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Declaratii

adunate de la rnai mulyi locuitori din
Culduie;i din uecindtate de cdne Williarn
MacLeod, ofi.yer alforyelor de poliyie din
Districtul Wester, Dingwall, in zilele de 12 ;i
l3 august 1869

Declaralia doamnei Carmina Murchison
lCarmina Tutunl, domiciliatl 1n
Culduie, 12 august 1869

il gdu pe Roderick Macrae de cind era mic. In
general mi s-apirut un copil drlguq, iar mai t|rzit
un tAnir politicos ;i binevoitor. Cred ci a fost tare

afectat de moartea mamei lui, care era o femeie fer-

mecitoare gi sociabili. Degi nu yteau si-l vorbesc

de riu pe tatil lui,John Macrae e o persoani nepll-

cuti, care l-auttatpe Roddy cu mai multi severi-

tate decAt cred eu ci meriti un copil si fie tratat.

in dimineaga acelei intAmpliri ingrozitoare,

am vorbit cu Roddy cind a trecut pe linga casa

noastri. Nu-mi pot aminti exact in ce a constat

conversalia noastr[, dar cred c[ mi-a spus ci mer-

gea s[ munceasci cevape pimA.ntul care ii apartinea
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lui Lachlan Mackenzie. C[ra cu el ni;te unelte,

care m-am gAndit ci ii trebuiau Pentru munci. in

plus, am schimbat cAtevavorbe desprevreme, fiind

o dimineagl frumoasi si insoritl. Roderick pirea

destul de linigtit gi nu didea niciun semn c-ar ft fost

irascibil. CAndva mai tArziu,l-am vlzut pe Roddy

intorcindu-se inapoi in sat. Era acoperit de singe

din cap pinl-n picioare, aga c[ am luat-o la fugi
din usa casei, gAndindu-mi c[ s-o fi ab[tut vreo ne-

norocire asupra lui. CAnd m-am apropiat de el, s-a

oprit, si unealta Pe care o cira i'a c5rntt din mAni.

L-am intrebat ce se intimplase ;i el a rispuns flri
nicio ezitare c[ il omorise pe Lachlan Zdrahonu'.

Pirea destul de lucid si nu a incercat nicio clipl si

meargl mai departe pe drum. Am strigat-o pe ftica

mea cea mare si meargi dupi tatil ei, care lucra

in acaretul din spatele casei noastre. VizinduJ pe

Roddy plin de sA"nge, ea a tipat, iar asta i-a fbcut

pe algi siteni sI se stringi pe la ugi ;i i-a stArnit pe

cei care munceau la cAmp sa i;i ridice ochii de la

treburile 1or. S-a iscat foarte repede o zarvl gene-

rah. Mlrturisesc c[ in acele momente primul meu

instinct a fost si-l protejez pe Roddy de neamurile

lui Lachlan Mackenzie. Din acest motiv, cind soqul

meu a ajuns unde ne aflam, i-am cerut siJ ducl pe

Roddy iniuntrul casei noastre, fari si-i spun ce se

intAmplase. Roddy eraasezatla masa noastri 9i re-

peta calm ceea ce fhcuse. Soqul meu a trimis-o pe
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Declarayii ak locuitorilor din Culduie

fata noastri dupi Duncan Gregor, vecinul nostru,

ca s[ stea de pazl,,iar apoi a fugit la casa lui Lachlan

Mackenzie, unde a descoperit tragica sceni.

Declaralia domnufui Kenneth Murchison
[Kenny Tutun], zidar, domicifiat in
Culduie, 12 august 1869

in dimineagazileicu pricina lucram in acaretul

din spatele casei, cAnd am auzit o zarvlgenerali ve-

nind din sat. Am iegit din atelier ca si dau peste fiica

mea cea mare, care era prea tulburati pentru a mi
putea informa cu exactitate despre cele intAmplate.

Am alergat spre adunarea de oameni din faqa casei.

in tot talme;-balmegul, sogia mea;i cu mine l-am

luat pe Roderick Macrae in casa noastri, crezdnd

ci fusese rinit in vreun accident. Odati ajungi in[-
untru, solia m-a informat despre ce se intAmplase ;i
cind l-am intrebat pe Roderick daci era adevirat,

el a repetat destul de calm ci era adevirat. Apoi am

fugit la casa lui Lachlan Mackenzie ;i am dat peste

o sceniprea cumpliti ca si o pot descrie. Am inchis

uga in urma mea si am examinat corpurile in ciuta-

rea unor semne de via91, ceea ce nu am descoperit.

TemAndu-ml de o izbucnire generali de violenga, in
cazul in care vreunul dintre neamurile lui Lachlan

Zdrahoni ar frzilritaceasti sceni, am iesit afari si
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l-am chemat pe domnul Gregor s[ stea si pizeasci

proprietatea. Am fugit inapoi la casa mea gi l-am

luat pe Roddy de acolo, ducAnduJ iniuntrul aca-

retului, unde l-am baricadat. Nu s-a opus. Domnul
Gregor nu i-a putut impiedica pe cei din neamul

lui Lachlan Zdrahoni si intre ln[untru ;i si vadi
cadavrele de acolo. Pe cind il inchisesem pe Roddy,

ei se adunaseri deja intr-o mulgime rlzbunitoare,
care afost imblinzitd.abia.dupi ceva timp ;i dupi
multi munci de convingere.

CAt despre caracterul general al lui Roderick

Macrae, nu existi nicio indoiali ci era un biiat
ciudat, dar daci era astfel de la naturi sau daci
ajunsese aga din cavzanecazurilor prin care trecuse

familia lui, nu sunt eu in m[sur5. si spun. Oricum,

dovada faptelor sale nu-l arat[ prea sinitos la cap.

Declaralia reverendul-ui James
Galbraith, preot al Bisericii
Scoliei, Camusterrach, 13 august 1859

Mi tem ci faptele rele sivirgite recent in aceasti

parohie reprezintd. doar un clocot de suprafagi al

stirii naturale de salblticie a locuitorilor din aceasti
. vll s ! .

regiune, o silblticie pe care Biserica a reu;it in ul-

dma vreme si o suprime. Istoria acestor locuri, s-a

tot spus, e pitatl de crime intunecate gi sAngeroase,
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Declarayii ale locui.torilor diru Culduie

si oamenii manifestl o anumiti. cruzime gi desfri-

nare, iar astfel de trisituri nu pot fi stArpite de-a

lungul citorva generafii. De;i invlglturile Prezbi-

teriului reprezintd o influenEl civilizatoare, este

inevitabil ca vechile instincte si iasi la suprafaqi

in ristimpuri.
Cu toate acestea, nu poli s[ nu fii;ocat la au;zul

unor fapte precum cele comise in Culduie. Dintre

roti indivizii din aceasti parohie, totugi, cel mai,.
pugin surprinzltor este si auzi cl,Roderick Macrae

este fhptagul. Chiar daci acest individ a fhcut parte

din biserica mea inci din copilirie, am simqit din-

totdeauna c[ predicile mele ii intrau pe o ureche ;i
ii iegeau pe alta, la fel cum ai imprigtia seminqe pe

un p[mint neroditor. Tlebuie si accept ci crimele

lui reprezinti, intr-o oarecare m5.suri, un esec de-al

meu, dar uneori e nevoie ca un miel si fie sacrifi-

cat pentru binele turmei. A existat intotdeauna o

putreziciune in acest biiat care se putea deslu;i cu

uquringi si regret si spun ci nu am putut face nimic

in aceasti privingl.
Mama bliatului, (Jna Macrae, a fost o femeie

u;uratici gi prefbcutl. Participa in mod regulat la

slujbe, dar mi tem cl confunda Casa Domnului cu

un loc de reuniune sociali. O auzeam des cAntAnd

cind venea;i cind pleca de la biserici, iar dupi
slujbi se aduna cu alte femei prin preajmi gi se l[sa
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in voia rtsetelor gi a unor conversafii necumpitate.

Am fost obligat, nu o dat[, si ii fac observaqii.

Mi se pare necesar, totugi, si spun un cuvAnt in

numele tatilui lui Roderick Macrae. John Macrae

este printre oamenii cei mai devotagi scripturii din

aceaste parohie. Are o bogati cunoagtere a Bibliei,

iar respectul slu Pentru biserici este nepreficut.

Dar,la fel ca majoritatea oamenilor din aceste lo-

curi, degi ar putea repeta ca un papagal cuvintele

Evangheliei, m[ tem ci felul in care le ingelege

este de mintuiall. Dupi moartea sofiei domnului

Macrae,le-am vizitat gospodiria in repetate rAn-

duri pentru a le oferi sprijinul 9i pentru a ne ruga

impreuni. Am observat in vremea aceea multe

semne care indicau o aderare la superstiqie, semne

care nu au ce ciuta in ciminul unui credincios. Cu

toate acestea, din moment ce niciunul dintre noi

nu este lipsit de prihani, cred ciJohn Macrae e un

om bun gi evlavios, care nu merita si fie impovirat

cu o progenituri atAt de nocivi.

Declaralia domnului William Gillies,
profesor Ia Camusterrach,

13 august 1869

Roderick Macrae a fost unul dintre cei mai

inzestragi elevi cirora le-am predat de la venirea



Declarayii ale locuitorilor din Culduie

mea in aceasti parohie. ii intrecea cu uquringi

pe colegii lui, datoriti abilitigii sale de a ingelege

nogiuni din gtiingi, matematicl gi vocabular, iar

asta firi si dea dovadi de efort sau, mai bine

spus, de vreun interes Prea mare. Cit despre ca-

racterul lui, pot si vi ofer numai cele mai limitate

observaEii. in mod clar, nu era o naturl sociabill 9i

nu se amesteca prea usor printre colegii sii, care,

la rindul lor, il priveau cu oarecare suspiciune. in

ceea ce-l privea, Roderick igi trata cu dispreg cole-

gii de clas[, iar uneori acest disPreg se invecina cu

sfidarea. Daci ar fi sa fac PresuPuneri, ag spune ci
atitudinea sa se trigea din superioritatea lui acade-

mici. Acestea fiind spuse, mi s-a pirut intotdeauna

un elev bine-crescut gi cuviincios, nefiind in firea

lui s[ se poarte cu obriznicie. Ca o dovadl a inal-

tei mele preguiri pentru inzesrlrile lui academice,

cind avea;aisprezece ani, am trecut pe la tatil lui

pentru a-i sugera cl Roderick ar trebui si-qi conti-

nue studiile gi ci ar putea, in timp, s[ devinl ceva

mai mult decit un simplu muncitor la cimp, avind

in vedere inzestrlrile sale. Spun cu regret cI propu-

nerea mea a fost respinsl de cltre tatil s1u, care mi

s-a pirut un individ reticent cu o gindire inceatl.

Nu l-am mai vizut pe Roderick din acel mo-

ment. Am auzit nigte zvonuri ingrijorltoare despre

felul in care amaltratat o oaie care se afla in grija
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lui, dar nu le pot confirma veridicitatea, ci pot doar

si afirm ci Roderick mi s-a plrut un b[iat blAnd,

nefiind in firea lui sl se poarte cu cruzimea speci-

fic[ uneori blietilor de virsta sa. Din acest motiv,

mi-e greu s[ cred clar fiputut sivir;i crimele pen-

tru care a fost aouzat recent.

Declaralia lui Peter Mackenzie, vd"r
pri-mar cu Lachlan Mackenzie [Lachlan
Zdrahonu' l, domiciliat in Culduie,
12 august 1869

Roderick Macrae e unul dinue cei mai rii indi-
vizi pe care cineva ar putea ayea nenorocul sl-i
cunoasci. incl de cAnd era mic a avut un caracter

josnic, a;a cum nu te-ai agtepta din partea unui co-

pil. Mulqi ani s-a crezvtdespre el ci e mut gi capabil

s[ comunice intr-un fel neobignuit numai cu sora

lui din alti lume, care plrea s[ fie partenera lui in
toate ticilo;iile. Era considerat de majoritatea oa-

menilor din parohie imbecil, dar eu, personal,l-am

socotit mai degrabi o creaturi pizma;[, iar faptele

lui recente au dovedit ciplrerea mea era adevlrati.

De la o virstl fragedi a fost inclinat si abuzeze cu

rea-voingi de animale gi de p[s[ri, dar;i sI distrugl
la intAmplare lucruri prin sat. Era giret ca Diavolul.

intr-o zi, cindavea poate doisprezece ani, a fost pus
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un foc la acaretulvlrului meu, Aeneas Mackenzie,

fiindu-i distruse mai multe unelte de valoare;i o

mulgime de grAne. Bliatul fusese vLzut in apropi-

erea clidirii, dar a negat c-ar fi avut vreo legituri'
iar Negrul Macrae [taic[-siu,John Macrae] a jurat

ci nu-gi pierduse fiul din ochi in perioada in ches-

tiune. A;a cl a scipat de pedeapsil, dat,la fel ca ;i
cu alte multe incidente, nu a existat nicio indoiah

ci el era de vin[. Thic[-slu este 9i el un individ cu

mintea slabi, care igi ascunde idiogenia in spatele

adeziunii zeloase la scripturi gi printr-o stimi plini
de lingqeali pentru preot.

Nu am fost prezent in Culduie in ziua crimelor

gi am auzit despre ele doar cAnd m-am intors, in

acea seara.
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