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LA 
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SD 

I 

INTRODUCERE 

«Acum un an citind instructiva dare 
de seamă a d-lui Al. Xenopol, profe- 
sor de Istoria Românilor la universi- 
tatea, din Iași, asupră „Codicelui Vo- 
rondțan“ în care d-sa amintea și 
» Texturile Măhăcene,“ numai de cât: 
mi-am format ferma, convingere că graiul 
Moților e aproape același ca, Și al Îs= 
trienilor, în ceea-ce privesce rotacismul, 
saii prefacerea lui n între două vo- 

” cale în r.  
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Pentru a mă întări şi mai mult în 
această a mea convingere mi-am pro- 
curat în urmă distinsa lucrare „Cuvente 
din Bătrâni“ a, savantului şi autorisa- 
tului nostru filolog și istoric, d. Has- 
dău, şi la pag. 12 în „Texturile Mă- 
hăcene“ am citit următoarele rânduri 
cari mi S'aii tipărit adânc în inimă și 
cari m'ai făcut ca să întreprind a- 
ceasta a, mea, neînsemnată lucrare. 

Iată ce dice d. Hasdău: 
„EX bine, în „Texturile Măhăcene“ 

ale lui popa Grigorie dintre 1580—1619 
transițiunea lui 2 între două vocale 
în 7 este întocmai ca la, Istriano- Români ; 
de esemplu : 

luna = istr. Iura, 
bine = istr. bire 
unul = istr. urul 
cine = istr, cire 
oamenii = istr. omiri, 

» REposatul Ion Maiorescu, în impor- 
tanta, sa, escursiune la, Istriano-Români 
observa : „deasa schimbare a lui n  



      

în r ca Moţii în Ardeal, ca Moldovenii 
etc., iar întrun alt loc: „Mutarea, 
lui n în 7 nu era pentru mine nimic 
noii sciind marea aplecare a bravilor 
noştri Mocani sati Moţi de a usa a- 
ceastă permutare care e usată şi în 
Moldova de și nu așa de des. 

»Măhăcenii dară din secolul XVI erai 
nişte „Moţi“ sai „Mocani“ în toată 
puterea cuvântului. Cum însă de nu 
mai vorbesc ei astăţi tot așa ? 

„Ceva mai mult. Maiorescu esa- 
gerase de tot „aplicarea bravilor 
noștri Mocani sait Moţi de a muta pe 
n în 7. Nicăiri în "Transilvania de şi 
se dice pe alocuri în munți sremă sait 
dumirecă, totu-şi ceva ca lură nu se 
mai pomenește și cu atât mai puțin 
veţi afla unde-va o proposițiune întreagă 
ca cea din „Legenda lui Avram“ a, 
Iui popa Grigorie: |, ce-ţi va pore îra- 
înte marâncă = ce-ţi va pune înainte 
manâncă, “ 

Din această espunere a d-lui Hasdăti 
am încheiat că d-sa să îndoește de a- 
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devăvul afirmat de reposatul Ion Maio- 

xescu şi că Măhăcenii, la aședarea lor 

în acel sat aii adus cu ei de aiurea 

acea, particularitate.... de unde ?.... Nu 

se ştie!,... Probabil din Istria? 

Ca, unul care sunt din munţii apu- 

_seni şi care în copilăriea, mea auţiam 

pe toată diua, acest rotacism în graiul 

poporului muntean, am credut a face 

un servicii Românilor, daca împreună 

cu alți amică din munți vom aduna pe 

cât. puterile ne vor permite acele par- 

ticularităţi, cari vor putea contribui 

“foarte mult IE) lămurirea acestei ces- 

tiuni de o mare însemnătate pentru 

literatura şi istoria noastră. 

Insufleţit de această ideiă, m'am a- 

dresat anul trecut amicului şi compa- 

triotului meii Gerasim Candrea, advocat 

în Câmpeni, Capitala Moților, şi lam 

rugat că, pe cât ne iartă slabele noas- 

tre mijloace, să adunăm la faţa, locului 

din gura poporului cuvintele în care 2 

se strămută în 7 şi să înfățişăm ca,
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model unele particularităţi cară se ivesc 

în graiul Moților. 

Mai pe urmă, să adunăm şi numi- 

vile românești ale munţilor, dealurilor, 

văilor, păraelor şi minelor ; numiri cari 

s'aii schimonosit şi se mai schimonosesc 

încă şi astăi de către acei învățați 

străini de seam» d-lui Hunfalvy, care 

fac Toponimiă şi Charte topografice cu 

privire Ja ţinuturile româneşti fără să 

cunoască cătuşi de puţin limba română. 

După mai multe scrisori urmate în- 

tre mine şi d. Candrea, şi adesea în- 

târdiate din pricina postelor ungare, 

: cară ai obiceiii să le +desfacă şi să le 

censureze, d-sa mi-a împlinit rugarea 

şi mi-a trimis materialul adunat însoțit 

de următoarea scrisoare : 

Câmpeni, 9 (22) Septembre, 1886. 

Mult iubite amice! 

Abia numai acum îmi pot împlini 

promisiunea dată cu privire la aduna- 

vea cuvintelor în cari n se strămută în 7.  
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Dar nici acest lucru nu lam împli- 
nit ei, ci vărul meii Ghiţă Candrea. 
Tot materialul este adunat în fața lo- 
cului și ţi-l] presentez ca un material 
brut. Cred că veţi avea, cine să-l pre- 
lucreze. 

Ca, să cunoscă mai de aproape pe 
vărul mei, apoi dânsul e gimnasist- 
maturisant (bacalaureat) și absolvent 
al facultăţii de teologiă. De present se 
ocupă cu dăscălia, abia poate trăi. 

Veqi bine salariul lui e numai de 
300 fiorini pe an (adecă cam 50 
lei pe lună.) 

E un băiat foarte modest şi dili- 
gent, ar dori să studieze literile, dar 
neavând mijloace nu poate. 

Al tăn iubit frate şi amic, 

Gerasim Candrea, 

Cu mare bucurie am primit mate- 
rialul adunat de destoinicul învățător 
rural Gheorghe Candrea, din care cu ad- 
mirațiune am constatat că d-sa, nepre- 
getând a-şi . consacra cause: române 
timpul şi munca, fără mici 0 remaune-
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rațiune, a compus un vocabula» din mai 
multe cuvinte în cară p se schimbă în 7 
în graiul muntenilor. 

Comparând acum cuvintele citate pe 
pagina 12 în „Textele Măhăcene“ cu 
cuvintele analoage coprinse în „Voca- 
bularul“ sus numit, m'am convins că în 
aceleaşi cuvinte e acelaș rotacism Ja, Moţi 
ca şi la Istriano-Români; de esemplu: 

luna = istr. lura = moţi lura 
bine = istr. bire = moţi bire 
cine = istr. cire = moţi cire 
Omeni=— str, omiri = moţi oameri 

E evident dar că lura se :pome- 
neşte și la Moţi şi daca vom mai adăoga, 

„că ei asemenea esprimă ca și Istrianiă 
cuvintele: pure în loc de pune, srainte 
în loc de înainte, şi mărâncă în loc 
de mănâncă, atuncă „Proposiţiunea, în- 
treagă din „Legenda lui Avram“ a lui 
popa Grigorie „ce-ţi ra pure îrainte 
mărâncă“ o putem afla, și astădi în 
graiul muntenilor din Ardeal. 

Măhaciul, după cum se poate vedea,  
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şi din Charta geografică a statului 

major imperial din Viena, se află, de 

la Aiud în sus pe mâna stângă, în di- 

vecţiunea munților apuseni, spre Be- 

deleii, TPrăscăii, Buru etc, ast-fel că el 

cu drept cuvânt aparţine regiunei ace- 

lor munți. 

Prin urmare, saii că în vremea lui 

popa Grigorie locuitorii acelui sat vor- 

peaii şi eă ca și vecinii lor munteni; 

oxă popa Grigorie fiind poate de felul 

lui Moţ a păstrat în toată puterea cu- 

vântului rotacismul din graiul Moților 

şi a scris cum a vorbit ? 

Munţii apuseni sunt foarte întinşi 

şi sunt locuiţi aproape numai de Ro- 

mâini. | 

Impărțirea administrativă a Tran- 

silvaniei însă a fost în toate timpurile 

ast-fel făcută, în cât elementul de altă 

limbă, aflător în minoritate în acea 

ţară, să poată stăpâni elementul r0- 

-raân, care se găsește într'o majoritate 

precumpănitoare. 

Cu chipul acesta marea parte din. 

r
a
 

ar
ma
 
a
 

[c
ă 

m.
 

i 
i 

_ 

N
 

I
I
 

m
 

i 
E
 

 



    

i 
Po 

locuitorii Măhaciului, Ormenișului, Dum- 

brăului, Highișului până la 1890 sai 

1851 erai grăniceri-călărași, slujind în 
regimentul numit: Sedhler  Iussaren 

(Sz6kely-huszâr, călărași-secui), iar ceă- 

lalţi locuitori negrăniceri ai acelor sate 

cai se numiail: provincială, aparțineaii 

jurisdicţiunei civile din Scaunul Arie- 

şului cu reşedinţa autorităților în Vinţul 

de sus. 

De altminteri locuitorii acelor sate 

şi în special aceia, din satul învecinat 
Highiș se mai numeaii şi Uleeni, căcă 

se ocupati cu facerea şi vinderea, u- 
leului de in, cânepă şi sîmburi de bostan. 

La regimentul în cestiune mai a- 

parțineaii și alte sate românești din 

alte comitate precum : Teușul, Bără- 

banţul, etc. din Alba-inferioră ; Dobra 

şi altele din comitatul Hunedoarei; De- 

fanii, lenii, Recea-ducală etc., din dis- 

trictul Făgăraşului; dar fiind că tot 

din acest regiment mai făceait parte 

şi_unii din maghiaro-secui, ast-fel re- 

ședința regimentului era, în orașul ma-  
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ghiaro-secuii Sepszi Sz. Gyărgy (St. 

Georgiu) din 'Treiscaune (Haromsz€k) 

şi d'aică regimentul a primit numirea, de 

Sz6kler Hussaren (szâk-scaun; sz6khely- 

reședința.) 

Moţii și Mocanii, atât mai de mult 

cât şi acum, cu escepţiunea Zarandului 

care a fost desființat şi înlocuit cu 

comitatul Aradului, sunt împărţiţi la, 

patru coinitate ale căror capitale toate 

sunt situate jos la șes pe valea Mu- 

reșului. Aceste comitate sunt: Alba-in- 

ferioară, Hunedora, Aradul și Turda- 

Arieş la care aparţine de present - și 

satul Mâhaci. 

Locuitorii munților se împart, după 

numire în Moţ, cărora le mai dic şi 

Topi, în Mocani, Băeși şi Crișeni, iar 

toți acești munteni împreună numese 

pe. Românii de la șesuri: ferani. 

Adevăratul ţinut al Moților, sati al 

'Popilor, începe pe Arieş în sus de la 

Bistra, sati din spre Abrud, de la Căr- 

peniş și se întinde pe ape în sus până 

în creerii Biharului.    
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Zărăndenii, şi în special locuitorii 
din ținutul de sus al Zarandului, 
de și ai aproape același graiii și a- 
celeași însușiză ca, și Moţii saii "Popii, 
totuși ei sunt mai mult cunoscuți sub 
numirea de: Crișeni. 

Moţii se ocupă mai cu seamă cn 
facerea, şi desfacerea, de doniţi, ciubere, 
şindrile, cu cercuitul buţilor, dulgheri- 
tul, plutitul, dogăritul și cu fabricarea 
de tot felul de unelte casnice ţărăneşti. 

Mocanilor le place mai bine păsto- 
ritul, dar și printre ei se găsesc meș- 
eri, care se ocupă cu fabricarea de 
topoare, cuțite şi alte instrumente de 
fer și de aceea, se numesc; Pauri. 

Fiind-că Mocanii în mare parte în 
timpul secerişului, îmblătitului, etc., 
pleacă de vale la ţară, păstoritul vara, 
vemâne mai cu seamă în grija femei- 
lor. Aceste păstorițe, şi în special me- | 
vestele şi fetele, care urcă în fie-care 
seară, la stână, ca să mulgă oile şi 

„Vacile, și să aducă a doua, di dimi- 
neaţa, laptele a casă, sunt numite de 
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către chiar rudele lor: munterife= 

munteniţe. 

In fine, acei dintre munteni, cară 

se ocupă, după cum se dice pe acolo, 

cu băeșagul, sait lucrarea minelor, se 

numesc : Băeși. 

După această mică descriere reve- 

nind acum la cuvintele tiept=piept, 

. cotă=căuta, amintite de d. Hasdeii în 

„Textele Măhăcene“, apoi ele se aud 

aproape la toţi Mocanii, şi în deobşte 

la toţi locuitorii de sub poalele mun- 

ților pe mâna stângă de la Teuş în 

sus până la Turda şi poate și în alte 

părță ale Transilvaniei. 

In ţinutul menţionat, când hbăeții 

sunt chemaţi la recrutare, adese am 

audit dicându-se : merg feciorii la co- 

tare= căutare. 

In cât pentru rotacism, după cum 

ne spune d. Candrea, astăţi nu se 

mai aude de cât pe ape în sus, în 

fundul munţilor, de şi ei "mi aduca- 

minte că acum 20—30 ani se audia 

şi mai de vale până aproape de Mun- 
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cel, fireşte întrun mod mai moderat. 

In satul Muncel 'mi am petrecut co- 

pilăria la cumnatul mei, preotul N. 

Pitic, care m'a ajutat foarte mult spre 

a putea urma la învățătură; acel sat 

se găseşte între Bistra şi orășelul 

Baia, (Oftenbanya) în depărtare de 
2—3 oare de Câmpeni, şi când tră- 
iam pe acolo am audit destule ori pe 

câte un Moţ înjurând cu cuvintele: 

între smeriă în tyire=intre smeii în 

tine. Tot pe atunci mi s'a întâmplat 

să aud într'una lin qile pe un Moţ 
bătrân dicând: merg să dai lăcră- 

mație la IHisparul=—merg se reclamez 
la Fișpanul. Prefectul judeţului pe un- 

gurește se numește /oispan ; Românii 

apoi afăcut din el Pispân, iar Moțul 

meii 11'a botezat [Hispar după firea 

limbei lui. 

Din acel timp 'mi-a mai remas în 

memorie, chiar și până astădi, o co- 

lindă cu care luam în ris pe Moţii 
bătrâni pentru rotacismul lor și care 

colindă o pun aci în vederea cititorilor :  
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Noi umblăm a ptyiţăra!) (piţăra) 
Țopul (Moțul) de manyire (mine) 
Dintr'o casă înt'altă casă 
Gazda, casei nu-i a casă 
Ca gurit (suit) în sus la munte 
Să facă scară de ceară 
Să urle (coboare) în jos la țară 
Cu doriţi (doniţi) şi cu cinbere 
Să adure (adune) bucățele 
La coptyi (copii) şi la muere. > 

Pe lângă aceste și alte particulari- 
tăţi se mai întrebuinţează de munteni şi 
cuvântul a oacea=—aică, precum şi s?o 
des în loc de: sa dus, iar în loc de 
bagagiii, calabalic, povară, se dice 
tărhat. 

In nxinții apuseni, care în totdauna 
al fost focarul de unde ai pornit 
toate mișcările Ardelenilor pentru drep- 
tate, libertate și naționalitate, se gă- 
sesc multe comori îngropate, dar ar 
trebui să fie cine-va să le desgroape. 

  

1) Piţărăii se numesc băeți cari colindă în aju- nul Crăciunului. -
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Negreşit nimenui nu “i incumbă mai 
mult sarcina de a se ocupa şi a face 
chiar jertfe pentru scoaterea la iveală 
a acelor comori de mare valoare lim- 
bistică, ca, instituielor noastre culturale. 

Noi cari nu avem pretențiunea de 
a ne ocupa de filologiă, vom presenta 
aci tot materialul așa brut cum s'a a- 
dunat din gura poporului, lăsând mâ- 
estrilor sarcina de a '] studia, Şi în- 
trebuința. 

Noi 'l am adunat cum am putut ; 
cei competinți facă-şi datoria. 

Teofil Prâncu. 
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Unele particularități limbistice în graiul 
poporului munţilor apuseni !) 

Limba română ce resună aţi de pe 
buzele a 12 milioane de Români, 
de şi trecută prin atâtea furtune se- 
culare, abstracţiune făcând de unele 
diferinţe occidentali; proprii tutulor lim- 
bilor, “şi-a păstrat constituţiunea şi 
caracterul săi atât de uniform în 
toate părţile locuite de Români, în cât 

1) Aci las să urmeze observaţiunile asupra 
graiului din munţi apuseni întocmai așa, 
cum ni le a comunicat d. G. Candrea. 

Teofil I'râncu.  
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cu drept se poate numi: ama și a- 
ceeași limbă nedespărțită. 

La această uniformitate a limbei 

noastre, escludând zeloasa și tradiţio- 
nala, alipirea Românului către limba 
sa, fără îndoială a contribuit mult 
limba, bisericească. Bscepţiune de la 
aceasta face numai limba Românilor 
din Macedonia, Mesia, Tracia, Epir şi 
Albania, precum și acelor din Istria, 
cari, din causa unor particularităţi, se 
pot considera ca dialecte a limbei ro- 
mâne. 

Dacă cu toate aceste aflăm unele 
mici abateri în graiul nostru româ- 
nesc, din un ţinut față de alt ținut 
românesc, aceasta, este a se ascrie in- 
fluenţelor externe și împrejurărilor lo- 
cali sub cari s'a, desvoltat limba ţi- 
nutului respectiv. Aşa, bună-oară, unde 
Românii sunt în mase mai compacte, 
precum în jurul Blajului, Bistriţei, 
Orăștiei, Sebeșului, Sibiului, Făgă- 
rașului şi Braşovului, acolo gra- 
iul românesc a rămas mai intact de  
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ingrediente streine. Peste tot puiem a-. 

firma că limba poporului săsese în 

mijlocul cărora, cu o mică escepțiune, 

petrec Românii din ţinuturile de mai 

sus, n'a avut nici o influenţă 'strică- 

cioasă asupra desvoltărei graiului ro- 

mânesc; fie că Românul avea antipa- 

tie faţă de acest dialect stricat nem- 

țesc şi se potrivea mai puţin cu firea, 

și vorbirea, lui, fie încă şi din moti- 

vul prin care acest popor cerca în 

toate referințele sociale, economice şi 

industriale a se esclude şi separa de 

Români. Scoala germană n'a putut să 

lase de cât prea puţine urme şi a-- 

ceste numai în vorbirea foștilor gra- 

niceri cari erai ţinuţi a frecuenta, 

scoala. 

Din contra, graiul Românilor | din a- 

cele părţi unde petrec împreună cu 

Ungurii sait în nemijlocita apropiere 

cu dânșii este mai puţin curat. Do- 

vadă despre aceasta este graiul Ro- 

mânilor de pe lângă Cluj, Gherla, 

Deva, Hunedora, şi părţile cari se  
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mărginesc cu Ungaria cum sunt unele 
ținuturi din munţii apuseni. | 

Românii din Secuime aproape mai 
toți "și aii perdut limba, lor românea- 
scă, iar vorbirea acelora de pe la 
Satmar, Baia-Mare, Careii-Mare, Ora- 
dia-Mare, Beiuş şi alte părţi din Un- 
garia e tare stricată. Unele frase 
din aceste din urmă ţinuturi ne vor 
arăta în de ajuns starea tristă în 
care şi în dioa de adi se află limba, 
noastră, 

Așa românul-sătmărean, Ungaria, 
dice: a venyit Arvizul și nyia dus bo- 
voșhordaiele=—a, venit povoiul și nea- 
dus buţile de vin; mergem pe drum 
hevesatul= mergem peste drum ; ande 
să ne tălălhiim=unde să ne întâlnim ; 
hai să băsăduim=aide să vorbim. 

Nu se poate nega că și în? ținutu- 
rile transilvane înșirate mai sus sunt 

„multe cuvinte streine mai cu seamă 
maghiare ; ceea ce e a se atribui stă- 
vrei asupritoare sub care Românul a, 
gemut până mai ieri a-altă-ieri ; căci 
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nefiindu-i permis a cerceta scoala, gra- 

iul şi respectiva limbă a trebuit să 

sufere în desvoltarea sa ; iar dânsul 

pentru a 'şi putea exprima toate tre- 

buințele vieței, cari cu timpul s'aii 

îumulțit a trebuit să împrumute de 

la, cei mai de aproape de el şi în ca- 

sul nostru de la Ungui. 

Multe din aceste cuvinte streine : 

scoala cu timpul le-a înlocuit prin al- 

tele mai potrivite; multe însă ai r&- 
mas întrupându-se aşa dicând în limba 

noastră, cari nui mai este iertat nică . 

scoalei să le dea afară, dacă voesce 

să nu ne despartă de popor. 

Ca cuvintele împrumutate, nolens 

volens, de la conlocuitorii noştrii Un- 

guri, a trecut tot odată și modul es- 

primărei în vorbirea noastră, care a 

vemas permanent până în diua de as- 

tă-Qi aşa d. e. consunantele î,g, 2 

urmate de vocale sună pururea ca con- 

sonantele unguresti îy, gy, n; ase- 

menea d urmat de vocala i sai e să 

preface în consonanta compusă ma-  



    

a 
Shiară gy, d. e. dinte=gyintye ; deget 
= gyeget ete. 

Muntenii deşi nu petrec în nemij- 
locita apropiere de Unguri, totuși și 

„ei aii felul acesta, de esprimare în vor- 
bire.. Aceasta, este a, se esplica, ast-fel 
că majoritatea, dintre dânşii "şi espor- 
tează negoțul, care constă din ciubera, 
în Ungaria, unde 'şi petrec cea mai 
mare parte din viaţă, aceasta fiind-că 
Ungurii le plătesc mai bine și buca- 
catele sunt relativ mai eftine; când 
se reîntore acasă se întâmplă nu ra- 
re-ori de aduc cu sine cuvinte ungu- 
resci pe cari le strecură în graiul 
muntenilor şi cu cari trece şi forma 
de esprimare, care apoi se întrebuin- 
țează şi la, cuvintele genuine române. 

O deosebită particularitate în gra- 
iul muntenilor, oferă împrejurarea, prin 
care consonanta n, între două vocale, 
se preface în 7, dupe cum se în- 
tâmplă în dialectul istrian, însă bine 
înțeles, nu în toate cuvintele. Că a.- 

„cum 40 ani, sait şi mai mult, n se  
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va, fi rostit în toate cuvintele ca 7, e 

mai mult de cât probabil. La, aceasta 

ne îndeamnă a crede mulţimea, de cu- 

vinte, cari şi astă-di se rostesc cu 7 

în loc de n, după cum se poate ve- 

dea din Vocabularul de mai jos. Cre- 

dinţa noastră se afirmă şi mai tare 

când vedem că individii din aceeaşi 

comună nu esprimă toţi pe unul şi a- 

celași cuvânt. cu v, aşa d. e. unii dic: 

dimineață, alţii dic: dimireaţă şi alții 

gyibiveață. Cei dântâii se număra la 

generația mai tânără cari aii trecut, 
prin şcoală, cei din urmă la genera- 

“ţia mai bătrână, cari n'a putut să 
cerceteze şcoala, de oare-ce înainte de 

asta, cu 20—30 de ani, abia a fosto * 
singură școală în munţi. Din cele pre- 

merse suntem necesități a crede, că 

cu cât progresăm, cu atât dispare mai 

mult această particularitate din graiul 

muntenilor. Aşa se mai poate afirma, 

că vorbirea aceasta a trebuit să fie co- 
mună tuturor muntenilor, escepţionând 

satele de lângă Abrud. Acum însă a- 
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bia se mai poate audi în vre-o patru 

comune, dar nici în acelea, după cum 

mai sus am observat, de toți individii, 

ci cu deosebire de cei cari 'şi-ati l0- 

cuinţele sus în munte, cărora împre- 

jurările nu le conced a veni în contact 

mai de-aproape și timp mai îndelungat 

ca poporul mai deştept de la poalele 

muntelui. Oamenii din aceste părți "şi 

petrec viața mai mult în munte, aci pre- 

gătesc șindrile, ciubere, scânduri, pe 
cari le transportează peste muntele Bi- 
haria în Ungaria, unde, fiind graiul xo- 
mânesc stricat, nu pot vedea, greşala ce 
fac omițând pe n. Dar nici în aceste 
locuri nu mult are să dureze vorbirea 
aceasta, de alt cum frumoasă, căci de 
și influenţa, scoalei străbate mai târziu 
în asemenea, locuri totuşi nu se poate 

presupune că n'ar străbate nică când. 
Scoala, este dar, care lueră din răsputeri 
a înlocui pe n la locul săi şi a da per 
afară. Se înțelege că lucrarea aceasta va 

merge mai cu greii, de oare-ce oamenii 

din aceste locuri sunt în depărtări de 

e - 
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câte 3 — 4 chiar 5 ore de scoală, şi 
ast-fel nu se pot constrânge ca să "și 

trimeaţă copii la, scoală. 
Comunele în cari se mai poate auţi 

vorbirea aceasta sunt: Albac-Arada, 

Lăpușul, Scărișoara şi o mică pau- 

te din Neagra superioară. In Vu 

dre, Ponorel, Secătura,  Negra de 
jos abia ici colea mai poţi audi de 

la câte un om bătrân câte un cuvânt 

în care n să fie înlocuit prin 7; ba ce 

e mai mult oamenii din aceste comune 

'şi bat joc de cei-lalți, cari aii ră- 

mas fideli graiului lor tradițional. 

De când datează, această particula- 

ritate în vorbirea din munți ? de unde 

este luată sai împrumutată și pe ce bază? 

sunt nisce întrebări, cari negreșit vor 

da de lucru bărbaţilor noştri de ştiinţă. 

» Vocabulurul de mai jos ce lam 

compus din 2 părţi are menirea, ca, 

partea I să arate cuvintele în cari 

muntenii prefac pe n în v, la finea, 

căreia am adaus şi unele cuvinte în 

cară n rămâne nestrămutat, p. Il-a  
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cuprinde unele abateri limbistice pre- 

cum și unele cuvinte particulare în- 

trebuințate în graiul poporului mun- 

tean. Trebue să mărturisim, că lucra- 

rea noastiă nu presintă ceva complect, 

vor fi negreşit încă multe cuvinte pe 

cari noi nu le vom fi introdus în a- 

cest Vocabular şi mai cu seamă de 

acelea ce aparţin părţei a doua. O a- 

semenea lucrare reclamă timp înde- 

lungat pentru a cunoasce toate par- 

ticularităţile şi idiotismele vorbirei. 

In partea primă poate vom fi fost 

mai norocoşi, căci aci vor fi foarte 

puține cuvinte, dacă vor mai fi, pe 

cari să nu le fi introdus. 

In fine am adaus şi nomenclatura 
curat. românească a satelor, păra- 

elor, văilor, munţilor, minelor mai în- 
semnate din munți, prin cari să se 
poată argumenta inimicilor neamului 
nostiu, că pe pământul acesta wa, putut 

să trăească alt cineva de cât Românii. 

0. Candrea, 

DAI    
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Vocabularul cuvintelor în cari n se 

preface în r. 

Ne vom încerca a scrie cuvintele 

în tocmai după cum le esprimă po- 

potul. 

In lipsa însă de caractere române 
suntem nevoiți a împrumuta de la Un- 
guri consonantele compuse îy, care. 
sună ca terminațiunea, francesă tic; n 
ca gn în limba francesă și gy care 
sună ca gh în cuvintele ghimpe, ghindă, 

neghină. 

  

  
   



      Aburăseamă =abunăseamă ; de sigur. 

adure=adune 

adura =aduna 

adurare =adunare 

adurător= adunător. Cu deosebire 

adurătoare=adunătoare femeile cari 

strâng fânul 

se numesc a- 

durătoare, iar 

bărbaţii adu- 

rători. 

' adurătură = adunătură 

agorisi=agonisi 

agoriseală = agoniseală 

ajur=ajun 

ajură=ajună ; d. e. ajurat'ai 2==aju- 
nat'ai ? 

albiră, esprimă albeyiră=albină 

albiruță, albgyiruță =albinuţă 

aliră=alină 

alură=alună 

aluriș=aluniș 
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alurecă— alunecă 

alurecuș = alunecuş 

alurecătură = alunecătură 

amâra=amâna 

amârare = amânare 

apure=apune 

apurere =apunere 

asemerea asemenea 

DB 

băură=băună.— Cânele bătut se dice 

că băură. 

bire= bine 

buciriș= buciniş 

bur=bm; d. e. dură gyibireala= 

bună dimineaţa 

burătate=— bunătate. 

cămir, esprimă, cămuyir =cămin 

camiriță „ camnyiriță— (vatră ; sobă) 

cârepă =cânepă
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cârepisce, esprimă cânveptyistye=câ- 
nepisce. 

cărese—cănese 

câresce = cânesce 

ceruşe= cenușe 

cerușar = cenuşar 

cerușiu = cenușiu 

Cerușos = cenușos 

ciră=cină 

cira= cina 

cire= cine 

cireva=cine-va 

clătirazclătina 

cremere= cremene 

  

D 

dăpăra — dăpăna, 

dăpărare = dăpănare 

dăpărătoare=— dăpănătoare 

dăpărător = dăpănător 
dăpărătură = dăpănătură 

dărăpăra= dărăpăna (mai rar) 
„lesbira, esprimă : gyesgyira= desbina 
desbirat O, gyesgyirat=—desbinat  
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detură esprimă: gyetwă = detună 
despreură , - gyespreură= despreună 
dirainte , gyiraintye=— dinainte 
dirapoi »  Yyirapoi= inapoi 
dinrăuntru „ gyinrăuntru = dinăuntru 
dumirică  dumnyirică=uminică 

dorițe= donițe 

doriți= doniţi 

P 

Fâr=fân . 

fâraţ=— fânaj, 

fâros= fânos 

fântâră= fântână 

fântărea=— fântănea 

fiecire= fiecine 

furie = funie 

furingire = faningine 

G î 
Gălbăruţ = gălbănuţ 
Galber—galbin 

gălbereală și gălbireală— gălbineală 
3 
 



            
  
    
    

          

      
    
  
    
           

găiră= găină 

gemeri =gemeni 

gemire=gemine 

gerunche=genunche. 

U 

hairă= haină 

hodiri, esprimă : hogyiri=odihni 

Huedi  , IMuegyir = Huedin. (A- 

cesta e un orășel 

peste munte unde 

merg cu deosebire 

Alhăcenii). 

Id. 

îmburătățire = îmbunătăţire 

împăra=împăna ; a se împodobi cu flori 

împărat=împănat 

împliri =împlini 

împreura=— împreuna, 

irZin!
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irant şi arani=înalt. Acest cuvânt. se 

aude cu deose- 

bire în  Scări- 
şoara. 

irainte, esprimă îraintye= înainte 
jraintare = înaintare 

irapoi = înapoi “ 

irapoiere = înapoiere 

inchira = închina 

inchirare = inchinare 

inchirăciure= închinăciune 

inchirat = închinat 

- incremeri=încremeni 

indemâră = îndemână 

indemâratic=— îndemânatic 

indepliri = îndeplini 

indeplirit= îndeplinit 

irel şi orel=inel 

ingălberi= îngălbeni 

ingălberit=— îngălbenit 

ingâra =îngâna, 

ingârare=îngânare 

ingârat= îngânat 

ingerunchea= îngenunchea, 
ingerunchere=îngenunchere
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ingropaciure = îngropăciune 

irimă inimă 

irimos=inimos 

inserira = însenina 

inserirat=înseninat 

insărătoşa = însănătoşa 

insărătoşare = însănătoşare 

insărătoşat = însănătoșat 

insăreira = însărcina 

inţeperi = înțepeni 

intureca = înţuneca 

inturecime=întunecime 

inturecos=întunecos 
inverira = învenina 

inverirat== înveninat 

invireţi = învineţi 

invireţire = învineţire 

invirețit=— învinețit 

jupăr=japân 

jupăreasă =jupâneasă 

jurincă=junincă 

L 

lâră=lână 

lâros şi lânros=—lânos 
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leagăr=— leagăn 

legărare —legănare 

legărător = legănător 

legărătoare=—legănătoare 

lumirat, esprimă : lumnyjrat=luminat 
lumiros » lumnyiros = luminos 

lură= ună 

M. 

măcira=— măcina 

măcirare = măcinare 

măciriș= maciniş 
măcirătură = macinatură 

mâră= mână . i 
mâra=mâna i 
mârâncă = mănâncă | 
mârător = mânător 

mârătură = mânătură 

mâre=mâne 

mârecă = mânecă 

mârecar== mânecar | 
margire= margine EI] 
mărunchiii = mănunchiii 
mâruşă = mânușă 

  

  

-
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minciură = minciună 

milister = minister. (In cuvântul 

acesta des 

întrebuințat 

în vorbirea, 

poporului 2 

sa  schim- 

bat în 2) 
mirurat, espr. mnyivrurat = minunat 

mMirure , mnoirure= minune 

N. 

neasămărat = neasemănat 

ream=neain. (Acest cuvânt se 

aude cu deose- 

bire în Lăpuş; 

de esemplu : Ce 

ream r6ă de od 

meri. 

neîmplirit=—neîmplinit; 

neîmpreurat = neîmpreunat, 

nerugirit= neruginit 

nepepterat, espr.  netyeptyerat= 

nepeptănat  
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nerușirare—nerușinare 

neruşirat—nerușinat 

nevirovat—nevinovat 

  

0 

oameri——oameni 

omerie şi omiriezzomenie ; d. e. 

om de omtrie= 

om de cinste. 

orel-—inel. 

P 

pâră—până 

pâre—pâne 

păşura—pășuna, 

pășurare—păşunare 

pășure—pășune 

pecingire—pecingine 

plămâră = plămân 

plir=—plin 

pliri=plini 

poimâre= poimâne 

puvre=pune  
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   rădăciră:= rădăcină 

rămărea =rămânea 

rășiră = rășină 

răsură=r&sună 

   

  

      

  

răsurare —r&sunare 

văsuret = răsunet 

răsurător = răsunător 
a vugiră= rugină 

rugireală —rugineală 
ruşire = ruşine. 

  
   

     
     

     

     

  

S 

Salfira espr. Salhyeră=— Saufira ; 

nume p0- 

priii. 
sălgeră = sângeră. (In aceste două 

cuvinte ş a tre- 

cut în [ca la 

cuvântul de mai 

sus : milister. 

   
      

     
    
     

   samără—samănă 
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sămărător=—sămănător 

sămărătoare= sămănătoare 

sămărătură = sămănătură 

sărătate = sănătate 

sărătos= sănătos 

săpur= săpun 

săpurel —săpunel 

scarmăra = scarmăna, 

scărmărare=scărmănare 

scărmărătoare —scărmănătoare 

scărmărătură = scărmănătură 

scărpira = scărpina 

scărpirare=—scărpinare 

scărpirătură = scărpinătură 

scaur = scaun 

scăuruţ = scăunuţ 

sdruncira = sdruncina, 

serin = senin 

seriros= seninos 

sîr=—sîn 

slăbiciure —slăbiciune 

slăbărog =—slăbănog 

slăbărogie —slăhănogie 

spăra=—spăla, 
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spir şi spiză espr. styir şi styiri=spin 

şi spini;d. e. 
mam înstui- 
rat = mam 

inspinat. 

slăniră=espr. slânyiră= slănină 

spliră= splină 

spliruță = splinuţă!) 

sprigir = sprigin 

sprigiri=sprigini 

sprigiritor=spriginitor 

sprigiritoare= spriginitoare 

sprijora=sprijona 

spure=spune 
_stăpâritoare=—stăpânitoare 

stăpâritor=— stăpânitor 

stăpârire= stăpânire 

stârpăciure=stârpăciune 

străpure=—străpune, foarte rar se 

aude. 

stricăciure = stricăciune 

supure= supune 

1) E de observat că muntenii întrebuințează cu 

predilecţiune diminutivele.  
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supurere = supunere 

sura = suna 

surare == sunare 

suret = sunet 

surătoare = sunătoare 

surător=sunător 

surătură = sunătură 
suspira, espr. sustyira = suspina, 

suspirare „ sustyirare= suspinar e 

susțirea = susținea, 

susțirere = susținere 

Ţ 

tire espr. tyire=tine 
țirea =ţinea 

țirut =ţinut 

tyeptyere =peptere=peptene 

tyeptyerat= pepterat = peptenat 

totgyaura= totdeaura = totdeauna 

U 

ure și unre=unde 

urealtă=— unealtă 

ureori =uneori  
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o V 

vâră=vână 

vârat=vânaf, 

_vârătoare= vânătoare 
Vecir = vecin 

veciră = vecină 

vecirătate = vecinătate 

verin =—venin. (Aceste cuvinte a- 
verira=venina fară de munţi se 

veriros= veninos mai găsesc în gura, 

poporului şi pe So- 
meș,pânăla Sălăgiu.) 

vermâros, espr. liermâros=ver- 

măros, 

o aivit=— venit 

Vi, espr. gyir şi gyirul=vin 

vită „O gyiură=vină; d. e. 

gyiură pâră a 

oacea = vină 
. până aici. 

- Virars  espr. Jyirars=vinarş. 
„- Unele cuvinte cari nu schimbă pe 
N În r, 

  
verii, 
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Ciocăni, ciocănel, ciocănitoare, îna- 

vuți, împuțina, înoi, înopta,  înora, 

întineri, întâmpina,  înfăinoșa, an, 

anumit, datină, jugăni, mănios, mâ- 

nie, nenorocire, nenorocos, pomană, 

cuvine, taină, tăinui, învinovăţi, res- 

buna, streinătate, tină, tinos, etc. ete. 

Este evident decă că nu în toate 

cuvintele 4 se preface în 7. 
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Unele cuvinte -și forme particulare întrebu- . 

ințate în graiul muntenilor. 

A 

a amuşului = a mirosi ; se dice cu 

deosebire despre câinii 

de vânat când daă de 

urma vânatului. 

acuși — peste puţin; d.e. acuși va 

fi anul de 

când nu ne- 

am văQut. 
amuși tocmai ; d. e. amușie anulde 

când a venit la noi.  
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amu = acum 
amnu=—acun. Se întrebuințează mai rar. 
agiestat 

a scuti; d. e. multiam că 
mi-ai agiestat pruncul= mul- 
țumesc că mi-ai scutit, co- 
pilul, sati am scut, fost sub 
agiest. 

aievea=întiadevăr; d. e. a vorbit 
aievea = (adevărat). 

airlea=aiurea ; într”alt loc; d. e. 'l am 

pus airlea. 

a aduia mângâia ; cuvântul din 
„ bâia urmă, gugul, se întrebuin- 
„Ciuciula ( țează și în înțelesul a lin- 
» Suguli ] guși (schmeicheln) 

agiustat 
agiest 

a oacea=aicea 

armade= armată | 

B 

Balmoşș=o mâncare de predilecţiune 
a munteanului pregătită din 
groscior (smântână) și fă- 
rină de mălai. 
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bârgloază= femee urâtă 
baremi= măcar. Se mai usitează și 

bateri ; d. e. bateri de mi-ai 

fi spus. 

belfee=sunt lemnele cari împreună 

poliţa cu cerdița la jug. 

bitușă=blană, (bundă) făcută, din piei 
de oae și fără mâneci 

blag şi vlagă= bogăţie 
blem= mergem ; se întrebuinţează nu- 

mai singură forma aceasta: 
blem a casă=să mergem a casă. 

bogate-ori=—destule oră; d. e. “i-am 

spus de bogate ori să nu 

meargă în cutare loc. 

bolf= bolovan 

boholt= furtună mare. 

borăi şi bornăi=sgomotul ce fac _vi- 

tele când simţese pe- 
ricolul în apropiere 

brâncă=mână 

boscoace= farmece 

boscomelniță=— fermecătoare, vrăjitoare 

bucina=urla ; d. e. audi cum bucină 

lupii.  
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bufui=—a se împinge cu pumnul. 

buleandră = femee depravată. 

C 

căce= de ce: ctice (de ce) ni'ai fost. la, 
„târg? 

căceş= de aceea: căceș (de aceea) n'am 

voit 

cărcă=—spate ; d. e. ia-mă în cârcă 

cerdiță=partea de sus a plugului 

chiercui=a se ciupi, a se îmbrânci ; 

se dice cu deosebire despre 

fecioră și fete. 

ciorfăzcăpăţână de varză 

chiotoare pl. chiotori=băerile de la 

cămăși 

cetină= frunza bradului 

cetiniș=—pădure tânără de brad. 

chitingan=încetișor ; d. e. mergi mai 

chitingan - 

clisă=slănină ; se mai dice şi lard 

dar numai slăninei foarte grase 

colăcari = spiona, 
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. 

crâmpiță=—causă ; d. e. ce crâmpiță 

maj ai la judecătoriă 

curbului = scotoci 

cură =—a fugi d. e. nu cură după mine= 
nu fuge după mine. 

cușede și nu se cuşede=—se cade și 

nu se cade; 

cuvine şi nu 

se cuvine 

a custa=—a trăi; d. e. se cuști cu bine, 

să trăeşti cu bine. Această, 

salutare e des întrebuințată 

în munți. 

D 

dustuşi = spiona 

deafirea = de cinste, de omenie; d. e. 

om deafirea, 

dincolo de an=anţerţ 

dudăi=—a goni prin sgomot, 

p 

Fărină= făină 

fărtăuze — glume necălite (glume proaste)  
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făulă= fisionomiă | 

faușel=—oii, d. e. făușel de găină. A- 

cest cuvent se aude esclusiv . 

în Albac-Arada, 
fişștacuriă=— povesti ; asemenea se aude 

numai în comuna Albac-A- 

rada d. e. hai să mergem 

în fiştacuri 

fură și fo—sunt două forme prescur- 

tate a verbului a fi în 

loc de fuseră şi fost d.e 
că fură irainte a oacea= 

că fuseră înainte aici; ela 

fo în ver dlealuui=el a, 
fost în vârful dealului. 

frustă=—o parcelă de pământ. 

G 

gălgară 

babură t o flacără foarte mare 

bobotaie 

slumbă=glumă 

glumbi =—glumi 

godinaș=un purcel tânăr.



  

Bu 
grămădare | o grămadă de petre la un 

și ) loc aședate. 
grohotă Ă 

groscior= smântână 

guri şi gui=a se sui; d. e. când ve 

guriți, sati guiți a munte. 

gurgoii = vârful opincei 

H 

„Heite focu!“=—o esclamare de com- 
pătimire şi admirare 

_hoancă=o afundătură paturală mai 
mare sai mai mică lipsită de 

„apă dintre două dealuri. 

horlisce= loc steril 

hurduca=a face sgomot. 

Id 

ice=dice ; verbul acesta se întrebuin- 

ţează în vorbire mai cu seamă 

lipsit de consonanta d; d. e. îce 

îceam, 156, îseși etc. 

imblă = umblă. 

   



    

54 
ro a 

  

îmburda=răsturna 

ime=uită-te ; priveşte, d. e. îme măi 

ce mirure = priveşte mă ce mi- 

nune, 

incălete şi incăletelea=—încai, măcar 

daca, d. e. 

incălele de 
mi-ai plăti 

datoria = 

măcar daca, 

mi-ai plăti 

datoria. 

îndăluiza începe; d. e. o îndăluit a 

ninge=a început a ninge. 

indrănci=—resfăţa, d. e. ce prunc în- 

| drâncit= copil răsfăţat. 
inciripa=însănătoşa, d. e. înciripatu- 

tai? însănătoşatu-te-aă ? 
împrobodi și învălui d. e. împrobodeș- 

îmbrobodi .  te-te bine că e frig = 

învălue-te bine că frig. 

intraeri=—în bătae de joc; de esemplu: 

| el me ia întraeri = 

nu voeşte să mă 

înţeleagă, saii dacă 
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voește atunci me 

batjocoresce. 

istanțiă—pîră, cerere, petiţiune ; d. e. 

am băgat istan- 

țiă= am dat cerere, 

sati Pam părit. Fe- 

meile mai de pe 

la poalele munți- 

lor întrebuinţează 

acest cuvânt şi ca, 

un fel de înjură- 

tură glumeaţă de 

esemplu :  bată-te 

| istănțiile. 

jalbă= plângere 

jinău=prepus, bănui d. e. am jinăii 

că el mi-ar fi fu- 

rat banii. | 

L 

lăa=—spăla 

lancoş, nealcoş, măros=fudul, superb, 

mândru, măreț. 

laxd=—slănină foarte grasă. 

  

 



   
M 

mauzăz= grămadă mare 
mâtcă=un instrument de lemn ce ser- 

veşte la alegerea untului. 
mâzgă= sucul arborilor. 
mere, mem, meţi = sunt niște forme 

| prescurtate a ver- 

bului a merge; în 

loc de merge, mer- 

gem, mergeţi. 

_mereoaş=încetinel, încetişor, d. e. meri 

mereoaș= mergi încetişor. 

moroaie se numesc femeele despre 
moroşniță | cari poporul crede că sar 
bosorcaia | transforma în iepuri, câni 
strigoe și alte animale şi ast-fel 

ar lua laptele de la vaci. 
motârcă=femee de rând. 
mintenaș=la moment. 
miriște=—locul arător. 
muntean = Poporul până în timpurile 

"ma nouă deosebia, 
fiorinul fie chiar 
   



    
şi de hârtie în fio- 

vin de argint= 

zlot de argint; a- 
cesta era fiorinul 

care are 100 cri- 
țari, şi în fiorin de 

aramă saiizlot ret, 

care făcea 40 cri- 
țari. Acest din ur- 

mă locuitorii mun- 

ților îl numeaii 

muntean de esem- 

plu: cu cât dai 

vaca asta, 2 cu 100 

munteni. Această, 

numire acum se 

mai poate audi nu- 

mai din gura b&- 

trânilor. 

nădăi=—presupune d. e. nu mam nă- 

dăit că-i veni la noi. 

pi=priveşte, d. e. ni ce om mândru, 
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nuscez==ceva, oare ceva, d. e. hai săţi 

spun nusce! 

0 

„a ogoi=a mângăia 

a se ogoi=—a se astâmpăra, d. e. ogot- 

te-z0tu = astâmpă- 

re-te qăii tu; dă-mi 

bună pace. 

P 

părăi=pocni; acest termen se între- 

buinţează mai cu 

seamă când e vi- 

jelie şi se rup cren- 

gile şi avborii; d. 

e. audi cum pă- 

răe pădurea. 

„pe hăstra şi hăsta“ pe acesta; de e- 

şi semplu: pe hăs- 

„pe ista“ tra sati pe sta 

| | Vam vedut aseară. 
pițiga = pişca.



add 

„un pic“ niţel, puțin ; d. e. așteaptă 

un  pic=aşteaplă 

puțin, sai dâă-mi 

am pic de pâre— . 

dă-mi nițică păne. 

pogan=om tare, om aspru, iute la fire. 

poclet=tare şi mare. 

pocăgi=mira ; d. e. mult mam po- 

căgit, 

podișor=un scrin ce servă muntenilor 

spre păstrarea, do- 

cumentelor şi a, 

banilor. . 

postavă şi covată=este troaca în care 

se frământă alua- 

tul pentru pâne. 

pripaş= sprinten 

pripon sai pripor=e o funie lungă cu - 

care se leagă ca- 

lul, oaia, porcul, 

vaca, capra etc. 

la pășune. 

«a puns“=— se dice foarte des în loc 

i | de a pus. 

    

 



       
    

        

    

      
       

rânziameninţa, d. e. ce te rânzești 
câtre mire 2 ce mă 

ameninți 2? 
r&bufui = esploada. 

- răsti=a amenința cu pumnul. 

rumpe=frânge. 

    

S 

scame= fărina, produsă de ferăstrăi la, 

tăierea lemnului. 

sghiab— locul dintre iaz şi roata morii. 

schim=iarba de pe locul muntos 

schimbeii=este un lemn în formă ci- 

lindrică scobit, ce 

se pune la cutare 

isvor pentru for- 

marea unei fântâni 

scociora=—scormoni 

sculăori-ce instrument 

șirincă şi șurincăeste o bucată de 

loc îngust și lung.  



i 6 
ai 

snidă=pădurea, de brad devastată prin 

ardere saii tăiere. 
șod=—curios, d. 0. ce om șod=ce om 

curios. 
solia=—misie, d. e. și a dat solia= 

și a împlinit însăr- 
cinarea;: 

şort=—nume răi. d. e. om sortit= om 
cu nume răi, om 

pătat. 
spătui=— sfătui. 

steamp==este un lemn mai gros de cât. 

patul, la un ca- 

pt ascuţit şi servă 

la îngrădirea live- 
dilor. 

sugușa =sugruma, strâng de gât. 

suman=un vestmânt de lână cu mânecă 

supăreț=om iubitor de secsul' frumos. 
svârli = arunca, 

țâtă = nesip 

tâlcoziînțelege d. e. nu ne putem 
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= 

„tâlcozi=nu ne pu- 

tem înțelege. 

  

tămădui=— vindeca. 

tăvăsi—prăpădi, d. e. toate vitele 'mi 

| sor tăvăsit= toate 

vitele mi sai pră- 

| păâit. 

târnaț=— coridor, ambit. 

țest = e un fel de cuptoraş mobil de 

. piatră în care femeile 

coc mălaiul care are 

forma pânei şi e făcut 

- din fărină de porumb. 

— Muntenilor le place a 

| mânca mai bine mălaiti 

de cât mămăligă. 

țipă=aruncă; d. e. fîpă-l afarăz=dă-l 

afară ; sati m'a, 
țipat calul = m'a 

tvântit calul; se 

“mai dice şi țupa. - 

„0 țiră“ este identic cu „un pic“ d. e. 

. o țîră de pâre=ni- 
tică (puţină) pâne. 

țirâii — este un scoc ce se așază la 

  

   

    
     

  

    

   

   



    

toitt = sgomot mare. 

tomna= tocmai. 

un isvor pentru 

a conduce apa la 

oare-care  depăr- 

tare. 

iulia fugi, a cobori. | 

tulnic = bucium (Alpenhorn). 'Pulnicul 

ţundră=suman. 

este un instrument 

făcut din coajă de 

teii și cântă foar- 

te frumos cu el 

păcurarii munteni. 

La 1848 în oas- 
tea lui Iancu cei 

mai vestiți tulni- 

cari eraii Albăce- 

ii, şi la semna- 

lele tulnicului sai 

buciumului munte- 

nii sciaii ce aii de 

făcut. 

trăuaș=e un loc plan ca o livadă, 

închis cu gard. 

    

  

 



      
     

UV. 

uricitură = locul într'adins curăţit de 
pădure. 

urlu = coboră; d. e. când urh dea 

munte ? când co- 

boră de la munte? 

Spune-le să urle 
mai tute = spu- 

ne le să cobore mai 

iute. 

            

    
    
     

V. 

văji=potrivi d. e nu se văjesce=nu 

se potrivesc, 

vănslă = scândura ce servesce spre 

| a lua apa de pe 

roata morii. 

a vânsla=a proba cu mijloace ilegale 

de a reuși cu o 

lucrare oare-care ; 

în casul când lu- 

crarea a reuşit,        
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românul din munţi 
dice : am vânslat. 

vâr = în loe de vârf. Forma aceasta, 

prescurtată se în- 

trebuințează numai 

în decursul vorbi- 

rii; ca cuvânt sin- 

guratec însă să es- 

primă curat. 
vigan=—sănătos; d. e. ce vigan ești? 

ce sănătos eşti? 
cum te afli cu să- 

| nătatea. 

voină=un bărbat tânârel de curând 

însurat. 

Z, 

zăpoade=un câmp încunjurat de pădure.  
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V. 

Toponimia în munții apuseni ai 'Tran- 
silvaniei. | 

Am promis la început a ne ocupa, 
pe cât în putință ne este, și cu numi- 
rile localităților munţilor apuseni, acel 
vomănesc ţinut al Transilvaniei, unde 
fie-care stâncă, rii sai pârâi, Juncă 
sait deal, orâş saii sat, ascunde în sî= 
nul lui o dulce sai jalnică amintire 
istorică, 

Cel mai bogat ţinut în evenimente 
privitoare la, luptele Românilor pentru 
naționalitate, dreptate, libertate şi uni- 
tute, e fără îndoială clasicul pământ al 
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Moților, din al căror sîn s'a născut 
capii revoluțiunei de la 1784, Horia, 
Cloşca, şi Crişan, precum şi eroul de 

la 1848 şi 1849, Avram Iancu, regele 
munţilor apuseni. 

Revoluţiunea lui Horia, cu cea mai 

„mare bucurie trebue să constatăm că 

e pe larg descrisă de eruditul nostru 

istoric, N. Densuşan, care wa cruțat 
nică sacrificii, nică osteneală, pentru a 

scoate la lumină acest tesaur naţional. 

Dar o adâncă durere trebue să sim- - 

țim când vedem că istoria mișcărei 

noastre de la 1848 şi 1849 n'o avem 
nici chiar până astă-di, de şi ea sa 

petrecut aproape sub ochii noştri. 

Istoria acelor evenimente mărețe pe- 

trecute în munţii apuseni la 1848 și 
1849 zace încă ascunsă în desimea 
codrilor şi în adâncimea văilor. 

Tot ce s'a scris până astă-di în a- 

ceastă privință sunt numai niște în- 

semnări ale acelora, cari mai ântâiii 

le-aii. însemnat cu spada pe spatele 

dușmanului, apoi cu condeiul pe hârtie,  
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ast-fel că, Avram Iancu, Axente Sever 

şi popa Balint sunt eroii și istoricii 
tot-de-odată ale acelor lupte glorioase. 

Asemenea mai găsim în această pri- 

vință și unele scene și episode istorice 

descrise de Iosif Sterca Șuluţ de Căr- 

peniş în memoriul intitulat : O lacrimă 

ferbinte, şi noi, pentru a putea reîn- 

prospăta în memoria publicului şi în 

specia] a tinerimei române toate acele 

dulci saii tragice suveniri, cari sunt 

strâns legate de localitaţile munţilor 

apuseni, ne vom folosi de toate aceste 

lucrări. 

A 

0. Abrud.!). „La Abrud unde-i aurul 

cel mult“; aceasta, e caracteristica pe 

1. Cu privire la localităţi întrebuințăm urmă 
toarele prescurtări : 

st 

o 

stâncă 

oraş : 

d = deal 

m = munte 

mn = mină 
p = părăti 
r = ru 

8 == sat 
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care a dat'o poporul Româu oraşului 

principal al munţilor apuseni. 

Abrudul e situat în mijlocul mun- 

ților, și dealurile și văile ce 1 încon- 

joară conţinând aur și argint, ţinutul 

lui, împreună cu al satelor din pre- 

jurul s&ă, cu drept cuvânt se numea 

California Transilvaniei. 

Orăşenii şi sătenii din acea parte a 

locului, ocupându-se mai cu seamă nu- 

mai cu esploatarea minelor, s'aii bu- 

curat încă de la descălecare de anu- 

mite drepturi şi libertăţi naţionale, pe 

cari le-ai perdut numai prin viclenia 

Austriacilor sprijinind pe Unguri în a- 

păsarea lor şi pentru a căror recâş- 

tigare în timpul din urmă Moţii mult 

sânge românesc ai vărsat. 

Ospitalitatea, şi sinceritatea munte- 
nilor e proverbială. Casa e deschisă și 

masa lor e îniinsă pentru ori și ce 

călător, fie Român saii strein.. 

Cei cari călătoresc din cele mai de- 

părtate ţări civilisate ale Occidentului 

ca să visiteze în munţii apuseni minu- 

   



  

Ti 

nile naturei: Detunata, Cetatea, Ghetaru, 

se întore în ţările lor povestind cu ui- 

mire despre sincera şi ospitaliera pri- 

mire din partea Abrudenilor, Buciu- 

manilor, etc. 

Acel care n'a fost şi n'a vădut cla- 

sicul pământ al Moților, nu poate avea 

pretențiunea că ar cunoaşte Transil- 

vania şi adevăratul element românesc. 

In orașul Abrud sa născut nemuri- 

torul mitropolit al Blașului, Alerandru 

Sterca Șulut de Cărpeniș, dintro ve- 
chiă familie patriciană, care prin în- 

cuserire se înrudea cu alte două familii 

nobile române, cu familia Neagoeştilor 

şi a Boereștilor. In O lacrimă ferbinte 
se dice că Boereştii ar fi descedenţii 

marelui boer din comuna Dudesci, de 

lângă Bucureşti. Nu știi cum v fi fost 

ascendentele lor, dar în cât pentru 

descendenţii lui, apui cu durere trebue 

să o constat că Boereştii de ]a noi mai 
toți s'aii renegat şi ai înmulțit rându- 

rile aristocraților maghiari. Chiar şi 

astă-Qi preşedintele de etate al Ca- 
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merei din Pesta e unul din acei des- 

cendenți ai Boereştilor, cari ai urât 

cu înfocare neamul românesc și al cărui 

fii, cu numele Boer Kalman, cât a 
fost Căpitan suprem (Prefect) al dis- 

trictului Făgăraș, s'a purtat cu Românii 

mai r&i de cât un paşă turcesc. 

Membrii familiei Șuluţ şi Neagoe 
însă în toate timpurile ai fost unii din 

cei mai buni şi distinși Români și re- 

posatul mitropolit Alexandru toată viața, 

și averea lui a consacrat'o cause x0- 

mâne. El se opunea la 1866—1867 
din toate puterile pe lângă casa im- 

perială din Viena contra înființărei dua- 

lismului, ale cărui urmări fatale astă-qi 

cu amar le simțim. Acest vrednic mi- 
nistru al altarului român 'și a dat 

nobilul suflet în mâna Creatorului la, 

1 Septembre 1861 în Blaş și diarul 

Românul, în jalnicul necrolog cu ade- 

vărat cuvânt la numit: floarea româ- 
nismului. 

La 1848 și 1949, în acei ani de grea 
vijeliă, Ungurii ajutați de generali 
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renegați, ca 'Țeţ (Czecz) care era, român 

din opincă din Săşciori, districtul Fă- 

gărașului şi care astădi serie memorii 

Ungureşti în America, ocupase mai în- 

treg Ardealul şi numai cetatea de 

la Aiba-Julia sta neatinsă ca şi un 

stejar la falnicile poale ale munţilor 

apuseni, 

Toate atacurile îndreptate în contra, 

€ă zadarnice aii remas, căci Românii 

din munți şi din câmpii din când în . 

când coboraii muntele Mrlăi şi cu 

vânjoasele lor brațe o adăposteaii şi o 

apărail. | 

Imprejurarea aceasta a, făcut pe 

Kossuth să se convingă ca fără de 

munții apuseni nu poate lua în stă- 

pânire Ardealul şi din acel moment 

toată campania Ungurilor în Ardeal a 

fost îndreptată în contra Moților, al 

căror fortăreață naturală era neapărat 

Abrudul. 

Kossuth însă a propus şi Tancul a 
dispus. 

De două ori a străbătut generalul 
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Hatvani şi odată baronul Kemâny Far- 

kaș cu numeroși honvedi în Abrud, 

dar tot-d'a-una oastea lor fiind sdro- 

bită şi fărămată, numai atâţia sait 
„mai putut întoarce, cât să poată duce 

solie lui Kossuth, despre înfrângerea 

lor şi cărui trufaşul' comandant, ba- 

ronul Kemâny Farkaş i-a dis: dracul 

să se mai bată cu Moţii și cu po- 
piă lor. 

Tot atunci Ungurii ai esecutat în 

Abrud pe Dobra şi Moldovan, iar Ro- 

mânii reocupând oraşul ati sfăşiat în 

bucăţi pe un trădător, cu numele Dra- 

%oș, dicându-i: Spurcatule ! așa să piară 

toți câți "și vând sângele lor ! 

Abrudsat sai Abrudel. Acest sat 
şi-a câstigat o însemnătate deosebită 

înaintea muntenilor prin una din sce- 

ele cele mai carughioase întâmplate 
la 1849 şi care scenă se află descrisă 

şi în O lacrimă ferbinte. 
Primarul de acolo cu numele Bidi- 

guţ, era unul din acei Români prudenți 

- și oportuniștă, cari în materie de na- 
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ționalitate urmează cu sânţenie învă- 

țătura evangelică: mielul blând suge 

doue vi şi capul plecat nu ?] taie sabia. 
Intw'una din dilele furtunoase ale a- 

nului 1849, când lupta între Unguri 

și Români curgea cu înverșunare între 

Abrud și Cărpeniş, primarul nostru, 

neputând sci de mai înainte care va fi 

mai tare și a pus pe unul din servi- 

tonă să privească de pe un deal ce era 

de asupra casei lui şi să'] vestească 
de la un moment la altul despre me- 

sul luptei, iar el ca om prudent şi o- 

porlunist s'a aşedat în curte ţinând 

într'o mână haine româneşti şi în cea- 

Valtă ungurești în scop că dacă vor 

birui Românii să-i primească, româneşte 

iar pe Unguri ungurește. | 

Servitorul privind la bătaie începu 

a striga : 

„Ține-te bine jupâne! Ungurii şi 

Românii se bat ca orbii. Fug Românii! 
Imbracă iute nădragii (pantalonii) ju- 
pâne! 

„Sai întors Românii! Se bat pept 
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Ja pept cu Ungurii! Fug Ungurii! Im- 

pracă iute ciorecii, (iţarii) jupâne! 

„Ungurii au respins pe Români! 

Imbracă iute nădragii jupâne'! 

„Românii se bat ca leii! Ungurii fug 

în ruptul capului! Aulio ! Imbracă iute 

ciorecii jupâne!“ 
„Audi măi!—sbieră din toţi plămânii 

oportunistul primar de pe care curgeaii 

sudorile ca valea, de atâta, îmbrăcat şi 

desbrăcat,—al dracului să fi tu cu 

Ungurii şi cu Românii t&i cu tot. Nu 

mă mai îmbrac nică ungureşte, nici ro- 

mânește. Voiii astepta, numai în ismene 

şi cămaşă și apoi să fie ce va vrea, 

D-qeu! 
s. Albac. Aică s'a năs- 

« Albac-Arada, | cut primul căpi- 

v. Arada, tan al revolu- 
țiunii Românilor de la 1784, Horia, 

din părinţi cari eraii iobagă ai Statului. 

Albăcenii în tot-d'a-una, ati trecut în 

ochii muntenilor de cei maă vitezi în- 

tve viteză. Chiar şi în r&sboaele ca 

Ungurii, în 1848 și 1849, ei formati 
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elita oastei Iancului. In timpul acelor 

sângeroase lupte, dintre ei se alegeaii 

cei mai buni“ fulnicari. Și când un 

Albăcean punea tulnicul la gură re- 

sunaii munții de sunetul marşurilor e- 

voice ale ostașilor români, marșuri pe 

cari ei le cântaii cu o măestrie ne mai 

pomenită. 

La semnalul tulnicului vedeai eşind 

din fie-care casă, bătrâni, bărbaţi, 

jună, şi cu mălaiul în traistă și cu 

lancea în mână, alergând cu însufle- 

ție ca să dea pept cu inamicul pentru 

reluarea, drepturilor și libertăţilor stră- 

MoOșescă. 

mu. Ambrosie Aceste sunt nu- 

«  Arâma, me proprii ale a- 
cestor două mine de aur. 

v. Arieş. Râul acesta e unul din rîu- 
rile cele mai principale în munţii apu- 

senă. Arieşul isvorește din muntele Bi- 

harea, și curgând pe la Câmpeni, Bistra, 

Baia, Sălciua, Buru, se varsă din jos 

de Turda în Mureș. 

Pt, AmMpoiil. Asemenea e un rîi mai 
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mare care curge în direcțiunea spre 

Slatna, Galaţi, Ampoiţa, Vărarniţa etc. 

şi se varsă la Alba-luiia în Mureş. 

B 

0. Baia. (Offenbânyâ)y  Câteşi patru 

„ Baia de Criş. aceste locali- 
„ Băița. tăți sunt mică 

„ Băişora. oraşele dră- 
_gălaşe de munte, pe pământul cărora, se 

află mine de aur şi de argint, cară parte 

din ele sunt proprietatea Statului, iar 

cele mai multe ale societăţilor și particu- 

larilor. Minele se esplotează după re- 

gulele prevăqute în dreptul montanistic 

(Bergrecht). 
In Bata, după cum îi dice poporul, 

iar Ofenbaia, dupe cum o numesc în- 

vEțaţii, s'a născut și a trăit ca preot mi- 
vean renumitul protopop Josif Ighianu 

reposat tot acolo la 15 August 1859. 
„Acest zelos protopop muntean încă 

pe la anul 1835 concepuse planul de 
a destina ca fond o sumă de bani   
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pentru întreţinerea la Viena a mai 
multor agenți români, cu însărcinarea, 
de a interveni necurmat la curtea îm- 
părătească în favoarea poporului român, 
căruia domnii feudali îi răpise chiar 
și dreptul de a putea, petiționa, la îm- 
păratul. 

In urma sfaturilor mai multor dis- 
tinși Români, Ighianu a! renunţat la 
acest plan şi a adoptat pe acela dea 
ajuta la studii superioare universitare 
tineri români lipsiți de mijloace în 
scop de a organisa o pleiadă de apă- 
rători ai poporului român. | 

Scopul n'a prea fost atins. Unii ati 
eșit buni, dar alţii din nenorocire, fie 
din lipsa de mijloace de a putea trăi 
independenți, fie din vanitate ouă o- 
portamitate, în loc de a, face pe apărătorii 
poporului, le a plăcut mai bine să 
facă pe eseculorii legilor streine con- 
tra luă, 

Chiar şi Recsy Emil, dacă nu mă 
înşel, fiii de popă de pe câmpie, cu 
numele Rece sai Receanul— autorul  
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Dreptului Roman scris în limba un- 

gurească—a fost ajutat la studii de 

bătrânul Ighianu şi, în loc să devie 

un apărător al Românilor, sa făcut 

profesor la Universitatea din Pesta, 

pentru a îmbogăţi cu scrierile lui ungu- 

rești literatura maghiară. Aș mai putea 

cita și alte esemple dar mă opresc aci 

ca să nu fac prea mult sânge r&i.1) 

In fondaţiunile din Sibiii înființate 
pentru scopuri românești de cultură e e- 

ternisat și numele protopopului Ighianu. 

Baia de Criș e capitala Zaran- 

dului şi e situată pe ţărmii Crișului, 

rîul -cel mai însemnat din Zarand, de 

unde locuitorii Zărăndani se numesc 

Crișeni. 
La 1849 în acest orășel a stat mai 

mult timp închis Buteanul, prefectul 

iubit al muntenilor, care, în urma, tră- 

dărei lui Dragoş, a fost prins de Un- 

„1), Acestea le scii de la mama-mea și unchii mei. 
Protopopul Ighianu era frate bun cu mama-ma- 

mei, adecă cu bunică-mea. 

(Peofil Frâncu.)  
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guri şi care a mai trăit atât timp în 
cât să vadă în dous rândufi sdrobită 
oștirea lui Hatvani. 

Buteanul din ordinul lui Hatvani 
a fost esecutat la 22 Mai 1849 în 
Jozasi. 

In momentul esecutărei, Buteanul, 
după cum ne spune lancul în memo- 
riul s&i, a rostit aceste ultime cuvinte:: 
» ii mor liniștit pentru că moartea mea 
este sesbunată destul prin cele dous 
deculături ale Maghiarilor la Abrud.“ 

Băița e asemenea un mic orășel de 
munte în comitatul Zărandului. 

Locuitorii acestui orășel mai toți se 
ocupă cu băișagul (metalurgie) şi parte 
din- ei sunt Nemţi de religiune catolică, 
dar cari vorbesc jumătate nemţeşte și 
jumătate româneşte ; de esemplu: Schau 
Mari! ob dacă vine vaca von die 
ciurda ? | 

In Qiua de Săntă-Maria-mică, dacă 
"mi mai aduc bine aminte, în Băița, 
băeșii români și nemți fac o festivi- 
tate deosebită, care nu se usitează ni- 

6  
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căiră în munți. Junii băeși aleg un 

berbec alb *ca zăpada, şi împodobindu'l 

cu tot felul de panglică, merg însoțiți 

de lăutari şi jucând gin curte în curte 

pe* la orășenii mai fruntași. 

In procesiunea lor pe strade și prin 

curți strigă necurmat : Kirvai la be- 

Dece! şi de aceea, această serbătoare 

poartă numirea de : Kirvai la berbece. 

Ei primesc apoi daruri de la orășeni şi 

sara se ospătează cu toții împreună. 

Se dice că origina acestei sărbători 

ar data de la aședarea coloniei ger- 

mane în această localitate, cu care o- 

casiune biserica coloniei sa sânţit cu 

o pompă deosebit de strălucită, tăin- 

du-se jertfă cel mai frumos berbece. 

Deci întru amintirea, acelei festivități 

ea. apoi e repetată în fie-care an. 

Sânţirea, bisericei în limba germană . 

se numește:  Firchweihe şi coloniștii 

după timpuri începând a 'şi perde limba 

aă făcut din această numire rai 

la berbece.   

    

 



  

d.  Babiţa. p.  Bogleştilor. 
„  Bacaronii. d.  Boldeştilor. 
„ Bâdea. m. Bomb. 
V.  Băeșesii. d. Borcan 
d.  Băeşilor. e. Bordeştilor. 
> Bălan. p.  Bortășeştilor. 
m.  Balomireasa. d. Boteştilor. 
d. Balului. mn. Botaşul. 
mn.  Băraca. m.  Bradii. 
m.  Bâle. v. Brătinesii. 
s. Belioara. d. Breaza. 
d. Berbeceanului. s. Brădeşti. 
m. Biharea. s. Brădeşti. 
p. Blaș. v.  Bucenișului. 

S, Bucuresci e un sat în Zarand 
aproape de Byad. Ă 

0. Brad. Acesta, e un orășel în Za- 
rand unde se află pune școale primare 
și un liceit român gr. or. cu patru 
clase înființat prin subseripțiunile şa- 
telor din acel comitat, 

Bistra. In acest sat a funcționat ca 
preot mirean nemuritorul Alexandru 
Sterca Șuluţ, de unde a trecut Ia 
Șimleii ca vicar al Selagiului, iar la 
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1850 a fost ales episcop și la 1899 

mitropolit al Românilor greco-catolică 

cu reședința în Blaş. 
In satul Bistra am v&qut ceea-ce 

n'am vădut în alte sate romăneşti, fie 

din munţi, fie din câmpii, şi anume 

aceea că în acest sat lăutarii nu sunt 

țigani, ci română neaoși. 

Bistrenii ai foarte mare atragere 

şi talent natural de a, cânta cu vioara, 

flauta, clarinetul, violoncelul, etc. E 

încântător de a asculta pe aceşti lău- 

tară români cântând cântecul lui Horia 

şi maxrşurile eroice ale lui Iancu. Lău- 

tarii Distreni, în plina lor fericire se 

pot vedea mai cu samă la bâlciuri 

(târguri) în Câmpeni, Lupşa etc. 
Bucium-Sat, Acestea sunt u- 

„ ISbita, nele din cele mai 

„ Muntari. frumoase şi renu- 
„asa. mite sate din a- 

«  Poeni. propierea Abru- 

„  Valea-Albă. | dului şi sunt cu- 

noscute sub numirea colectivă: Ba 

ciumană.   
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Locuitorii acestor sate mai toți se 
ocupă cu băişagul şi împreună cu cei 
aă Abrudului încă din vechime se bu- 
curaii de anumite drepturi şi libertăţi 
naționale, pe cari feudalismul maghiar 
ajutat de cel austriac a isbutit de a le 
sugrumna. a 

Portul buciumanilor şi al buciuma- 
nelor e cel mai finmos dintre toate 
porturile câte le-am văqut în ţinuturile 
românești; eleganța lui, bogăția bro- 
dăriei şi culorile cele mai gingaşe şi 
estetice sunt cu mult mai pe sus de 
cât să le pot descrie. Dar şi în ceea ce 
priveşte frumusețea, femeilor și a băr- 
baţilor din Buciumani, pot să afirm 
fără să 'mi fie frică de a, fi desminţit, 
că ocupă locul ântâiă printre Români. 
Portul și frumuseţa acestor munteni 
și muntene a, fost descrise îndestule 
vânduri în modul cel mai măgulitor de 
către visitatorii străini. Chiar şi ve- 
numitul romancier maghiar Mauriciii 
lokai din acest ţinut, romantic româ- 
nesc şi-a luat subiectul pentru com- 
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punerea frumosului și interesantului 

săi roman: Săracii Avuţi sai Puţa 
Neagră, prin care, după cum s'a a- 

fivmat de către maghiari, ar indentifica, 

pe reposatul baron Vasile Nopcia şi în 

deobşte purtarea aristocraților români 

renegaţi din 'Transilvania. 

Dumineca e qi de târg în Valea 
Albă şi în această qi se pot vedea a- 

dunaţi la un loc, Buciumani şi Buciu- 

mane, Mogoşeni şi Ponoreni, Intregăl- 

deni şi Carpinişeni, şi în adevăr nu 

ştii la ce să priveşti mai mult, la sta- 

tura, atletă şi la capetele de Cesari ale 

bărbaţilor, sait la frumuseţa de deiţe 
şi la costumul pitoresc şi nedescrip- 

tibil de elegant şi de bogat al femeilor 
din Buciumani ? N 

Locuitorii munteni e sciut că afirmă 

cu mândrie a fi Români, dar nicăieri 

numele de Român nu inspiră streinilor 

un respect atât de mare ca în acest 

ținut al Abrudului. 

Buciumanii, pe lângă partea însem- 

„nată ce o ai în istoria generale a   
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muntenilor, mai al și o alta specială 
a lor pe care numai un monografsait 
istoriograf de specialitate ar putea-o 
înfățișa în adevărata ei lumină. 

Am dis mai sus că acești Dravi 
Români erai oameni liberă şi aveati 
drepturile lor proprii naţionale. 

Dar crudul feudalism maghiar dina- 
inte de 1848, care, cu ajutorul baione- 
telor austriace, dobora tot ce întâlnea, 
vomânesc în calea sa, a isbutit să su- 
prime și libertăţile Buciumanilor, fă- 
cându-i iobagi ai Statului sati cum dic 
muntenii ai Fiscușului. 

Incă înainte de revoluţiunea lui Horia, 
acești locuitoră ca şi cei-l'alți munteni 
începuse a se judeca cu Statul, dar 
Statul fiind şi pârtul şi judecătorul, 
an cu an trecea și moțul sermanul 
dreptate tot nu mai găsea, 

La 1837, locuitorii aii refusat de a; 
mai face îobâgiă; guvernul fendal- 
aristocrat a rânduit putere armată 
pentru a-i supune. 

La, intrarea soldaţilor în Bucium-Şat,
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200 oameni în frunte cu săteanul Mă- 
nase Cosma ai protestat. Căpitanul 

Vizner, comandantul husarilor, s'a re- 

pedit asupra lui Cosma şi a început 

să "| bată cu sabia peste cap, şi a 

doua, qi Va mai supus şi lao crâncenă 

și barbară bastonadă. Patru căprari 

de la husari i-ai tras 100 de bețe, 
din care pricină a r&mas schilod şi ne 

mai putând lucra cât a mai trăit a 

umblat cerșind. 

Soldaţii aii stors de pe locuitori 

20,000 fiorini şi lmându-le şi 50 de 
vite, aii plecat din Bucium la Abrudel 

şi Cărpeniș, unde tot asemenea drep- 

tate ungurească ai făcut. Fruntaşilor 

confiscându-li-se averea ai fost înfun- 

daţi în temniţele de la Aiud unde ait 
zăcut ferecaţi în lanţuri până la, sfâr- 
şitul anului 1842. 

Pe vremea aceea se aşedase în Bu- 

ciumani 0 femeă nobilă şi foarte ins- 

truită, cu numele Ecaterina Varga, 

despre care unii credeaii că e ma- 

ghiară, alții că e română şi cei mai   
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mulţi că ax fi văduva unvi renumit 
avocat din Viena, care în mai multe 
rînduri ar fi fost la Curtea împără- 
tească în causa procesului muntenilor 
și ast-fel socia lui, având un talent și 
o instrucţiune superioară, sar fi ini- 
țiat cu deamănuntul în starea lucrurilor 
din munţii apuseni. 

Și în adevăr Ecaterina Varga, îndată 
ce s'a stabilit în Buciumani, sa pus 

„pe lucru, și a luat asupra sa apărarea, 
locuitorilor în procesul cu Statul. Ina- 
inte de toate a înaintat o petiţiune în 
care dofumenta că Românii din acel 
ținut ai fost şi sunt oameni liberi, iar 
nu iobagi. Petiţiunea era scrisă în 
limba maghiară și sub-serisă: Varga 
Caterina. 

După aceea a început a ţine prin 
bisericele comunelor întruniri publice, 
la, cazi participati muntenii la, început, 
cu sutele și apoi cu miile. "inerea, în- 
trunirilor în tot-d'a-una o anunţa de 
mai înainte prin comune, și de a- 
ceea, participaii la ele locuitori din cele 
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mai depărtate cătune. In întruniri, a- 

ceastă femeiă nobilă învăţa pe oameri 

să lupte cu bărbăţie pentru libertăţile 

şi drepturile lor răpite. Popularitatea sa, ; 

începuse a cresce în cât numele ei re- ; 

suna de la o margine la alta a mun- : 

ților şi Moţii cu drag o numeaii: Că- 

- zălina, Doamna noastră. 

"Guvernul și aristocrația feudală în- 

cepuse a tremura de fiică: se temeai 1 

că vor vedea revoluțiunea lui Horia 

în a, doua ediție. De puterea armată 

* nu cutezaii să facă întrebuințare pentru 

prinderea, agitătoarei; prin urmare, s'a 

folosit de un alt mijloc, de mijlocul 

trădărei. 

Ecaterina Varga anunţase pentru 

- diua de Bobotează, 6 (18) Ianuariii 
1947 ţinerea unei întruniri înaintea, 

bisericei din Bucium-Isbita. 

La această întrunire din nenorocire 

se ivesc şi „patru dumni“, între cari 

unul era prelat cu crucea mântuitorulei 

pe pept. ... . . altul vice-comite şi ceă- 

Talţi duoi erai funcționari de. la, ofi- 
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ciul camerar din Abrud. Domnii aveai 
sânii cu câte patru cai ca smeii. După 
serviciul divin, cel smerit, cu crucea 
vestignivei pe pept, chiamă pe doamna, 
Ecaterina, la, o parte, o ia la braţ, merg 
încetişor înainte; . . „ cei-l'alţii cu să- 
niile îi urmează; . . . . dartot în pas. 
Depărtându-se în cât-va de mulțimea, 
poporului, popa. . . pofteşte pe doamna, 
în saniă, ca să meargă împreună la, 
prănd la preotul local. Doamna. pri- 
meşte invitavea, dar n'apuca-se a se 
aşeda bine în saniă şi caii o rup la 
fugă ca fulgerul ; a doua saniă după 
că. Doamna vrea să sară, popa o ţine 
încleștată. Atunci se aude un țipet, 
caxe a umplut munții de jale; ţipetul 
doamnei Ecaterina: Nu me lăsaţi fra- 
filor! Trădare ! i 

Ecaterina, Varga cu iuţeala fulgerului 
a fost condusă la Alba-lulia, unde a, 
fost în aceeaşi temniță închisă în care 
a zăcut şi martirul libertăței, Horia. 

Cine a fost şi de unde a venit a-. 
ceastă nobilă femeiă ?. Cu cine și ce 
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corespondență avea ea şi unde se du- 

cea când dispărea câte o lună și două 

din Buciumani ? Ce s'a făcut cu ea, şi 

unde a murit ? Iată tot atâtea între- 

bără asupra cărora planează până în 

acest moment o negură deasă! 

E de datoria, istoricilor noştri, ca în 

interesul istoriei naționale, să risipească 

cât mai curând această negură ce în- 

tunecă vederea Românilor.(1) 

C. 

"Calata saii Riu Calatei. La 12 
Martie 1949 comandantul ungur Gyelei 

ca 1600 de honvegi s'a, încercat să 
pătrundă în inima munţilor pe la Mă- 

rișel şi Riul-Calatei. 

1). Cele relatate în privința acestui episod istoric, 

parte le-am audit și eu de nenumărate ori din gura 

a los noștri când eram acasă în munți, parte le-am 

estras din O Zacrimă ferbinte a alui Şuluţ, în care 

figurează chiar și persoanele ca numele lor, Eti am 

omis cu intențiune numele, lăsând în sama istori- 

cului competent ca să le descrie cu imparțialitate 

tristul rol de gendarmi, pe care Ta jucat fie-care 

-din ele în această tragedie. 
(Teofil Frâncu.) 
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Mărișelenii împreună cu femeile lor 
ai dat pept cu inimicul. Soarta luptei 
a decis-o eroina Palagia Roșiă, care a 
organisat și a comandat ceata femeilor. 

Femeile punându-și pălării bărbătesci 
pe cap, încălecând pe caii, urcând în 
cea, mai regulată ordine pe muntele 
Grohotu şi ajungând în creasta lui, 
Palagia Roșiă, privind mişcările _ini- 
micului, în momentul bine-venit, a dat 
semnalul cu tulnicul la o lovire gene- 
rală. Femeile simulând o demonstra- 
țiune, bărbaţii lor Mărişeleni arunca- 
tu-s'aii ca, leii asupra dușmanului, care 
nu mai căuta să se bată ci mai mult 
să scape cu fuga. 

Câmpeni. Cine dorește să cunoască 
portul, obiceiul și statura, Moților saii 
Vopilor, n'are de cât să asiste. la un 
bâlciii (târg) în Câmpeni, capitala lor. 
Acest mic orășel e situat pe ţârmii 
Arieșului în mijlocul celor mai veseli 
și romantici munți și e umbrit de um- 
bra, celor mai frumoși braqi cari, de 
pe dealul Podurile, se resfaţă în răs- 
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lăţirea, stufoaselor lor cetini asupra 

Câmpenilor. 

In acest orăşel era, cartierul general 

al Iancului şi tot din el erai şi cei 

mai distinși şi vitezi tribuni ai lui, ca 

Corcheș şi Mihail Andreica, despre cari 

Iancu cu plăcere se esprima. că dacă 

aceștia ar fi făcut studii militare ar 

fi eşiţ. cei mai mari strategici ai tim- 

pului nostru modern. 

La, Câmpeni era şi sediul trupei de elită 

a Jancului. Această trupă cari se numia, 

gardă saii gardiștă şi cară, oră unde era o 

luptă care trebuia să decidă asupra mun- 
ilor, eraii puşi în capul glotaşilor şi bă- 

gaţă cei d'ântfiii în foc. Gardiștii se com- 

puneaii din cei mai frumoși, voinici și 

pricepuţi feciori ai Moților. Tamburul lor 

major era, frumosul și isteţul copil de 

12 ani al lui Petru Călţunarul din 
Câmpeni. Despre acest copil se dice 

că adese când vedea că lupta mergea, 

prea, încet, da semnalul la asalt, fără 

să aștepte comanda mai marilor săi, 

şi așa multe din bătăliele Moților numai   
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prin aceasta a lui îmbărbătare s'ar fi 
câștigat. 

Cu ocasiunea unei aprovisionări a 
cetăţei de la Alba-Iulia, gardiștii fiind 
bătuți de Unguri, tamburul lor, cel de 
12 ani, era să fie prins de honvedi. 
In momentul când era, să pună mâna 
pe el, apare tribunul Andreea ca, 
trăsnetul în mijlocul lor, apucă pe co- 
pilaşi de păr, a ridicat pe cal şi așa 
a fugit cu el sus la munte în sus. 

Pentru a'şi putea, face cirie-va, o în- 
chipuire cum se băteaii ai noștri cu 
mânile goale și rupți de foame cu înar- - 
maţii şi îmbiubaţii honvegi susținuți cu 
bani și cu muniţiuni chiar de Nemţii aus- 
triacă, reproduc aci din Q lacrimă fer- 
binte următoarea scenă, care ori-cărui 
Român adevărat trebue să-i sfâșie inima, 
de durere. 

Intuna din qile d. Iosif Șuluţ și 
Iancul se preumblai sub pădurea de 
bradi Podurile și la un isvor limpede 
ca cristalul sta un om necăjit ţinând - 
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la, scocul pe care curgea apa o bucată 

de mălaii uscat pentru a o înmuia 

spre a o putea mânca. 

Tancul văqându'l l'a întrebat: 

„Audi! mai căpătat poruncă să-ți 

iei merinde pe 4 qile? 
„Da, însă fiind muerea bolnavă nu 

mi-a putut face merinde; un mălaiii 

ce'l aveam lam lăsat la copii. 

„Dar lance nu ai; cu un par vrei 

să mergi la bătaie? 

„Sum om sărac, coasă n'am, bani 

tocmai n'am. 

„Ticălosule, qise Iancul ră&stit, nu 

ţi-ai putut câştiga până acum vre-o 

armă? 

„Am, domnule, donă acasă pe cari le- 

am. luat de la hovendi în bătaia dela 

Abrud, dar n'am cu ce le încărca, n'am 

fișaguri, (cartușe). Dar nu te supăra, 

domnule, pușcă am, voiii lua eii de la 

dușman cărtușe, numai daca nu mi-ar 

_murii biata nevastă şi copii de foame“. 
D. Şuluţ i-a dăruit 1 fiorin. . 

însă 

. . . . . . . . . . . .        
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După bătaia de la Fântânele, în o 
Qi de vară ferbinte ca şi soarele, d. 
Șuluț, preumblându-se pe ţermul 'văl- 
celei, care curge prin mijlocul Câm- 
penilor, vede ședâna lângă apă un le- 
gionar vienez cu capul de moarte pe 
pălăriă şi un tinar unguresc. - 

Neamţul mere lua cu o lingură 'de 
lemn apă din gârlă şi o dedea tuna- 
Tralui. Acesta o lua în gură. şi apoi 
i curgea, amestecată cu sânge pe sub 
bărbie. . . | 

D. Șuluţ s'a apropiat de ei şi i-a 
întrebat pe nemţeşte ce fac? 
„Neamţul -plin de bucurie a răspuns 

În limba lui că omul de lângă el i-a 
scăpat viața și e rănit la un : picior şi 
un alt glonţ i-a : străbătut prin gură 
și i-a eșit prin gât şi de aceea âpa nu: 
0 poate înghiţi. . . - Mae 

„Cum se poate, apoi și el pare a fi 
prisonier-'ca, și tine ? a 
„Nu! el este Român şi “tocmai de 

aceea, nu pot vorbi cu el.« _ | 
Tunarul s'a uitat lung la d. Șuluţ 

7 
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şi cun glas care de abia, se putea auţi 

i-a grăit: | 

„Da. nu mă cunosti, domnule? Ei 

sum omul căruia i-aă dăruit 1 fiorin.“ 

Fraţii Golescă, Bălcescu, N. Ionescu 

etc., în acele vremuri grele, ai stat 

până târqii în toamna anului. 1849 

în. Abrud: şi Câmpeni. și Alexandru 

Golescu când, se preumbla, la Câmpeni 

pe. țărmul. Arieșului, vădând puișorii 

Moților, părăsiţi și flămând, dar tot- 

da-una veseli jucându-se de.a sol- 

daţii, cu durere oftând esclama;: Ro- 

mânaş copil de brav, până când vei fi 

tu sclav.€. | 

„5, Cărpeniş. Acest sat se întinde 

între Câmpeni și Abrud și d'aici sunt 

cei. doui vice-căpitani Cloșca şi Crișan, 

din revoluţiunea de la 1784 a lui Horia. 

mn. Calu. d. Călugărului. | 

m. Calu de peatră. » Camniţei. 

d. - Căldării. | m.  Căpăţina. 

m.  Călineasa, . In. Căprăreții. 

.. 
zi 

a
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d. : Capril. Un deal situat de asupra 
Abrudului care la 1849-49 
a servit Românilor ea punt 
de observaţie. 

d.  Capsa. d. Colţul Lucii. 
»  Cărbunarilor, „Petrii, 
V.  Cărlorii. m. Comanda. 
mn. Carol, d.  Comeştilor. 
m.  Cărsteasa, Comişel. 
„Casa de peatră. mu. Concordia, 

v. “Caselor, d.  Conţu. 
mn. Cătanii. p:  Conţului. 
d.  Cetâţa. m. Corabia, 
v.  Cerniţa, p. Corbului. 
d. Cetate. d. Corbului. 
» Cerbului, 8. Corna. 
8.  Certegea. d.  Corneș. 
m.  Certegiă. „Corneț. 
d.  Ceureasa, p.  Coroeştilor, 
„ Chimeteştilor, mn. Coşomanta. 
» . Cimbreiu. m. Costeasa; | 
»  Citera, d. C. Troianulut 
»  Cingitura, p.  Costinuţ. 
v.  Ciuculeştilor. mn. Cremene. 
p.  Ciunchii, „ ' Cremeniş, 
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m, Ciunget. -. ,.. d. .. Creţeştilor. 

m Coţana. m. Crestături, 

d. Ciungiă. n an. Crăsniciă. 
şî Giurileașa., 4, Crişului. 

d... Ciuta, e Criş 
m. “Goplișul. „m, + Orueile. 

d. Coboşeştilor. d. Cucutiș. 

» " Coacăz. „ Cufundosul. . 

p. * Coceştilor. y. Cumpăna. 

p- Cocos. | d Cuptorușii. 

mn. Cocul. O. „  Curătură. 

p. Codrului. m. Curcub. mare 

d. Colnice. PN m.  Curcub.. mic. 

mn. Colţul. d. Curşele.. 

Cerbu. " Această localitate e situată 

la coastele, Buciumanilor, în strimtoar ea, 

drumului de. “țară, care duce de la A-. 

brud la. Slatna şi având în faţă. Dea- 

Jul-mare,, DE 

În. lupta, cu Hatvani de la 19. Mai 

1845, „din, Abrud, 1a, Cerbu s'a, întâm- 

plat, cea maaă fioroasă scenă. La, „această 

luptă a. participat. contra, Moților şi a 

șasa Companiă, din legiunea; nemţească,. 

de la Viena.: Aceşti legionazi, pentru.    
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distincțiune' purtaă ta „chipiurt "capul 
de moarte, în semn că ex 'nici nu cel, 

nică nu da Vimenui pardoii. 
Pentru: cunoaşterea; acălbia, cari oil 
provocat: acel crâncen' “măcel, “ trebue 
mai nainte de toate să avem o “ideiă, 
fie: măchi: cât :de' palidă; despre” cursele 
întinse de Kossuth prin un trădător, 

"Dictatorul "Ungurilor, Kossuth, în 
urma, nenium&rătelor” lupte tare de câre 

mai sângervase, convingându-se că nică 
una “din trupele” sale n'a, “putut să 

spargă - cordonul și să străbată în mij- 

locul munților, a uneltit în - plân si- 

mulat pentru al] cărni punere în apli- 
care a ales pe un: român iiemeş (nobil) 
de neam din Ungaria. Nuniele lui era 

Dragoș, finmos ' și istoric nume: roinâ- 
nesc, dar ticălos era 'cel! care nu 1 și-l 
scia: respectă. 

Dragoş fiind” depatăt în' distă ' din 
Pesta: şi stând în relaţiuni de sevuilisin 
cu Kossuth, stăpânul lui, 3 vestit ' pe 

Tancul că ax dori'să aibă 0 întâlnire, 
Iancul s'a învoit. 
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Locul de întâlnire, s'a destinat satul 

Mihăileni din Zarand, unde la 25 A- 
prilie a sosit Iancu cu prefecţii mun- 

ților, avocaţii Buteanul şi Dobra, și 

prefectul Câmpiei Transilvaniei, preotul 

Vlăduț. 

Conferința a deschis'o Dragoş di- 
când: | | 

„Capitala Ungariei este reocupată. 

Toată Ungaria e curățită de naimiţii 

Nemţilor; armele maghiare peste tot 

învingătoare. Principele Windischgraetz 

rechiămat ; camarila -umilită ; în Viena 

colcăiră mari ; toată Galiţia în arme 

şi că peste puţin se va deschide un 

congres European. Austria se va des- 
ființa. Rege al Ungariei se „va pro- 

clama. ducele de Leuchtenberg, ginerile 

împeratului Rusiei. “ 
Conferința apoi sa amânat pentru 

ă se continua la Abrud dnpă ce Dra- 
goş va aduce hârtii de la Kossuth cn 

privire la punctele de împăciuire. 

Ta 4 Mai, Dragoș a redeschis la    
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Abrud conferința de la 'căre acum nu- 
mai Vlăduţ lipsea. - i ai 

In timpul negoțierilor, soseşte iin 
curier şi vestește pe cei din conferință, 
despre apropiarea; lui Hatvani “cu o 
armătă numeroasă ; imediat după aceea, 
sosește al doilea curier şi anunţă că 
Hatvani e Ja Abrud. i 

Dragoş respundea, că chiar dacă ar 
veni Ungurii, celor de față nu li se 
va atinge nici un fir de păr. 

Dobra şi Buteanul rămâind în: oraş: 
ai plătit cu viaţa, după cum am: a- 
Tătat mai sus, încrederea pe câre a; 
avut'o în Dragoş. | 

„ Tancul a scăpat încălecând iute pe 
cal şi alergând în galop la Câmpeni 
unde adunându-și cu grăbire oastea 
a dat năvală asupra Abrudului în care: 
se încuibase Hatvani. 

Revenind acum la Cerbu, iată cum 
descrie Tancul acea cruntă bătăliă : 

„Oastea lui. Hatvani':se compunea; 
cel puţin din: 2800 oameni 'cu: 5! 
tunuri. 
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   „ Vânătorii, Moților ajunseră ca. să 

nu mai aibă măcar o pușcătură de 

praf, însă lancerii lor stati la Cerniţa 

gata de bătaie. După ce compania nem- 

ţască se apropiă cu tunurile de Moţi, 

atuncă aceştia îşi aruncară pălăriile şi 

sumanele, se îndreptară din toate laturile 

asupra companiei nemţescă şi asupra 

tunurilor lor, pe care le şi luară, iar 

compania nemțească după 0 luptă din 

cele mai desperate o măcelăriră; unii 

din Nemţi se uciseră ei înşii, pentru 

ca să nu fie deculaţi de lănceri. Unul 

din acei oameni rătăciți cuvântă către 

un Moţ româneşte stricat: Nu me o- 
morâ, pentru că eă sunt neam din 

Viena unde. șede. împeratul. 

„Dacă tu eşti neamţ din Viena precum 

singur spui, apoi mă mir pentru ce totuși 

te baţi asupra împăratului. Şi cine te 

aduse pe tine în munţii noştri pentru 

ca, să ne despoi şi să. ne omori pe 

noi oameni şărmani ? și pentru ce porţi 

tn capul de moarte la pălăria ta? Ta  



105 
Pe 

trebue să mori“, și cu aceasta îl stră- 
punse. : 

" „Din acea companie numai 6 neniți 
remaseră în viaţă. ... Opt hon- 
veci cercară să scape în: satul După- 
peatră. Acolo însă apucânduii doue 
femei tinere şi doug fele îi deculară 
pe toţi. a i 

„Câţi vor fi scăpat cu Hatvani nu 
se poate afla sigur: Unii dic că numai 
14, alţii 50 și iarăşi alţii că 80 ar 
fi scăpat cu el.“ De 

D 

m.  Damâș. “m. Dorna, 
mn. Damuțeşti. V.  Dosului. 
d.  Dârninei. d.  Drediţa. 
mn. Dăroia. v.  Drediţii. 
mn. Despieata. : V.  Dragostii. 
p. Divăii. d. : Drevul. 
V.  Disditului. m. Duba. 
d.  Dobranei. m.  Dumitreasa, : 
v.  Dobreasa. mn. Dungul. 
m. Dole,    
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st, Detunata. Această stâncă care e 
de asupra Buciumanilor, e una din 

minunea-minunelor pe . care vin să o 

vadă străinii din cele mai depărtate 

țări. La 1852 a visitat-o şi Imptratul 
Franţ Iosif al Austriei şi aici ii s'a 

servit o înghețată şi un buchet de flori 
de munte, de cătră o frumoasă ro- 

mână buciumană pe care toți :câţi îl 

înconjuraii aii admirat-o pentru fru- 

museţea ei, ce nu era nici cun fir de 

păr mai pe jos ca a qeiţei Venus. 

E 

d.  Eapa. a, Epureşti. 

d.  Earba-rea. 

PF 

m. Făget. mn. Floreșştilor. 

d. Fântâna rece. m. Frânturi. 

mn. Făurii. d.  Frasinul. 

p.: Faurului. mn. Frasinul. 

d.  Felii. „d.  Prăteasa. 

„  Fleanca. „Frumos.  
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d., Fleului.  - q. Frunţilor. 
mn. Floreştilor. »  'Fureilor. 
d.  Flocosul. 

d. Fericet. Un deal de o înălțime 
considerabilă pe care este aședată ca- 
sa lui Horia, care, mulțumită neinte- 
resărei muntenilor, dar în special a ne- 
poților lui, este în ajunul unei totale 
nimiciri. 

m. Fântânele. Pentru a putea în= 
fisa cititorilor acest admirabil loc în 
deplina lui frumuseţe mi-ar trebui se 
dispun de. penelul unui pictor renumit 
şi parcă chiar şi atunci copia numai 
cu anevoe sar putea apropia de o- 
rigina].. | | | | 

Nici o. călătorie pe faţa pământului * 
nu cred că poate fi mai plăcută şi mai 
încântătoare de cât aceea când cine-va, 
merge de la Câmpeni călare peste Mun- 
tele mare pe la Fântânele la Cluş. Pe 
coama, acelor munți, care. pare -a se 
înălța până la, cer, -se întinde o paji- 
şte ca, și cea mai frumoasă luncă de 
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la, şesuri, iar coastele lor sunt acope- 

rite de dese şi stufoase păduii de brad. 

La 21 Tunie 1849 romanticele Fân- 

tănele s'aii schimbat în cel mai frumos 

câmp de onoare pentru Români în lupta 

lor din acea d ci n Ungurii. Dă 
. . . . . . . 

In primăvara anului 1848 un fru- 

mos şi voinic tânăr maghiar călătoria, 

prin munții noştri, admirând fr umuseţea 

lor şi poate studiind chiar Și | tăria lor. 

Numele tânărului era Vasvary Pal, des- 
pte 'care se dice că era, atât de învăpăiat 

maghiar și un orator atât de mare în 

cât chiar şi vulpoiul slovac, Kossutii, 
începuse a'și teme popularitatea de el, 
„mai ales că doamnele din Pesta în semn 

de stimă și admiraţiune îi dăruise un 
frumos inel de aur. Pe inel era gra- 
vată o carte deschisă peste care sta 
curmediș o sabiă scoasă din teacă. 
Pe o pagină a cărţei era, inseripțiunea: 

V. P. iar pe cea-laltă 1848 Martie 

în 15... ina proclamărei revoluţinnei. 

. . . . L] . . . . . . Lă .  
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„Into gi de Mai liniștită şi lumi- 
noasă a „anului 1848 un străin călător 
bate la ușa Iancului, care era acasă 
la părinții lui în Vidra. Străinul era, 
Vasvary. . 

Iancul. cu dragoste îl primește i 1] 
găzdueşte. 

- Străinul arătând bunătăţile ce ar a- 
duce pentru ţară unirea, Ardealului cu 
Ungaria, Iancul îl combătea Și vorba- 
vorbă aducea în cât , Vasvary mâhnit 
grâia;: | 

„Daca nu vreţi unirea, vom face-o 
noi. cu armele!“ 

Tancul „Yespundea;: 
„Să şeiă că eă sum nepotul luă Ho- 

ria, care a crescut în casa asta, unde 
ne aflăm noi, și care a, murit. pe; roa- 
tă şi. Îi sai aruncat trupul în: toate 
părţile lumei:. sum gata a; urma lui, 
dar : unirea, cu ţara; Ungurească “Dică. 
mort -n'o primesc!“ 

. Stăpânul. . casei, părințele Tancului, 
unul din cei mai; de frunte săteni tă-. 
indu-le discuțiunea, dise:; . cp 
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„Daca, e vorba de unire, apoi Ardea- 

lui trebue să se unească cu țara Ro- 

mănească; așa cer sătenii noştrii.“ 

„Ei bine bade, dar nu toți simţesc 

așa, căci Românii din Maramureş, Săt- 

mar, Biharea, etc., sunt cu noi şi ce 

veţi opune înfricoşatei puteri maghiare? “ 

„Braţele noastre, coasa şi ferul de 

la plug, respunse Tancul, dar unirea 

nică morți n'o vrem. E 

„Atunci, răcni Vasvary, otărască 

între noi sabia!“ 

„La revedere pe câmpul de bdiaie, 

respunse Tancul, şi cei doni adversari 

întinţindu- şi mâna, se despărţiră. | 

Printre brad Și pe cărări ânguste 

rătăcia un tânăr călător adâncit în 

gânduri grele şi însoţit de: un călăuz. 

Gândurile în cari se adâncise nu îi 

le putea, risipi nică poveştile călăuzu- 

Jui, nici sgomotul păraelor şi: numai 

când s'a, apropiat de Fântânele s'a de- 

şteptat şi pe care privindu-le șă-a, ri- 

dicat capul spre cer și & “&sclamat:  
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DO 

» Doamne! ce loc încântător! Dac'aşi 
fi un lord bogat ași lăsa prin testa. 
ment să mă îngroape aici unde nimic 
nu conturbă această tăcere sărbătorea. 
stă! Aici pare că eşti mai aproape de Dea). ae 
. 

. . 3. 

Pe la mijlocul luncă Ii funie 1849 
în cartierul general de la Câmpeni se 
vedea o mare mișcare. 

De-la trecătorile munților spre Cluș 
soseaii necurmat curieri și anânțai pe 
Tancul că Ungurii înaintează spre Câm- 
peni și că satele Mărişel, Jurcuța, Rîul- 
Calatei, ete. le ai şi prefăcut în cenuşă. 

Tancul trimite pe tribunul  Corcheş. 
din Câmpeni cu 123 vânători şi 317 
lanceri, cari sosesc în diua de 20 Tu 
nie la Fântânele, unde a așteptat so- 
sirea trpei maghiare comandață ' de 
Vasvary şi al cărui nuniăr se urca la 
3000 oameni, între cari 300 având 
securi ca se curețe din cale 'barica- 
A NI 

D O lacrimă ferbinte P. | 
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dele de lemn. ce le ridicaseră Românii; 

afară de aceştia Vasvary mai avea 

cu sine şi 5 tunuri. 

Tată acum cum descrie şi un scrii- 

tor maghiar în diarul Banfi- Hunyad 

reprodusă şi de qiarul gyetâries din a- 

nu 1985, această crâncenă luptă: 

«Când eram la Câmpeni multe am 

auzit vorbindu-se de Vasvary Pal şi 

mulți plângând îşi aduceait aminte de 

resultatul nenorocit al acelei ciocniri 

săngeroase. | e 

„Românii erai comandaţi în . contra 

lui Vasvary, de Niculae Corcheș, care 

a decedat acum de curând la Câmpeni 

în miseriă. De la el am descrisă în 

limba, română cursul bătăliei de la, Fân- 

tânele, 

„Manuscrisul sună din cavânt în cu- 

vânt astfel: 

„Era în qiua de 21 saă 22 Tunie şi 

Albăgenii necurmat vesteaii că trupa duş- 

mană maghiară a sosit la Riul-Calatei, 

unde neîncetat trebuind a se lupta 

cu ea, cereai de la Tancul ajutor 
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și munițiuni. Tancul de nenumerate ori 
le-a, refusat cererea dicând „minţiţi“ ; 
dar eă intervenind am mat cu mine 
300 gardişti aleși dintre cei mal vi- 
tezi, am încărcat pe doui cai muni- 
ţiunea şi în sâra, de 20 Iunie am a. 
juns la locul pe care poporul îl nu- 
meșce Stânisoara. 

„La Stânișoara, îndată ce am sosit 
am trimes curieri după căpitanii de la 
Măgură și de la Marișel, cari venind 
m'aă informat despre locul unde se 
află inimicul. Și în adevăr din direcţiu- 
nea care mi-ai ar&tat-o se vedea, înă]- 
țându-se nori de fum spre cer. 

„Am dat ordinile cuvenite. Am tri- 
mes spioni în toate părțile. Dimineaţa 
eram positiv informat că Ungurii înain- 
tează spre noi, având de gând se pă- 
trundă la Câmpeni. 

„Ne am aşedat în muntele Fânta- 
nele şi mi-am împărțit trupa în patru 
părți. Am poruncit căpitanului de la 
Marişel ca se împresoare corpul de ar- 
mată al Ungurilor şi se *] atace; pe că- 

8
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pitanul de la Măgura Pam pus în a- 

vipa dreaptă și pe gardiștii mei i-am 

pus faţă în faţă cu Jăncerii Albăceni 

acoperind şi aripa stângă. 

„Ast-fel formasem un cerc împrejurul 

luncii din creasta muntelui. In curând 

am audit împuşcături. Ungurii înaintaii 

tot împușcână de şi nun vedeai nimic 

înaintea, lor. Sub pedeapsă de moarte 

am oprit gardiștilor mei ca, să împușce. 

Pyupa, mea, era în cea maă mare linişte. 

„Corpul de armată maghiar pășind 

pe câmpul deschis şi neîntâmpinând 

greutăţi se simța a fi în cea mai ma- 

ve siguritate; ai făcut focuri şi își gă- 

teaii de ale mâncării. In acest moment 

am dat semnalul de atac. De odată se 

aud tunete dese de împușcătui din 

câteşi patru părţile. Soldaţii maghiari 

sar în picioare, vin în confusiune, din 

toate părțile sunaii împușcăturile şi la 

fie-care împuşcătură se stingea 0 via- 

ță de om. 

„Muscali! Muscali! strigaii Ungu- 

vii din- toate părțile. | 
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„A doua qi de dimineață lupta, tot 
mai curgea. S'a întâmplat însă ca, di- 
mineața să se Jase o negură deasă în 
cât om pe om nu se vedea. Ungurii 
împușcaii în aer. 

„Dar noi cazi cunoșteam natura 
negurii ne-am culcat la pământ şi 
putând vedea, prin negură picioarele 
soldaţilor dușmanului nostru, trăgeam 
la sigur. Am făcut mulţi prisonieri, am 
luat mâi multe tunuri şi pe de asupra 
am mai luat şi 100 boii. 

» Oștirea, maghiară s'a distrus. Fie- 
care fugea în cotro vedea. Căile erai 
rele și fiind ocupate de noi nimenea, 
n'a putut scăpa. 

„Aşa a cădut şi Vasvary, un topo- 
raș i-a stat în cale, Va lovit în cap cu 
toporul şi i-a, sfărâmat capul.“ | 

Aci se sfârșeste scrisoarea, deceda- 
tului Corcheș şi urmează scriitorul ma.- 
ghiar gicând: 

„Românii Vaă despoiat pe Vasvary 
de prețiosul lui inel, de cingătoarea sa- | 
biei și de căciuliţa, de culcat. Inelul Pa  



     e a me 

vescumpărat Sz. V. cu 14 galbeni; frăul 

calului se află în posesiunea nota= 

vului public. B. Cingătoarea sabiei se 

“găseşte la Roşia, iar la Corcheş a re- 

mas căciulița de culcat pe care a fo- 

losit-o până la moarte. 

„Am luat un fae-sinile de pe inel. 

Pe inel e săpată o caate deschisă peste 

care ștă curmeziș 0 sabiă trasă din 

teacă. Pe o pagină a cărţii se află in- 

scripțiunea V. P. iar pe cealaltă 15 

Martie 1848. 

„In giua tăereă capului S-tului Ioan, 

Românii în fie-care an ţin o serbătoa- 

ve în acel loc.f. . . . . = 

Prin urmare dorința lui Vasvaiy 

sa împlinit, căci fără a fi fost un 

lord bogat, după cum dicea, s'a înmor- 

mântat la, Fântânele. 

  
  
 



   
d.  Gădăuțului. mn. Găurile. 
m.  Gaiurul, d.  Geamănul. 
V.  Galbină. d. Gemenilor. 
m.  Galbin. mn. Ghirta. 
m.  Găletoia, mn. Glam. 
s. Gârda de jos. m. Godeanul. 

» » Sus. m.  Grohotarvul. 
V.  Gârdea seacă. m. Guipul. 
m.  Găureasa, m.  Geruiul. 

m. Găina. Numele acestui munte a 
ajuns să fie cunoscut, chiar şi în ţările 
cele mai depărtate. La, răspândirea, lui 
a contribuit scrierile în limba germană 
privitoare la pretinsul „târg de fete“ 
ce sar ţine în muntele Găina în diua 
Sânt-Petrului al fie-căruia an. 

Acel târg e descris denaturat mai 
cu seamă de scriitorii maghiari, ca Mau- 
riciă Jokai, Lukacs Bela, astă-qi di- 
rector general al căilor ferate ungare. 

Inţeleg ca un poet cum este Iokai 
să se avânte când în cer, când în in- 
fexn cu fantasiile sale, dar nu-mi pot 

  

 



    

118 
PD Yi 

“ esplica cum acei etnografi, cari se cred 

a fi serioşi când serii nemţeşte, îşi 

pot permite a bate câmpii în ceea ce 

priveşte contractarea căsătorielor Ja, 

Moţi. 

Numiţii etnografi dice că fetele Mo- 

ilor s'ar pregăti cu anii pentru târ- 

gul de fete din muntele Găina. Ele 

însoţite de părinţi şi-ar duce la târg 

zestrea compusă din haine scumpe, 

Jădi, vite şi stupi. Pe creasta muntelui 

ar face fie-care familie câte o şatră, 

în care ar pune la, vedere zestrea fetei 

de măritat,  Feciorii asemenea însoțiți 

de ai lor a» duce la târg tot ce ar 

avea mai bun a casă şi mai cu seamă 

chimive (şerpare, curele de pele) în- 

cărcate cu aur şi cu argint. In fine, 

pelitorii preumblâuâu-se şi privind pe 

dinaintea, șatrelor ax intra unde li s'ar 

împărea, zestrea, și ar sta la tocmeală 

"cu părinții fetei de măritat. Pustnicii, 

cari ar locui în munte ar face credinţa 

(logodna) şi în loc de inele s'ar schimba 

între tineri năfrămi tindesite. Logodi-   
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ți nu Sar putea cununa de cât la 
Sănt-Giorgiul anului viitor. ete. etc. 

Nimic mai neesact ca aceste poveşti 
ale acelor etnografi. Și neesactitatea 
reiasă în modul cel mai învederat chiar 
din espunerea lor pe care îşi înteme- 
iază, descrierea dicând: „așa mi sa 
spus“ „așa am audit“ despre tergul 
de fete din Găina. (Man sagte mir. 
Man exzăhlte mir. Man versicherte mir 
scherzveise, dice un etnograf, dass die 
Motzev bei dieser Gelegenheit miglichst 
Vieles, zuweilen auch Fremdes, zur 
schau tragev, um den Brauterwerbern 
damit zu schmeicheln = Mi s'a spus 
în glumă că Moţii cu acea ocasiune 
pun la, vedere cât se poate mai multe 
lucruri, une-oră chiar și străine, ca să 
amăgească (linguşască, măgulească) pe 
peţitori). | 

Apoi pe spuse, audite şi povești glu- 
inețe (haslii) nu se scrii serioase cărţi 
etnografice, onorabili domni etnografi! 
Ele trebue să se înţemeieze pe studii 
făcute la faţa locului!    
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Ei care deja m'am întins prea mult 

în studiul meii, sum nevoit să renunţ 

de astă dată la descrierea pe larg a 

acelui târg; dar dacă mi se va oferi 

posibilitatea, voiii reveni în altă ediţie 

saii voii face un studii separat asu- 

pra lui. 

Ghețarul. E o pesceră la o adăn- 

cime de 15 m. Are mai multe încă- 

peri subterane. Plafonul e de granit 

iar padimentul e de ghiaţă groasă de 

mai mulţi stânjeni. Din picăturile de 

apă se formează felurite figuri de ghea- 

ță. Apa, care se află în peșceră înghia- 

ţă peste vară, iar iama se desghiaţă. 

Locul acesta e foarte mult cercetat în 

timp de vară de străini. 

H 

mn. Haba. d.  Horgii. 
d. “Hăbad. d.  Horobul. 

m. Hălmăgeana. m,  Hrenoăsele. 

mn. Hermania.   
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Ă | 1 

0. ara. S. Intregalde. 
p. Iadului m.  Ivişoava, 
mn. lexuga. d.  Jidovuluă 
p.  Imbru. mn. Jiperea, 
v.  Ineilor. d.  Joldoăe. 
In. Intre-ţohe. calea Jumatec. 

L 

m. Lămăşoae m.  Leş 
m.  Lăptoasele d. Leșului 
s.  Lăpuşul V.  Liberţana, 
Ss,  Lăzeşci mn. Liliecă 

vV.  Lazii v.  Lipăiă 
d. Leorda, m. Lotrul 
m.  Leordiş V. Lungă 
m. Lespedar mn. Lungeştă 
m. Lespedi s. Lupșa 

M. 

m.  Măciuca p. Mihului 
p. Macului d.  Miorii 
d.  Madelinei mn. Mocirla,    
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d. Măgura d. 
d.  Mălaiul d. 

d.  Mânzătoarea d. 

p.  Mânzului d. 

m.  Muntele-mare p 

mn. Mare s. 

d.  Mărgaia s 
m.  Mărineasa d. 

m.  Mărtâia d. 

m.  Mâţ d 

d.  Melcilor O m. 

d.  Meselor d. 

mn. Mestecani s 

d. Mielului m 

N, 

m. Nămaşul onacului v. 

v.  Nanului m. 

mn. Napoleon m. 

s. Neagra de jos m. 

» > de sus m. 

mn. Neagra V. 

O 

d. Ocoale V. 

ş, Ocolişul mare d. 

  

Modelea 

Molivii 

Morarului 

Mortat 

Movilelor 

Mogoş 

Muncel 

Munceloaselor 

Munceluș 

Mununa 

Muntişorul 

Murgăul 

Muşca, 

Meterc 

Negrii - 

Negrele 

Negrileasa, 

Negrul 

Neteda 

Nicdia, 

Oideştilor 

Olăreştilor    



  

tă 
5.  Ocolişul mie p.  Oprişoi 
mn. Ohaba, d.  Orzina 
V.  Ordencușa. E o vale forte roman- 
tică situată între două dealuri de stânci. 
Poporul crede tocmai din causa situa- 
țiunei sale fantastice că pe această vale 
umblă duhul văi. 

P. 

d.  Padeșul d. Plaiul 
d.  Padieș d. Pleşcuţa, 
d. Pădurea popii d. Ploptiş 
d.  Paladeştilor d.  Plotunului 
d.  Paltenitul d. Podina 
d.  Paltinului S. Valea Poenii 

Părăul-r&ă m.  Poenile Urs. 
mn. Patria, d.  Poeniţa, 
s. Peleş s. Poiana 
m. Piatra-Albă m Poiana-lungă 
d. Piatra p.  Poinlui 

„ Petaile lui Arad m.  Pojar 
d. P. lui Caliman d.  Poale 
d.  Piatra-Ternei d. Poliţa, 
m. P. grăitoare s. Ponor 
st. P, m&nâruţului mn. Ponoraș      
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m. -Petreasa s.  Ponorel 

d.  Petruţa mn. Precup 

d.  Pescelui d. Preluca 

m. . Pipilic d,  Priporă 

m.  Pirii m. Prislop 

mn. Piuc E m.  Pustia 

mn. Podurile. E o mină în Bucium- 

Poeni unde se desgroapă multe antici- 

tăță de pe timpul Romanilor; anticătăță 

cazi dovedese că în aceste ținuturi trăiaii 

atunci ca şi acum oameni avându-și 

locuinţele lor stabile. 

Poarta lui lonele. E o pesceră pe 

valea Ordencușa ce se dice a fi servit 

de locuinţe căpitanului de panduri, Io- 

nele, care în timpuri de amari sufe- 

vinţe pentru munteni mai punea „do- 

mnii“ la, vespect; versiune poporală.— 

v. Ponorașului. Aci sa ţinut cea 

MWântâi adunare a lui Horia. 

R, 

v. Răcătăului m. Româna 

d.  Răturile mn. Roşeţe 

m.  Râzna -p. Roşu    



  

    Recea m.  Rotundul 
d.  Rechiţii m. Runcu 
r.  Râul-alb d.  Runcului 
mn. Rodu | d.  Ruşilor 
mn. Roma 

0. Roșia. Acest mic orășel de munte 
se află în vecinătatea Abrudului Şi pe 
teritoriul lui se găsesc cele mai nume- 
voase şi bogate mine de aur. In acest 
orăşel a trăit şi a, funcţionat ca pro- 
topop renumitul tribun de Ja 1848, 
Popa Balint. SE 

La 10 Decembre 1848, Protopopul 
Balint din Roşia a fost numit şi în- 
tărit de generalul Pueliner ca, prefect 
al Salinelor cu însărcinarea, de a apăra 
trecătorile munţilor - din spre 'Turâa. 

Pentru a răspunde pe deplin la mi- 
siunea ce ii s'a încredințat, prefectul 
Balint şi-a stabilit cartierul general în 
Ocolișul-mare de unde conducea, toate 
operaţiunile pe linia ce se întindea, în 
josul Arieșului începând de la Sălciua 
și până la Cheia, Turgii. Capacitatea 
pe care a desvoltat-o în-această cam-
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paniă, îi este recunoscută chiar de către 

cei mai competenţi strategici, cari ail 

seris asupra luptelor pe cari le-a avut 

prefectul Balint cu Ungurii în 1848 

şi 1849. 
Dintre acele lupte ne mărginim a 

înregistra numai următoarele. 

__ Bătălia, de la Iara, de la Îl Ianuarie 

1849; lupta dintre Bedeleii și Valea 

Poenii de la 27 Februare; luptele de 

la Masca, şi Vidolm, cari a ținut de 

la 1 Mantie şi până la 19 Aprilie. 

Dar dintre toate acestea cea mai mare 

este bătaia, cu baronul Kemeny Farkaș, 

care comanda un corp de armată re- 

gulată compus din 7000 oameni, 1 

escadron de cavalerie şi 4 baterii de 

vachete. La această luptă a participat 

şi Iancu şi bătaia, s'a început la ll 

Tuniă şi a ţinut până la 19 Lunii în 

care di oastea lui Kemeny a fost sfă- 

vâmată pe Şesul Muntarilor. 

La 11 Iunii, Balint victorios sa 

îndreptat iarăşi spre vechiul lui cartier 

general de la Ocolișul-mare. 
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La 20, 27 şi 29 anii au avut 
alte trei lupte săngeroase la Posaga 
ȘI dealul Alescăii. In aceste lupte ai 
fost prădate de Unguri mai cu seamă 
satele Segacia, Oreşti, Băișoara, Muntele 
Băișoarei, Cacova-larei, Masca, Runcu 
și Lunca, între cani însă nu Sunt în- 
șirate şi acele sate pe cari Ungurii 
le-ai pustiit prin foc în decursul ernei 
și al primă-verej, 

s. Rogoșel. La 6 Decembre 1848 sa 
întâmplat, aici o înverșunată luptă între 
Albăceni ajutaţi de Bistreni Şi între trupa 
Ungurilor. . Sătenii Români în această 
luptă ai fost comandaţi de un anume 
Matei Filip, om de 70 de ani, din satul 
Albac. Tot atunci un at albăcean anume 
Alecse neavând nici puşcă, s'a apropiat 
de 12 nhonveqi, și smâcind pușca de 
la unul din ei, îl trânti la pământ Și 
apoi s'a, întors neatins la trupa sa. 

S 
m.  Saritoarea, V. Someșului 
d. Scaune d.  Sorliţa  
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Scoarța 
Scorţărița 

Scroafa 

Scredoaselor 

„ Scurtura 

Sdeburoasa 

Secaş 

Secătura 

Segajul 

Segaje 

Seliştii 

Şerboiul 

.. Şerpii 

Şeştine 

Sfoarte 

Şiteul 

„ Smida, din cale 

_8. mălaiului 

Soba 

Soharul 

Sohodol 

  

mn. Spânoasa. 
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P
A
P
P
 Spinii 

Spureat 

Stâna 

Stâne 

Stearpă 

Staului 

Stănini 

Ștede 
Steolnişorii 

Stâreului 

Sterpelor 

Știrbei 

Ştuletului 

Șturţul 
Strâmbă 

Strueriu 

„Sturul 

" Şuleiii 

Subpeatră 

Suprapetrei 

Slatna. Oreşelul acesta e situat 

la trecătorile munţilor de pe drumul 

maxe care merge spre Alba-lulia. 

La, 20 Octombre 1848 Ungurii de 
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la Slatna aă invitat pe Românii, cari . 
mergeaii asupra orașului, „ca să nego- 
țieze şi în timpul tratărilor ambele părți 
să depue armele. 

Românii ai depus armele și S'aii 
aședat la mâncare fără nici o grijă. 
Ungurii însă s'aii prefăcut numai a le 
depune, căci în realitate le țineaii pi- 
tulate. | 

Pe când negoţiările eraii în curgere, 
Ungurii se aruncară asupra Românilor” 
desarmați, dintre cari maj mulți ai 
fost omoriţi, iar cei-lalți ai luat-6 
la fugă. 

Românii readunându-'şi rândurile sait 
aruncat cu o furie turbată asupra 0- 
rașului în care străbătând s'a întâmplat 
un măcel înfricoșat, iar oraşul a, fost 
prefăcut în cenuşă. 

Ţ 

m. 'Târştioara, d.  'Tomnatee. 
d”  Tăul-iezerilor. p. 'Țonea. 
d. Târşe. aq, Toponeasa.  



    

d.  Târșugi, — mn. 'Troaş. 

mn. 'Țifa. d.  'Troaca. 

d. Till. v.  "Troianului. 

d. Tita. s. "Tibru. 

d.  "Toceşti. m.  'Turlese. 

v. "Ţoha. | 

m. 'Varcăii. La poalele acestui 

munte, care se află între satele Râmeţ 

şi Ponor, s'a întâmplat la 1848 şi 1849 

mai multe lupte între cari cea mai 

însemnată este aceea de la 4 Iulie, 

1849. 
Lăncerii Români erai comandaţi de 

tribunul Vasile Fodor, iar trupa re- 

gulată a Ungurilor de maiorul Velică. 

Ungurii aii înaintat peste dealul Ol- 

teanul până la muntele Tarcăii unde 

erati postați ai noştri. Românii erai 

ca de obiceiii lipsiţi de arme şi muni- 

_ţiuni şi bravul lor tribun, vEdând că 

din causa acestei lipse nu se va putea 

bate pe câmp deschis, sa retras ne- 

păgat în seamă în stiîmtoarea de la 

Parcă, unde credea că cu ajutorul 

lăncerilor va, putea sdrobi pe inimic și    
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de aceea a trimis înaintea lui numai 
_xre-o câți-va feciori, cărora le a dat 
ordin ca să se retragă încet-încetişor, 
ca să atragă pe Unguri în strîmtoarea.. 
amintită. Inimicul urmărind pe acei 
feciori se apropia din ce în ce mat 
mult de 'Tarcăii și, când a ajuns la 
poalele lui, tribunul Fodor a comandat 
lăncerilor ca să se bată pept la pept 
cu honvedii, cani, v&dându-se copleșiți 
din toate părţile, ai început să arunce 
armele și să fugă, dar strîmtorile fiind 
ocupate de lănceri numai puţini ai 
putut scăpa. Cei mai mulţi dinte ei 
ai fost măcelăriți. 'Tot proviantul, mu- 
nițiunea, vre-o 400 de pusci, două tu- 
nuri, 4 tobe şi mai multe steaguri ai 
rămas în mânile lăncerilor români. 

U 

d Uliului, m. Ursbia, 
d.  Urzieșului. p. Ursului. 
v.  Uzii. 
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V 

s.  Valea-dosului. m. Vârtop. 

s.  Valea-verde.  p.  Verzarului, 

p.  Vancului. d.  Veseştilor. 
mn. Vede-bine. d.  Vezuina. 

m.  Verciorob. . „ Voiaga. 

Verfu. m. Vulturul. 

d. V. Halabanului.v.  Vidișoara. 

d. „ pietrii. m. Vulcan. 

m.  Vârful-vârfului. m.  Vulcoiii. 

d. Vertii-mari. | ” 
s. Vidra de jos. Aceste sate 

pp Mijloc. € sunt situate 
- „Sus. între Câmpeni 

şi muntele Găina şi mai de mult formaii 
o singură comună sub numirea colec- 

tivă: Vâdre. In această comună s'a, 

născut la 19824 Avram lancul, eroul 

de la 1848 şi 1849. 
Părinţii lui erai iobagi (clăcași) dar 

oameni de frunte și cu dare de mână 

“în cât aii putut da fiului lor o cres- 

cere cu mult mai nobilă de cât cum 

"aveai mulți din domnișori.     
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Tancul 'şi-a făcut studiele liceale şi 
juridice la Cluş, în acest cuib alaris- 
tocraţiei transilvane, care e renumită 
prin esclusivismul și șovinismul ei ma- 
ghiar. Dar cu tot acest esclusivism, 
Iancul, care se distingea prin nobleţa, 
inimei și prin cultura lui, avea in- 
trare și era bine-văqut în acele cercuri, 
în cari prin purtarea, lui adevărat cava- 
lerească atrăsese, asupră-"i atenţiunea 
şi admirațiunea societăţei înalte, în cât 
se dice că adesea trufaşele magnate 
maghiare când îl vedeai cu mâhnire 
esclamaii: kâr hogy olâh = păcat că 
e român! 

Tancul la 1848 era cum e tânărul 
mai voinic când nu e condus de cât 
de ilusiuni şi măreţe aspiraţiuni. Firea 
lui era blândă şi domolă, dar cu atât 
mai înflăcărată îi era inima când era, 
vorba de drepturile poporului român. 
Avea, o statură impunătoare ; din o- 
chii lui mari și albastrii ca viorelele 
strălucea o adevărată energiă bărbă- 
tească, şi fruntea lui lată de asupra,  
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căreia se vedea un des și stufos păr 

blond, înfățișa un cap ca a marelui 

strategic imperatore roman Iuliu Cesar. 

In dilele primăverei, care vestea po- 

poarelor apropierea unei înfricoşate 

sguduiră în Ardeal, tânărul Iancu era, 

practicant la Curtea de apel din Târgul 

Mureșului. In acele file şi anume în 

primul decenii al luneilui Martie 1848, 
când Ungurii strigaii de la un capăt 

la altul al Ardealului: Unire saă 

moarte! tinerii români adunaţi la lo- 
cuinţa lui Iancu, rEspundeaii prin grai 
şi prin scris: Mai bine moarte de 

cât unire cu țara Ungurească! 

Din acest minut lancul a arborat 

stindardul Hbertăţei naţionale pentru 

a cărui apărare a scos sabia din teacă 

și, apelând la popor, qicea: 

„Români! Nu mai întârdiaţi, nu vă 

mai lăsaţi să fiți subjugaţi! Cereţi 

stergerea iobăgiei. Cereţi drepturi ci- 
vile şi politice. Cereţi respectarea lim- 

bei voastre strămoşeşti. Transilvania, 

_să fie a transilvănenilor, fericirea ei 

   

  

 



să atârne de la fericirea voastră. Jos 
unirea cu fara Ungurească !& 

Acest apel venea, din inima, săgetată 
a unui adeverat naționalist, care de 

atunci încă vedea pericolul ce poate 

amenința, naționalitatea română fiind 

Transilvania unită cu ţara Ungurească. 

"Tancul când vorbea poporului fie-care 

cuvânt pătrundea în sufletul românului, 

în cât, în primele dile ale lunei lui 

Maiii, la apelul lui, cei 10,000 de Moţi 
în frunte cu el], mergând să dea mâna 

cu cei-l'alți 30,000 Români din văi 
și din câmpii adunaţi la, 15 Maiii 1848 
pe Câmpul-libertăţei de la, Blaş, făceaii 
să resune munţii de cântecul Jor aprins 
și înflăcărat de dorul libertăți na 
ționale: 

Astă-qi cu bucurie, 
Românilor, veniţi, 
Pe Jancul în câmpie 

Cu toți să'l însoţiţi. 
ete. ete. etc, 

Câte ilusiuni ! Câte aspiraţiuni ! Chiar 

și inimile fragede ale copiilor tresă- 
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reaii de bucurie eredând că a răsărit 

soarele dreptăţei și al libertăţei și pen- 
tru Români! | 

Trecut'aii însă toate fără să lase în 

urma, lor de cât chinul și conarul pen- 
tru Românii Ardeleni! 

. . Ei . i . . 

Intruna din dilele întunecate de 
iarnă ale anului 1850 se presintă la 
„locuinţa lui Iancu care se afla la Viena, 
un polițaiii cu guler de aur și cu stele 
împărătescă 1a, gât. 

Porunca, împărătească era ca să se 
înfăţișeze la pretectura Capitalei unde 
are să fie recompensat pentru apărarea, 

dinastiei Habsburgilor detronată, la Do- 

-briţin de Kossuth. 

La poliție s'a redactat în această 

- privinţă cam în acești termeni urmă- 
torul proces-verbal. 

„Guvernul împărătesc îți dărueşte 
„această cruce! 

„N'o pot primi! 

      

      
   

    

    

         



   
SO 

„Pentru ce? 

„Pentru că uu mam luptat pentru 
cruci! Mam luptat pentru dinastie 
şi pentru drepturile neamului româ- 
nesc. Pe Români trebue să-i mulţu- 
mească curtea împărătească. 

„âtuncă pentru ce ai primit deco- 
rațiuni ruseşti ? | 

„Cu guvernul rusesc mam nici o 
îndatorire și nici el n'are faţă cu mine. 
Decoraţiunea rusească mi s'a dat în 

„semn de recunoaștere a bravurei do- 
vedită în r&sboii,—aceasta o puteam 
primi de la ori şi ce străin. Guvernul 
meii însă are îndatoriri de împlinit faţă 
cu Români și pe cât timp nu le va, 
împlini, ei m'ași privi pe mine ca 
trădător . dacă aşi primi. ori-ce /dis- 
tincţiune. “ 

A treia di Iancul a fost espulsat 
din Viena.(1). 

  

1). A se vedea O lacrimă ferbiute. “Tom. II.
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La 1853 munţii jăleaii. Desme- 
datul fiii al Moților, regele munţilor, 

Avram lancul era rob ferecat cu lan- 

țuri de mâini şi de picere în temni- 

țele de la Alba-Iulia. 
Trist şi adâncit în gânduii grele se 

preumbla într'o qi prin curtea tem- 

nițăi, când de odată se iveşte înaintea, 

luă directorul carcerelor, neamțul Hohn 

şi îi poruncește ca să intre în tem- 

niță. Iancul "i-a răspuns că încă ora 

de preumblare n'a trecut şi că cel 

care wa fost rob nu știe prețui aerul 

liber. Atuncă neamţul, împingându-l cu 

de a sila în temniță, îl plesnește mai 

de multe ori cu palma peste obraz, 

ast-fel că lancul a isbncnit într'o 

groaznică furiă sfărâmând fiarele de la 

mâni și sdrobind tot ce era, în celulă. 

Din această di fatală lancul a că- 

dut înti'o adâncă durere sufletească, 

în cât numai umbra lui mai vegeta, 

rătăcind prin munți şi cântând din 

fluer doine de jale. 
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Adesea Pam vEdut în această tristă 

stare. 

La 1873 Iancul trecând din această 
vale a plângerilor la viaţa, etermă, r&- 

mășițele lui pământescă se odihnesc în 

satul 'Țebea de lângă Baia de Criş, la 

rădăcina falnicului şi uriaşului stejar, 

care se numeşte: Sfejarul lui Horea. 

Mica lui avere a rămas Asociaţiunei 
Transilvane pentru cultura și litera- 

tura poporului Român. 
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Culomniele Ungurilor în contra Românilor 

Cel mai cutezător calomniator al 
Românilor a fost și este vestitul dic- 
tator de la 1848 al Ungariei, Kossuth 
Lajos. 

Ca să dovedesc conaţionalilor mei 
din România, ce calomnii neruşinate cu- 
tează ex-dictatorele: Ungariei să înâin- 
teze necurmat; la adresa Românilor în 
genere şi în special în contra lui Iancu, 
las să urmeze aci unele părţi dintr'o - 
conferință pe care a ţinuto la 1858 
întrun mare meeting din Glasgow, în 
Anglia, adică atunci când Iancul deja 
era cu sufletul sdrobit și pe care îm- 
prejurare Kossuth bine o cunoscea. 

„Colonelul grănicerilor, Urban, ice 
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ex-dictatorul Kossuth, a resculat pe 

Valachi (olâh) minţindu-le că graţio- 

sul împerat austriac încă, cu dece ani 

mai înainte ar fi desființat iobăgia, dar 

blestemaţii de domni maghiari ai as- 

cuns dinaintea poporului porunca îm- 

p&rătească. 

„R&sculându-i prin această minciună, 

aii făcut pe acele turme barbare să jure 

credință împăratului austriac, făgădu- 

indu-le că dacă îi vor da ajutor în 

potriva Ungurilor, împăratul îi scu- 

tesce de dare pe doui ani de ile, le 

lasă pe seama lor tot ce vor putea 

jăfui de la Unguri, şi arstându-le în 
perspectivă chiar şi aceea că moșiile 

donmilor (boerilor) le vor putea îm- 

părţi între ei. 
„Omul, care mai are în - inima lui 

simțimânte, nu 'și poate închipui până 

unde mergea sălbătecia de hyene a 

acestor turme r&svrătite, care sai gră- 

bit a. face întrebuințare de permisiunea, 

grațiosuluă âmperat. Chiar și acum mai 

simt că mă apucă un fior de ghiaţă   
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când 'mi adue aminte de acele crudimi 
înspăimântătoare. O asemenea pagină 
nu se mai găsește în istoria omenirei, 
nici chiar în aceea a Indianilor roșii 
nu se găsesc înregistrate asemenea, 
cruimi ca acele comise de turmele 
sălbatice ale Valachilor. 

„Și când cu miile erai măcelărite 
nenorocitele familii între chinurile cele 

mai îngrozitoare, şi când satele, ora- 

șele erati arse şi pustiite şi nenorocita 

mea, patriă prefăcută întrun jalnic mor- 

mânt, atunci unul dintre cei mai ac- 

tivi capi ai acelo» oarde selbatice, Lancul, 

a mers la. Viena ca să primească re- 

compensă chiar din mânile -tenevului; 
împerat și primita cruce și recunos- 
ciinţă esprimată chiar de pe busele îm- 

peratuluă, care “i-a dis : „Mari lucruri 

sevârșitai lancule ! Deă mari lucrwi 
aă făcut. !“ | 

Ei bine, în capitolul precedent am 

dovedit cu date autentice ce recom- 

pense a primit lancul de la Curtea 

„din Viena, prin urmare, numai Kossuth,  
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cu înăscuta-i viclenie ungurească, poate 

să aibă o cutezare atât de mare ca 

să denatureze în modul cel mai ca- 

lomniator faptele lui Iancu. 

In cât pentru calomniile făcute Ro- 

mânilor las săi răspundă chiar Iancu, 

care la sfârşitul memoriului săi iată, 

cum se esprimă: 

„Separaţi şi părăsiţi de toată lumea, 

acești luptători (Românii) perseverenţi 

în credință către monareh aii făcut cu 

puţine mijloace mai mult de cât sar 

fi putut cere cu drept cuvânt. de la 

dânşii. Funestul resbel a cerut multe 

victime din ambele părți, însă ei cu- 

tez a afirma şi chiar a proba cu do- 

cumente, în mânia tuturor calomnielor 

ce inamicii numeroși le descarcă asupra 

națiunei române, că vepresahile făcute 

de gluatele române în momente de _es- 

tremă necesitate, în comparaţiune cu 

devastațiunile înfricoșate de avere și 
viață ce Ungurii (vebelii) ai causat 
Românilor cu sabiă și foc, nici nu me- 

vită a fi menționate, şi provoc, tot o-       
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dată, pe calomniatori, că să iasă din 
întunerecul intrigelor şi al târîturi- 
lor şi să pună față faptă cu faptă, 
iar să nu atace Și întunece de după 
gard şi din îndemn maliţios meritele 
altora. “ 

Mai mult de cât atât. Acelaşi Kos- 
suth în aceeași conferință singur își 
dă cea mai patentă desminţire în ceea 
ce priveşte mișcarea Românilor Arde- 
leni la 1848, când gice: 

» Valachii ardeleni la 1848 raţionaii 
ast-fel : 

„La împlinirea dorințelor noastre 
Ungurii ne sta. în cale; casa domni- 
toare ne chiamă ca să lucrăm împreună 
cu ea, la sfărămarea, Ungurilor ; să ne 
folosim de ocasiune ; să ne prefacem 
că am fi credincioși dinastiei, ca sub 
protecţiunea, regală să ne răsculăm fără 
teamă de a fi pedepsiți. In adevăr 
trebue să fățărnicim credință față cu 
dinastia. ca să 
putem tăia mâna dreaptă a Ungurilor, 
Transilvania, pe care unindu-o cu Mol- 

Tha  
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do- Valachia să punem piatra fundamen- 

tală la întemeiarea unui puternic ÎM- 

periii daco-român, căci noi suntem 

moştenitorii Daciei lui Decebal, care 

încă wa apus ci numai doarme. . . . 1)“. 

Va, să dică Kossuth mai sus dicea, 

că „colonelul Urban a resculat pe 

Români,“ iar aci dice „că ținta miș- 

cărei lor, sub egida unei simulate cre- 

dință pentru împăratul, era punerea 

petrei fundamentale la, întemeiar ea 

imperiului daco-român.* 

Decă reese că ex-dictatorele Unga- 

viei pe lângă hidosul mijloc al calom- 

"mică se mai foloseşte și de arma per- 

fidelor insinuăză. Scopul lui este înve- 

derat: nimicirea Românilor ardeleni 

cu ori-ce preț, fie prin negrirea, lor 

înaintea, opiniuneă publice europene, fie 

prin descreditarea lor la, curtea, impe- 

rială din Viena. 
Un alt emigrant ungur, cn numele 

Veress Sândor care a fost căpitan în 

  

1). Irataim az emigraezidbăl==Sorierile mele din 

emigraţiune, Kossuth Lajos.   
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legiunea maghiară merge şi mai de- 
parte cu perfidia insinuărilor, aruncate 
însă nu la adresa Românilor ardeleni 
ci la acelora din România. 

Sciut este că la 1859: în timpul 
resboiului franco-austriac pentru u- 
nitatea, Italiei, Ungurii voiaii să înfi- 
ințeze în 'Turin din desertori şi pri- 
sonieri austriacă o legiune maghiară a 
cărei scop final era să provoace o re- 
voluțiune ungureaseă în Transilvania. 

„La 3 Iunie 1859, dice numitul 
Veress în memoriile sale, ai sosit la 
Genua 126 de prisonieri, din aceştia, 
75 eraii Unguri, cari ai declarat a 
se înrola, în legiunea maghiară, iar cei- 
Valţi erai Croaţi, Slovaci și Valachi 
şi cari au dis că mai bine merg ca, 
prisonieri în Algeria de cât să intre 
în legiunea maghiară. 

„Pentru caracterisarea, agitaţiunilor 
răspândite din principatele valache în 
Transilvania, urmează, acelaș  Veress, 
ajunge să art ce dorință aveaii doui 
căprari români prisonieră și anume do- 

  
   



  

„die 

vința ca să fie trimişi în România, de 
oare-ce ei diceaii că recunosc tot atât 

„de puţin ca împărat al lor pe Franţ 

Iosef ca şi pe „Napoleon. Donnul lor 

e Cuza. Acesta, e resultatul politicei 

“ostile a Austriacilor în contra Ungu- 
vilor ; o politică care a permis ca Mol- 

dova să se unească cu Valachia și să 
devie un Stat aproape independent, pe 

când Austria trebuia să ştie că și o- 
dinioară toate primejdiile și resvrătirile 

din aceste ţări veneati în Transilvania. “1) 

„ Weress acesta a, trăit în Bucuresci 
până când a încetat din viaţă la, 1884. 
Când era în viaţă făcea pe. inginerul 

hotaric, și măsurând moşiile boerilor 

îi mergea, foarte bine. D'aici asmuţa 
în modul perfid de mai sus pe Aus- 

tria în contra României şi aici ca- 

lomnia, pe Români înaintea Românilor; 

căcă aşa e firea noastră făcută ca 

  

1). A magyar emigraczio keleten II Irta Veress 

_ Sândor== Phiigruţiunea Ungurilor în Orient. Bcrisă 

de Veresz Sundor.   
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di 
străinii să poată să ne facă a ne lupta 
noi în contra noastră! i 

Dar tuturor acestor perfidii, le-a! 
pus coroana vestitul general ' Klapka; 
Gyuri, foarte bine cunoscut în Bucurescă. 

La 6 Septembre 1859 el scria li 
Kossuth că la pacea, de la Villafrancă 
guvernul din Viena a permis deser- 
torilor şi prisonierilor, cari făceaii parte 
din legiunea maghiară, reîntoarcerea. 
la căminele lor = ss seront 7enit0) 6 
dans leurs foyers. E 

Ast-fel Klapka şi Kossuth, termi- 
nându'şi rolul, acum stăruiaii pe lângă 
guvernul frances ca să silească pe gu- 

vernul din Viena să dea o esplicaţiune 

inai precisă aliniatului de mai sus 'şi 

adecă aceea că, celor. întorşi nu li “se 
va întâmpla nimic în Austria. O- ase- 
menea declaraţiune saii esplicațiune ne- 
putându-se dobândi din Viena, de aceea, 
pentru a face o încercare dacă cei în- 
torşi vor fi sai nu pedepsiţi, iată ce 
scria Klapka. lui Kossuth; 
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„Lurin, 8 Septembre 1859, 

„Starea legiunei e atât de rea în 

cât pentru înlăturarea esceselor mai 

mari trebue desființată. - 

„Iți alătur aci convenţiunea înche- 

iată cu ministrul de r&sboiii în această 

privinţă. 

„Legiunea va fi împărțită în câte 

600—800 oameni pentru a fi trans- 

portaţi de la Alexandria Ja Peschiera..... 
„Desființarea, legiunei însă nu trebue 

să ne reție de la demersul nostru pe 

lângă guvernul frances, demers care 

singurul e cel mai nemerit de a împedeca; 

pe guvernul austriac de a, da, aserțiunei 

„renvoyer dans leurs foyers“ o falşă 

interpretare. 

„Cu primul transport vom espedia 
pe Valachi, pe Slavi şi pe toți a- 

ceia, cari până astă-qi sai arătat ca. 

mai puțin vrednici de încrederea, noâs- 

tră. Așa vom urma, apoi succesiv cu 

transporturile lăsând pe cei mai buni 

ai noştri pe urmă că, daca va fi ca 

"guvernul austriac să își calce iarăşi 
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cuvântul, atunci aceștia să rămână 

neatinşi“. . . . 

Cu alte cuvinte pentru Klapka Gyuri, 

Kossuth, Veress, etc., nică acei Ro- 

mâni cari aii, sai ati avut copilăreasca, 

naivitate de a face causă comună cu 

Ungurii nu sunt buni pentru alt-ceva 

de cât numai ca carne de tun spre 

a face cu ei esperiențe în folosul Ma 
ghia smuluă. 

Asemenea fapte verte ar trebuisă 

nu le peardă din vedere aceia, cari 

necontenit ne întreabă: Pentru ce nu, 

6 împăcaţi cu Ungurii ? 

- Românul ține minte reul ! 
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Un episod din analele aristocrației transileane 
  

Palatul din Fărcădin!). 

În vremea aceea în care iobăgia un- 
gurului și claca ciocoiului ținea,  fere- 
caţi în lanţurile robiei pe părinții noş- 
tri, spun bătrânii că în țara Hațegului, 
în satul Fărcădin trăia un vrednice Și 
fruntaş român. Numele lui era, Ion 
Nopeia, văr din fraţi cu Ion Huniad- 
Corvinul, a cărui vitejie numai Mihai- 
Viteazul o întrecea, | . 

Ion Nopcia adunase Şi grămădise în 

1). Acest episod Yam publicat in 1884 şi în qia- 
rele Românul şi Gazeta  Pransilcanieă subsemnat 
Moțul. Sub acest nume am scris mai multe articole 
apărute îu menționate!e diare. 
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casa și ograda sa atâta bogăţie, în 

cât, se dice, că umbla înfăşurat cu o- 

piele de mătase în opinci. Bogăția lui 

Pa, înălțat până la mărirea de nemeş 

şi baron; dar el şi ca nemeș şi ca 

baron tot român şi hățegan a rămas, 

având o purtare blândă şi miloasă cu 

neamul lui. | 

Veni însă o di fatală şi sosi de Ia, 

„tabla craiască“ ungurul W erbâczy cu 

„Constituţiunea, aprobată și compilată“ 

sait cum dic Ardelenii: 

| „Aprobata și compilata 

„Care a mâncat pe tata,“ 

şi seris-ait în cartea de legă a Ardea- 

Jului că toți nemeșşii, baronii şi grofii, 

cari încă nu sai lepădat de legea, 

portul și graiul românesc, nu mai sunt 

Români, ci nemeşi, baroni şi grofi un- 

gi; căcă Români sunt numai iobagii 

și qilerii.l) 

  

" 1). Dileri sai jeleri se numiati acei țărani, cari 

prin contracte se învoiai cu proprietarii, căci io- 

bagii fiind în cât-va considerați ca proprietari nu 

erati supuşi legei tocmelelor agricole şi prin ui 

mare waveali asemenea contracte, 
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De la această di încoace baronii 
descendinți din Ion Nopeia, lepădatu- 
s'aii de neamul lor, și dând mâna cu 
Ungurii clădit-aii în Fărcădin cu a 
iobagilor sudoare un strălucit Şi pompos' 
palat, din care cu pipa în gură şi 
cu gârbaciul în mâni cârmuiatt țara 
Hațegului, după datina lui Ludovic 
cel mare, „D'etat c'est moi“ și după 
legile nemeșesci a lui Kilhia terem- 
thethe învăluite în $$$ plesniturilon de 
gârbaciii trase pe spinarea, iobagiului 
român. . 

In curând obiceiurile și datinele ce- 
lor-l'alte curți domnesci, aşa numiatt 
iobagii palaturile nemeșesci, s'aii înră- 
dăcinat și la palatul din Fărcădin, şi 
pentru cei cârmuiți procedura judecă- 
torească a baronului era, scurtă și 
simţitoare : banca, şi bețele în mâna, 

- argaţilor Și gârbaciul în mâna neme- 
șului judecător. Atâta era tot ee se 
cerea, la dile de judecată. Şi dile de 
judecată să ţineaii tot-d'a-una, de câte 
oră nemeșii şi jupânesele se ospătaii în 
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palat. Apoi ospăţuri erai câte qile în- 

tun an. Nemeşii și curtenii din palat 

nu cunosceaii dile de lucru; pentru ei 

toate qilele cu roșu eraii scrise în 

Calendar. 

De câte-ori pocniturile de gârbaciii, 

tropotele ciardaşului, zurăiturile pinte- 

nilor, cântecile lăutarilor şi chiuiturile 

de Lilhen, străbăteaii de sus de la palat 

jos la, coliba ţăranului, în care vântul 

arunca, pe fereastră. sloii de ghiaţă şi 

zăpadă asupra copilaşilor golăşeii ghe- 

muiți şi amorțiţi de foame şi tremu- 

vându-le dinţii în gură de ftig—în tot- 

Va-una sârmanul diler'pe viaţă, pie- 

simțind apropiarea viforului judecăței, 

ofta cu greii şi. gânditor, căci păţania 

îl învățase că ospățul nemeșesc are să, 

_ plătească spinarea desmoscenituluă. 

„ iobagii, | 

Dar după plâns. urmează ris şi după 

sîs urmează plâns, iar după senin vi- 

for vine. 

Aurora soarelui primă-verei anului        



  

  

  

REL 
1948 se ivesce. Luminoasele ei dile 
alungă, întunerecul cu. a lui seculară 
domnie nemeșască şi dorul de dreptate 
și libertate face să tresară inimile r0- 
mânesci. 

Dina mântuirei se apropie. Românii 
se mișcă. Groaza, și spaima cuprinde 
pe tirani. Porele dilei de 15 Mai 1848 
se revarsă înveselitor Ja ușa colibei 
ț&ranului român. 

Mult mai sunt frumoase qilele lunei 
lui Mai, dar o Qi de primăvară atât 
de frumoasă ca, diua de 15 Maiu 1848 
niunai soru-sa iubită, qiua de 11 Iuniu 
1848, mai este în analele românescă. 

Baronii de pe valea, Streiulur și a Jiului 
la vederea aceastei mari raqă de lu- 
mină, cuprinși de frică, alergaiă în ruptul 
capului: la palatul din Fărcădin, dar de 
astă-dată nu pentru a chefui, nu pen- 
în a se ospăta, sati a rosti vre-o ju 
decată, ci pentru a se sfătui și a chibzui 
care în cotro să apuce Și În ce pesceră 
întunecată, să se ascundă. Spaima de 
mâna Nemesei îi făcuse să Și piardă 
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capul. Numai baronul Vasile Nopcia, 

domnul de atunci al palatului, își păs- 

trase cumpttul şi ridicându-se din grai 

aşa grăiă : 

„Baroni! D-voastră sciți ca și mine 

că noi suntem unguri de origină 7o- 

mână, dar ca să mai facem ungur și 

din țăranul român n'o mai cred cât 

va fi lumea. 

„Viaţa română e ca şi a salciei 

unde o pui acolo se prinde și cu cât 

o tai mai mult cu atât cresce mai 

tare şi capătă mai mare putere. 

„Goţii și Hunii; Gepidii şi Avarii 

Turcii şi Tătarii nu putură stinge pe 

Români, şi dacă ei vor scăpa acum 

de robie vă veţi uimi ce putere vor 

desfășura. Se vor deprinde în sciințe, 

în arte şi în ale strategiei şi fapte 

viteze, mari şi generoase ei lumei vor 

arăta. 

„Şi cine deşteaptă din somn pe Ro- 

mân 2 Noi, cari prin asprele mijloace 

„ce le întrebuințăm, în loc dea] atrage 

mai mult, "1 înstreinăm şi adunarea de 
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la 15 Maii de pe Câmpul-libertăţei de 
la Blaş pune-va captt iobăgiei, tira- 
nieă și domniei noastre peste Români. - 

„Cunoscut și sciut de toată lumea, 
este, că noi nemeșii, baronii şi erofii 
țevei Ardealului, am ţinut tot-d'a-ana, 
cu cel mai tare. Cu "Turcii am fost 
Turcă, cu Nemţii am fost Nemţi, cu 
Ungurii suntem Unguri acum însă a 
sunat ceasul ca, să ne întoarcem cât-ua 
timp iaxăşi la Români, pe cai nu- 
mai pentru a, putea trăi bine și fără 
muncă cu vicleșug “i-am. părăsit. Să 
părăsim dar hidosul obiceiă de a .pri- 
begi de la o naţiune la alta, ca și 
lăeţii dinti'un cort într'altul. Români 
ai fost strămoşii noştri, Români să 
fim și noi!“ 

Napucase să sfârșească bine cu- 
vântarea şi cei de faţă uimiţi şi po- 
somoriți o luară pe picior ducând cu 
sine un simț de neagră răsbunare în 
contra baronului devenit român pe 
neașteptate. . 
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De astă dată baronul Vasilica, Nopcia 

s'a ținut de cuvânt; 

La 15 Maiii 1848 fiind adunaţi pe 

Câmpul-libertăţei de la Biaş peste 40 

mii de Români în ceata hăţeganilor se 

zăreşte un bărbat voinic, înalt şi fru- 

mos; cu un tip pronunțat românesc, 

co frunte lată și cu ochii de vultur, - 

ținând mâna dreaptă ridicată, cu mă- 

uşa, netrasă, gata de jurământ. Se 

aude un murmur: „Baron Vasilica 

Nopeia, leapădă mănușa!* 

„Și în adever era baronul Vasile 

Nopcia care, lepădând mănuşa, face îm- 

preună cu cei de față următorul ju- 

rământ : 

„Ei baronul Vasile Nopcia, jur că 

amicilor Majestătei Sale marelui prin- 

cipe al 'Transilvaniei. Augustei case a 

Habsburgilor şi patriei voii fi amic și 

inamicilor inamic. Ca Român voiii sus- 

ţine tot-d'a-una pe cale dreaptă şi le- 

giuită . drepturile națiunei române, li-: 

bertatea şi frăţietatea cu- cele-Talte 

naţiuni conlocuitoare. “ 
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Adunarea încântată de bucurie pen- 
tru găsirea, fiului perdut i-a dat locul 
cuvenit în fruntea mesei. Baronul Nop- 
cia cu aclamațiune a fost ales vice- 
președintele deputaţiunei de 30 spre 
a duce Majestăţei Sale împăratului cu-' 
noscuta, petițiune compusă din cele 16 
punete. 

Pe când deputaţiunea umbla, prin 
Pesta şi prin Viena la Mihalţ sângele 
curgea și splendoarea feudală a pala- 
tului din Fărcădin apunea. 

* % 
se 5 

La 1850 începe în Arâeal vremea 
Nemţilor şi baronul Vasile Nopcia se 
făcea, a, fi neamţ pentru ca la 1867 să 
se prefacă iarăși ceea ce a fost până 
la 1848, nemeș și baron unguresc, 

Dar cei cari ati plecat mâhniţi de 

la sfatul ţinut în palatul de la Făr- 

cădin nu-l mai credeai pe cuvânt şi 

nu mai puteaii cu nici un chip să 

ierte păcatul că a participat la adu- - 

parea de la Blaș, unde a jurat cre- 
44 
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dință împăratului şi națiunei române. 

Impinşi de această ură nedumerită în 

contra coreligionarului lor de odinioară, 

ai început al înegri înaintea lumei 

pe toate căile și prin toate mijloacele. 

Chiar nică renumitul poet Jokai n'a 

pregetat de a face din baronul Vasile 

Nopeia, eroul principal al romanului 

săi intitulat: Seracii avuţi saii Faţa 

neagră!) sub care nume e indendificat 
baronul nostru de care vorbim. Intre 

toți însă mai înverșunat îl atacă isto- 

ricul maghiar Horvath Mihaly, care în 

Istoria resbelului pentru independența 

Ungariei, apărută în Geneva la 1865, 

între altele, iată ce dice: 

„Acel bărbat, în timpul cât a câr- 

muit înainte de 1848 comitatul Hune- 
dorei, ca comite-suprem, a săvârşit în 

taină cele mai degrădătoare și înfioră- 

toare crime. Luxul, risipa şi petrece- 

vile ce se făceaii în palatul lui nu 

puteaii fi acoperite din veniturile mo- 

    
  

1). Acest: roman a fost tradus și publicat de mine 
în Qiarul Românul    
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șieă, trebuia să aibă şi. alte isvoare de 
venit. Persoane vrednice de crequt spun 
că a stat în legătură cu bande de 
tâlhari; a fost căpitan și chiar gazdă 
de hoţi. La o ocasiune s'a vădut între 

- argintăria nevestei sale mai multe petre 
Scumpe, care se scia că sunt jăfuite“ 
ete., etc. ! 

Aceste grave şi necurmate acusări 
aii scos de la o vreme din răbdare pe 
fiul să&ii, pe baronul Francisc Nopcia, 
intendantul M. S. Impărătesei din Viena, 
și, adunând o mulțime de iscălituri de 
la aristocrații transilvăneni, a silit, Ia, 
9 Decembre 1865, pe istoricul Horvath 
Mihaly să insereze în a dona, edițiune 
a cărței sale apărută atunci în Pesta 
următoarea, declaraţiune : 

„Subscrișii cunoscând bine lucrurile 
dinainte de 1648, declarăm că toate 
scirile răspândite în contra, baronului 
Vasile Nopcia sunt scornituri r&ută- 
cioase, și afară de imputările ce îl 
se fac pentru mergerea, Şi par- 
ticiparea la adunarea ţinută la 
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Blaş, toate cele-D'alte acusănă sunt nisce 

invenţiuni culese din vânt.“ 

Aşa, s'a, sfârşit puterea şi mărirea 

baronului Vasile Nopcia, ocărmuitorul 

țărei Hațegului, care, în noaptea de 

Sânt-Văsii a anului 1983, a trecut în 

cea-Paltă lume lăsând în urma lui, 

“drept amintire, afumatele ziduri ale 

palatului de la Fărcădin, care şi astă-di 

axată trecătorilor groaznica, sguduire 

de acum 38 de ani din ţara Ardealului. 
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