenţi mai mult simbolic şi în orice caz în poziţie de factori decizionali.
— Cum vor reacţiona lăncierii dumneavoastră în cazul în care gruparea din Turda nu va
accepta capitularea? îl întreba Gratze pe Iancu.
— Ne vom bate, spuse acesta scurt. Ne vom bate şi vom cîştiga.
Gratze surîse cu un uşor aer de viclenie:
— Sînteţi foarte sigur pe actele dumneavoastră, domnule prefect.
Iancu arboră şi el un zîmbet şiret, deşi se vedea în zîmbet o urmă de amărăciune:
— Situaţia militară e de asemenea natură, încît oricum am cîştiga, zise, cu modestie. Dar, şi
aici zîmbetul cedă cu totul locul amărăciunii, ştiţi mai bine decît mine că nu vor avea loc lupte...
— Să înţeleg din asta că dumneavoastră aţi fi preferat să vă lăsaţi oamenii ucişi... Acum,
cu iarna pe capul nostru... Doar ceea ce facem noi contrazice destule reguli militare de purtare a
războiului...
— Oamenii mei se vor lupta oricînd, oriunde şi în orice anotimp dacă e vorba de dreptul lor,
se îndîrji Iancu. Cît despre dorinţa mea de pace... Dumneavoastră ne-aţi supravegheat mereu, de la
începutul campaniei...
— Ei, v-am supravegheat, făcu stînjenit Gratze. Ştiţi... Îmi cunoaşteţi bine sentimentele...

