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Cuvînt înainte

Stimaţi Oaspeţi,
Dragi Colegi!
Doresc să Vă mulţumesc pentru că aţi acceptat generos invitaţia
noastră de a participa la a XXIV a ediţie a Simpozionului organizat
de Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria În subvenţi
onarea evenimentului şi a editării publicaţiilor anuale ale Institu
tului Simpozion Izvorul şi Lumina ne a venit în ajutor Ministerul
Afacerilor Externe Departamentul politici pentru relaţia cu Românii de
Pretutindeni Ministerul Resurselor Umane Autoguvernarea Româ
nească din sectorul II Budapesta Autoguvernarea de Naţionalitate
Română din Giula şi Autoguvernarea Românilor din judeţul Bichiş
Gestul instituţiilor pomenite plin de responsabilitate intelectuală
şi morală a făcut posibil şi în acest an ca tradiţia organizării sim
pozioanelor să nu se întrerupă Mulţumim
Iată ne am ajuns la un s rşit de an electoral Uneori ne am dat
seama că aparţinem unei societăţi dominate de o tot mai amplă şi
iresponsabilă confuzie a valorilor Nu ne punem întrebări nu ne
interesează să a ăm adevărul despre un episod sau altul nu vrem
sau nu avem capacitatea să ne aducem aminte să facem conexiuni
şi să analizăm cu luciditate ceea ce se întîmplă cu noi şi cu lumea
în care trăim Ne scufundăm în uitare şi ne complacem să ştergem
din memorie cu bună ştiinţă ceea ce nu ne convine sau ceea ce ar
afecta imaginea pe care vrem să o acredităm la un moment dat
despre un personaj sau altul Suferim cu alte cuvinte de o ciudată
amnezie selectivă care se manifestă în grade diferite Războiul îm
potriva memoriei este tocmai de aceea unul permanent şi aproape
generalizat Unii chiar se înfurie teribil cînd cineva îndrăzneşte să
recurgă la memorie să dezgroape urmele trecutului şi să a rme
că împăratul e gol sau dimpotrivă să readucă în centrul atenţiei
guri sau episoade de real curaj marginalizate în timp Senzaţia

6

Simpozion

pe care o poate avea cineva care ne priveşte din afară este că ne
complacem într o comedie a erorilor de percepţie care a generat în
ultimii douăzeci de ani o amplă reconstrucţie a identităţilor publice
Nu parcurgem vremuri obişnuite Ne mişcăm într un univers al
iţelor confuze al ţesăturilor indescifrabile Legile sînt încurcate şi
se tot încurcă relaţiile dintre oameni sînt complicate pline de de
desubturi şi de manevre interesate instituţiile se încurcă unele pe
altele gesturile simple şi nevoile curente se exprimă şi se rezolvă
pe căi întortocheate
Trăind într o lume traversată de con icte interetnice şi de crize
identitare trebuie să spun că de a lungul anilor provocarea a
existat mereu şi ea a fost cea care ne a disciplinat şi ne a întărit
pentru a merge mai departe Institutul de Cercetări al Românilor
din Ungaria a făcut eforturi eroice uneori chiar disperate pentru a
se menţine pe linia de plutire ca să supravieţuiască Este unul din
rarele exemple cînd fapta a mers înaintea vorbelor menţinîndu
şi pe parcursul anilor rolul pe care şi l a asumat nobil dar deloc
simplu
Este enorm de greu a articula proiecte valabile pentru vremurile
pe care le parcurgem Acţiunea comună a intelectualilor români din
Ungaria ar trebui să şi propună cîştigarea mijloacelor de garantare
sau protejare a autonomiei culturale Această acţiune pe care am
putea o numi corporativă nu este un scop în sine Ea este necesară
în ziua de azi deoarece intelectualii oamenii de cultură se conside
ră tot mai mult daţi la o parte din dezbaterea publică a lucrurilor
care ţin exclusiv de competenţa lor Lupta intelectualului nu este o
luptă pentru putere ci o luptă pentru exprimare Să nu ne înşelăm
însă nerăbdarea noastră oricît de justi cată va trebui calmată
operaţia este de durată travaliu de Sisif căci practic totul va trebui
veri cat din nou structurile vizibile ca de altfel şi cele invizibile
Ne găsim acum într un moment cînd trebuie să intrăm într o nouă
fază în faza activismului cultural Nu vedem alta modalitate Salto
mortale sau salto vitale
Astăzi nu mai credem cu naivitate în puterea magică a legilor
şi nu ne mai mulţumim să contemplăm tradiţiile istorice Trebuie
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să ne organizăm cu un temperament productiv Noi trebuie luînd
contact cu marile probleme care ne privesc îndeaproape să deve
nim oameni de iniţiativă şi să intervenim activ Ce ne va conduce ce
trebuie să ne conducă în efortul acesta Mai întîi credinţa în ştiinţă
în puterea şi e cacitatea raţiunii omeneşti Apoi iubirea de limbă
de neam şi cultură hotărîrea de a veni în ajutorul semenilor noş
tri cu care împărţim moştenirea aceluiaşi trecut şi aspiraţiile către
acelaşi viitor Este nevoie de curaj şi de încredere în sine ieşite din
comun pentru a îndrăzni să te angajezi într o muncă de cercetare
de lungă durată
În cadrul Institutului ne am străduit şi ne străduim să contribuim
la un climat de cordialitate şi respect faţă de valori într un moment
în care cultura noastră trece printr o criză de o enormă gravitate
cînd reperele ei sînt subminate de valuri succesive de confuzie şi
indiferenţă A menţine acum o atenţie trează faţă de opere şi faţă
de valori reprezintă un act necesar de rezistenţă
Este cert că supravieţuirea unei naţiuni a unei etnii ca şi con r
marea succesiunii sale istorice se va judeca pe măsura creaţiei sale
spirituale Trebuie să ne căutăm caracteristicile comune Identitatea
minorităţilor din pricina lipsei adevăratelor forţe istorico politice
se a rmă prin cultură artă şi literatură Aspiraţia spre autode nire
este deosebit de sugestiv dublată de nevoia de a i se recunoaşte
propriul speci c originalitatea şi excepţionalitatea Particularităţile
etnice şi naţionale trebuie ocrotite conservate şi păstrate pentru
generaţiile viitoare
Îndeosebi ca oameni ai cuvîntului avem o datorie a întreţinerii
a cultivării memoriei a consemnării amintirilor Pierderea istoriei
individuale ca şi a istoriei naţionale înseamnă în fapt pierderea
conştiinţei de sine şi deci pierderea identitară Patrimoniul identi
tar reprezintă suma valorilor istorice spirituale morale creatoare
tradiţionale
Știm acum în acest moment din viaţa noastră comunitară că
şi Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria este pus din
nou la noi încercări Dacă posibilităţile îi vor permite va depune
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eforturi mai mari ca oricînd pentru o reuşită revitalizare a comuni
tăţii noastre Am toată speranţa că Institutul va face faţă cerinţelor
necesităţilor pe care istoria ni le impune Am toată încrederea în
colegii mei cărora le mulţumesc şi de această dată pentru sacri
ciul devotamentul lor depus în cauza noastră comună Sper că şi
Dvoastră vă veţi convinge de acest fapt pe parcursul celor două zile
Cu aceste gînduri declar deschise lucrările simpozionului
Giula

noiembrie
Maria Berényi
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Cornel Sigmirean

Despre controverse, memorie istorică:
Petru Maior, Gheorghe Şincai,
Samuil Micu, Ioan Budai-Deleanu
Latinitatea poporului român şi a limbii române reprezintă o
permanenţă şi un reper un marcator de identitate Primul care a
deschis acest subiect în cultura română a fost cronicarul Grigore
Ureche demonstrând că poporul român de la Roma se trage
Latinitatea va rămâne în centrul atenţiei la toţi umaniştii dar cel
care o consideră un adevărat un liant al unităţii poporului român
a fost Dimitrie Cantemir Latinitatea va deveni un adevărat element
identitar ind transformată în argument pentru lupta politică a
românilor a aţi sub dominaţia politică a Habsburgilor prin opera
Corifeii Școlii Ardelene Petru Maior Gheorghe Șincai Samuil Micu
şi Ioan Budai Deleanu Trecuţi prin colegiile de la Roma şi Viena
învăţaţii iluminişti au generat la sfârşitul secolului al XVIII lea şi
începutul secolului al XIX lea o adevărată mişcare de latinizare a
limbii pregătind intrarea românilor în marea familie a popoarelor
romanice ale Europei Prin insistenţa lor asupra legăturii directe
a românilor cu gloria de altădată a romanilor Corifeii Școlii arde
lene au pre gurat renaşterea naţională a românilor ind incluşi
în rândul părinţilor fondatori ai naţiunii române moderne Opera
lui Petru Maior în primul rând Istoria pentru începutul românilor în
Dacia aşa cum arăta Aaron Florian învăţă pe români ca să cinstească
mai mult și aprinse întrânșii un duh de naţionalism care pricinui foloase
nespuse Prin lucrările din domeniul istoriei lologiei şi lingvisticii
Petru Maior Samuil Micu Gheorghe Șincai şi Ioan Budai Deleanu
au creat fundamentele ideologice ale constucţiei naţiunii la români
Naţionalismul în viziunea antropologilor Edmund Leach David
Schneider şi Meyer Fortes presupune şi venerarea strămoşilor un
sistem de rudenie patriliniar în care eroii naţionali ocupă locul
bătrânilor din clanuri de nind naţiunea ca o descendenşă nobilă
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Acelaşi lucru îl sugereaază şi Benedict Anderson că noi abordăm
naţionalismul ca și cum ar aparţine de categoria rudeniei sau religiei
mai degrabă decât de categoria liberalismului sau fascismului Po
trivit acestei perspective aşa cum arată Katherine Verdery efortul de
contestare a istoriilor naţionale și de repoziţionare a reperelor temporale
implică mult mai mult decât restaurarea adevărului acesta reprezintă
o provocare pentru întreaga genealogie naţională Din această perspec
tivă a memoriei istorice luând în discuţie doar faptele ca atare ne
propunem o reconstituire a câtorva momente din biogra a corifeilor
Școlii Ardelene

Locul şi data naşterii
Impresionanta operă a corifeilor Școlii Ardelene scrisă la sfârşitul
secolulului al XVIII lea şi începutul secolului al XIX lea în aproxi
mativ
de ani a trebuit să aştepte
de ani pentru a editată
şi recuperată critic în cultura română De asemenea după aproape
de ani de la moartea celor mai importanţi corifei Maior Șincai
Micu şi Budai Deleanu continuă să rămână multe necunoscute în
privinţa biogra ei lor În cazul lui Maior continuă să rămână in
certă data naşterii Istoricii Athanasie Marienescu Nicolae Iorga
Maria Protase Sera m Duicu şi Laura Stanciu recomandă anul
ca dată a naşterii sale Dimitrie Popovici Alexandru Piru
şi Pompiliu Teodor au optat pentru anul
În schimb Nicolae
Albu propune ca dată a naşterii lui Maior anul
Matricola de
la Universitatea Gregoriana din Roma unde au studiat Maior şi
Gheorghe Șincai menţionează ca dată a naşterii anul
Ca loc
al naşterii sale este indicat Căpuşul de Câmpie in rmând ipoteza
că s ar născut la Târgu Mureş Este însă incontestabil faptul că
tatăl său a fost preot în Tîrgu Mureş
În cazul lui Gheorghe Șincai controversele s au purtat multă
vreme atât în legătură cu locul naşterii cât şi cu data naşterii sale
Privind data naşterii Șincai însuşi indică trei date diferite în Elegia
Nobilis Transilvani spune textual că s a născut la
februarie
în Hronica românilor și a mai multor neamuri lasă de înţeles că s a
născut în februarie
în alt pasaj din Hronica românilor spune
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că s a născut în anul
Preotul Andreas Koleszar din Szinnye
Slovacia unde se presupune că este înmormântat în Matricola
morţilor consemnează că a murit în
la vârsta de de ani ceea
ce înseamnă că Șincai s ar născut în anul
Ca loc al naşterii Alexandru Papiu Ilarian Ovid Densuşianu Ni
colae Iorga D Popovici ş a au indicat localitatea Șamşud Istoricii
Pompiliu Teodor şi Dumitru Ghişe în baza unui manuscris a at la
Biblioteca Academiei Române au stabilit ca loc al naşterii lui Șincai
localitatea Râciu de Cîmpie Mircea Tomuş autorul monogra ei
Gheorghe Șincai împărtăşeşte aceeaşi opinie conform căreia Șincai
s a născut la Șamşud Aceeaşi localitate este recomandată şi de Iosif
Pervain precum şi de către Sera m Duicu satul Râciu de Câm
pie unde s a născut în casa bunicului său dinspre mamă Nicolae
Görög În anul
învăţătoarea Aurica Mureşan mărturiseşte că
noi locuitorii am primit din moși strămoși povestea nașterii lui Gherghe
Șincai la noi adică în Șamșud și o transmitem și generaţiilor viitoare
Constantin Mălinaş în urma unei cercetări de teren spune că Șincai
s a născut între cele două localităţi Râciu şi Șamşud bazându se pe
faptul că şi azi locul spre Șamşud se numeşte La Grecu amintind
de proprietarul pământului bunicul lui Gheorghe Șincai Grecu
Görög

Imaginea corifeilor
Numeroase incertitudini continuă să planeze asupra înfăţişarii
corifeilor Școlii Ardelene Se presupune că prin două tablouri unul
reprezentându l pe Gherghe Șincai şi altul pe Petru Maior am
cunoaşte cum arătau într un anumit moment al vieţii lor cei doi
corifei Despre Șincai avem o descriere a înfăţişării lui făcută în
de Alexandru Gavra spunea el desprinsă dintr o corespondenţă
de la nişte prea vrednici ai naţiei acesteia bărbaţi de curînd pri
mită Capul mare destul fruntea înaltă dar nu cerculare ci coronată
adecă deasupra ochilor părţile amândouă mai goale de păr Uitare ageră
înfocată pătrunzătoare vie arată om înţelept învăţat poetic scăutătura
lui însu ătoare de respect mare vorba nici decât subţire da nici groasă de
tot ci vorbă de bărbat vorbea de tot apăsat și articulat facând gesticulaţii
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cu mâna însă plăcut peste tot în vorbe mai mult vesel și poetic în vorbire
decât într adins da totuși gravis în purtare vorba slobodă și cu îndrăz
neală ca bărbatul care are de unde și știe ce să vorbească sigur în mintea
și hărnicia sa Se spune că cum vedea omul îi făcea versuri Umbletul lui
arăta om de frunte gravis maiestatic capul și umerii mai îndărăpt decît
pieptul și pântecele întins ducea mâna cu bastonul înainte cum merg
oamenii cei mari pășind și cu bastonul un pas înainte cu mare gravitate
și puţinel legănându se Statura lui era de frunte întră cei mici adecă om
de statură mică gros sau mai bine plin la trup lat în piept și îtră umeri
ţapăn dar nu trunchiu Când intra într o adunare trăgea căutarea tutu
ror aspră și și nu putea rămâne neștiut venind cu vâlvă fără a i să putea
zice căci că i probabil burzucat sau semeţ hochmüting ci numai fălos
modest sau cum se zice fală care i se cădea și pentru aceea i se ședea
arată netemere multă și curaj mare Îmbrăcămintea lui o cială sau de stat
au fost care este a nobililor cu nedragi vînăţi șinioraţi șpenţele scurteică
sau mânecariu și dulamă pe umăr mijlocul încins cu cu sabie ind nobil
de Șinca Într un portret reconstituit foarte plastic de Alexandru
Papiu Ilarian unul dintre primii săi biogra Șincai avea fruntea
proeminentă sprâncene abundente îmbinate ochi pătrunzători
faţă răvăşită dramatic de semnele unui vechi vărsat nasul masiv
şi drept mustaţă încărunţită
Sigur ne întrebăm în ce măsură
se regăseşte în această descriere chipul său real Cunoaştem ţinuta
vestimentară a lui Șincai purta o haină cu ţesătură de lână păroasă
de culoarea tabacului iar pe dedesupt un pieptar de același material cu
nasturi galbeni și găitane În picioare cioareci ungurești de pănură vânătă
închisă și cizme iar pe cap o pălărie trecută cu boruri largi La ocazii
şi sărbători Șincai purta pantaloni albaştri decoraţi cu găitane
spenţer sau scurteică şi dulamă pe umeri iar la brâu sabie ind
nobil de Șinca A at la Buda unde ocupa funcţia de corector după
moartea lui Samuil Micu temîndu se pentru postul său se gîndeşte
să candideze la catedra de drept canonic de la universitate În acest
sens îi scrie lui I Corneli prietenul său de la Oradea că ar dori să
aibă banii de lipsă pentru un costum bun pentrucă oamenii se uită
şi la haine nu numai la cap
Lucrurile par să e la fel şi în cazul lui Petru Maior În micul
volum de studii La centenariul morţii lui Petru Maior Cuvântări co
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memorative rostite în Aula Universităţii din Cluj la
februarie
editat de Alexandru Lapedatu Ioan Lupaş şi Sextil Puşcariu de
fapt un extras din Anuarul Institutului de Istorie Naţională din
este reprodus portretul lui Petru Maior menţionându se Portret
a at în Muzeul Asociaţiunii din Sibiu Este portretul clasic cu
care ne am obişnuit să identi căm chipul lui Petru Maior Dar
în publicaţia Observatorul numărul
din anul
Gheorghe
Bariţ ne lasă unica descriere a lui Petru Maior Moșu meu după
mamă parohul Simion Cornea din Șaroșpotoc azi Dumbrăvioara n n
nu departe de Reghin mi l a descris pe Petru Maior ca om de mai mare
decât mijlocie forma capului în proporţiunea corpului faţa regulată
mai mult brună decât albineaţă ochii negri nasu cam vulturiu barba
stufoasă căutătură impunătoare în scurt om frumos Pe lângă acestea
Petru Maior era de temperament coleric Ne punem întrebarea cât
reproduce celebrul tablou imaginea reală a omului Petru Maior Ca
urmare deocamdată avem cele două tablouri al lui Șincai şi al lui
Maior două imagini care gurează în toate cărţile dedicate lor în
dicţionare şi enciclopedii reprezentând modele pentru sculptorii
care le au dedicat opere artistice fără ca noi să avem certitudinea
că i reprezintă pe ce doi corifei
Nu avem un portret a lui Samuil Micu cum nu avem pentru
Ioan Budai Deleanu Despre Micu ştim conform unei descriei pe
care i a făcut o preotul Dobo din Teiuş lui Ioan Micu Moldovan
că era un om uscăţiu negricios de statură peste cea mijlocie cu frunte
mare piept lat șolduri înguste cingătoarea curgea peste dânsele de tem
perament tare viu În Blaj este și azi un proverb care arată că S Clain în
pracse nu a observat regula străbunilor in divinis non est properandum
în lucruri divine nu e admisă graba n n Liturghia dânsului era scurtă
de minune În cazul autorului Țiganiadei Ioan Budai Deleanu pla
nează încă multe incertitudini privind data naşterii sale tot aşa
cum nu ştim cum arăta În manuscrisele lui Ioan Budai Deleanu
cercetate de Mihai Mitu la Lemberg şi de Lucia Protopopescu la
Viena nu s a identi cat nici un portret al poetului şi lologului
Ioan Budai Deleanu Deplângem lipsa portretului zic al lui Budai De
leană mărturiseşte Lucia Protopopescu De altfel era foarte greu
de identi cat în condiţiile în care nici Asachi care a cumpărat în
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manuscrisele lui Ioan Budai Deleanu de la ginerele acestuia
contele Ludwig Lewandoski care era căsătorit cu una din cele două
ice cu Susana nu pomeneşte nimic despre un asemenea portret
cu toate că i a cunoscut şi pe nepoţii acestuia care trăiau atunci în
Galiţia Nu s a păstrat nici portretul fraţilor săi Aron Budai şi Anton
Budai personalităţi ale vieţii politice româneşti din prima jumătate
a secolului al XIX lea Printre manuscrisele lui Ioan Budai Deleanu
pe la primei versiuni a Lexiconului romesc nemţesc este desenat
potrivit lui Mihai Mitu chipul mamei sale
O ipoteză demnă însă de luat în seamă despre un portret al lui
Ioan Budai Deleanu este oferită de regretatul istoric de artă Mircea
Țoca Cercetând viaţa pictorului Efrem Klein nepot de văr al lui
Samuil Micu Klein cu studii la Academia de Arte Frumoase din
Viena între anii
Mircea Țoca formulează ipoteza că pe
iconostasul Bisericii de la Seminarul Sancta Barbara în scena
cu cei
apostoli în gura apostolului Ioan s ar regăsi chipul lui
Ioan Budai Deleanu
gura unui om tânăr chiar foarte tânăr uşor
efeminat
Student în anul III la Seminarul de la Sancta Barbara
Ioan Budai Deleanu avea pe atunci
de ani
În anul
Budai Deleanu ajunge consiler la Tribunalul Nobi
lilor din Lemberg azi Lwow în Ucraina unde va rămâne până la
moartea sa din anul
Nu avem nicio ştire despre înfăţişarea
lui Budai Deleanu doar pe baza inventarului întocmit la moartea
sa cunoaştem care era ţinuta sa o cială purta un frac verde de gală
cu sabie de oblânc şi cu pălărie cu pene

Locul de veci
Multe incertitudini rămân şi asupra locului de veci al celor patru
reprezentanţi ai Școli Ardelene Certă este doar constatarea istori
cului Sera m Duicu Nici pe Maior ca de altfel nici pe Micu nici pe
Șincai nici pe Budai Deleanu pământul Transilvaniei atât de de iubit
de ei nu i a primit pentru somnul de veci Destinul a făcut ca toţi patru
să și doarmă somnul în pământ străin
În cazul lui Gheorghe Șincai majoritatea istoricilor care s au
ocupat cu biogra a lui indică drept loc al înmormântării localitatea
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Sinea Szinnye din Slovacia unde s a retras în ultimii ani ai vieţii
sale la familia Wass de Țaga Toţi au avut în vedere copia de pe
Extrasul morţilor Parohiei Keletsény de care aparţinea satul Sinea
apărută în ziarul Concordia nr
din
Aici se consemna că
Georgius Sinkay a decedat la data de noiembrie
în vârstă
dev de ani de fapt avea de ani ind înmormântat de preotul
romano catolic Andreas Koleszar în satul Szinnye azi Svinica
Aşa cum remarcă Ioan Chindriş despre Gherghe Șincai ştim că
a murit singur pe pămînt străin că a fost îngropat în ţărână străină și
că nici un român nu i a văzut vreodată mormântul În discursul de
recepţie de la Academia Română din
Alexandru Papiu Ila
rian a făcut prima reconstituire biogra că a lui Gherghe Șincai În
entuziasmul generat de discursul lui Papiu s a propus aducerea în
ţară a osemintelor lui Șincai Dar treptat entuziasmul s a stins În
scriitorul Romulus Rusan a vizitat localitatea Svinica pentru
a merge la mormântul lui Șincai Un preot în vârstă i a spus că în
anul
în urma unui bombardament care a lovit şi cimitirul
acesta a fost distrus şi strămutat în altă parte
Alte surse indică
drept loc al decesului localitatea Bobota unde Șincai avea o soră
Dar totul pare o simplă legendă
Ioan Budai Deleanu s a stins din viaţă la Lemberg în august
lăsând în urma sa numeroase datorii În septembrie soţia
sa Mariana de Mikolaiewicz Budai şi cele două fete una în vîrstă
de
cealaltă de de ani au fost nevoite să vândă la licitaţie mo
bila formată din lemn n cîteva piese din lemn de mahon esenţă
folosită în mobila de lux a stilului empire puţine obiecte de uz
personal şi veşmintele sale Nu cunoaştem încercări de reconstituire
a mormântului cărturarului român de la Lemberg
Samuil Micu s a stins din viaţă la Buda în
mai
Tristul
eveniment a fost relatat de Gheorghe Șincai Cu cea mai mare durere
trebuie să aduc la cunoștinţa Domniilor Voastre Reverendissime că P
Samuil Clain de Sad revizorul și corectorul cărţilor românești de pe lângă
Tipogra a Regească a Universităţii Ungariei a murit
Trupul neînsu eţit a fost îngropat în ziua de
ora după amiază
ponti cînd Ilustrissimul Domn Martin Görgey episcop de Patera în
cripta parohială romano catolică sîrbească cu atîta pompă încât budeanul
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de astăzi s a învrednicit să e prohodit în public nu fără mare cinste a
întregii noastre naţiuni indcă așa ceva altui greco catolic aici la Buda
până acum nu s a făcut
Moartea unui bărbat atât de mare m a consternat și pe mine întrucât
am pierdut un prieten incomparabil și întrucât de acum trebuie să ostenesc
singur pentru folosul naţiunii și mă tem că nu voi de ajuns deoarece
lucrările sunt de pe acum grele și ameninţă să e și mai grele dacă vrem
ca fericirea naţiunii să e promovată
După aproape
de ani prin
pe când se a a la studii la
Pesta canonicul Ioan Micu Moldovan i a căutat mormântul dar nu
l a mai găsit În matricola morţilor de la parohia catolică din Buda a
găsit următoarea menţiune Liber IV Mortuorum p
Maji
Klein presb g C Fogaras sepultus ab Eppo Martino Görgey ad Cryptam
În
istoricul arădean Eugen Glück a cercetat Matricola
decedaţilor din Taban cartierul unde a trăit Micu la parohia Bise
ricii din Ráczváros În volumul IV al Matricolelor decedaţilor la
pagina
se menţionează că a fost înmormântat în ziua de
mai
ceremonia ind ponti cată de episcopul Martin Görgey
Rămăşiţele pământeşti i au fost depuse în criptă În matricolă se
mai menţionează că a locuit în casa cu numărul
din Tabán Cu
timpul placa cu numele defunctului sau crucea au dispărut Azi
nu se mai poate identi ca locul mormântului În
parohul îi
mărturisea lui Eugen Glück că în urmă cu câteva decenii osemintele
neidenti cate din criptă au fost scoase şi depuse în cimitir
În aceeaşi biserică azi situată în Döbrentei ter a fost înmormân
tat şi Petru Maior În vol V al Matricolei decedaţilor la pag
se
menţionează că reverendissimul domn Petru Maior grec unit
a fost înmormântat în ziua de
februarie
Serviciul a fost
o ciat de prea onoratul viceprotopop Sztojkovics Prevăzut cu
sacramentele a decedat în casa nr
la vârsta de
de ani
Nu avem informaţii clare despre locul lui de odihnă Știm doar
biserica unde a fost iniţial înmormântat Este posibil ca rămăşiţele
pământeşti ale lui Maior să avut aceeaşi soartă cu cele ale lui Micu
A murit la februarie
notează I Chindriş departe de pământul
ţării și e încă unul dintre marii noștri oameni care nu au mormînt
Într adevăr locurile lor de veci ar putea reprezenta locuri de me
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morie unde o placă o statuie ar reprezenta un gest de recunoştiinţă
de sacralizare a persoanelor dispărute Biserica şi cimitirele unde
şi au găsit sfârşitul Petru Maior Gheorghe Șincai Samuil Mici şi
Ioan Budai Deleanu ar putea incluse pe harta locurilor de memo
rie ale românilor pentru că locul de veci al eroilor din Panteonul
naţional face parte din inventarul elementelor simbolice ale unei
naţiuni Aşa cum arată şi Katherine Verdery osemintele oamenilor
celebri pot deveni simboluri politice aşa cum se întâmplă peste tot
în lume încă din antichitate
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NOTE
Ramona Bordei Borca Latinitatea reper identitar român în Chantal
Delson Michel Maslowsski Joann Nowicki coord Mituri și simboluri
politice în Europa Centrală Chişinău Editura Cartier
p
Apud Sera m Duicu Pe urmele lui Petru Maior Bucureşti Editura Sport
Turism
p
Katherine Verdery Viaţa politică a trupurilor moarte Reînhumări și schim
bări postsocialiste Bucureşti Editura Vremea
p
Ibidem p
Atanasie Marian Marienescu Viaţa şi opera lui Petru Maior în Analele
Academiei Române Seria II
Bucureşti
Nicolae Iorga Istoria literaturii române în secolul al XVIII lea
Epoca lui Petru Maior Excursuri vol II Ediţie Îngrijită de Barbu Theo
dorescu Bucureşti Editura Didactică şi Pedagogică
p
Maria Protase Petru Maior Bucureşti Editura Minerva
p
Sera m Duicu Pe urmele lui Petru Maior p
Laura Stanciu Biogra a unei atitudini Petru Maior
Cluj
Napoca Editura Risoprint
D Popvici Studii literare Cluj Napoca Editura Dacia
p
Alexandru Piru Literatura română postmodernă Bucureşti Editura
pentru Literatură
p
P Teodor Petru Maior în Istoria literaturii române vol II Bucureşti
Editura Academiei Române
p
Dimitrie Ghişe P Teodor
Fragmentarium iluminist Editura Dacia
p
Petru Maior Scrisori și documente inedite Ediţie îngrijită prefaţă note şi
indici de Nicolae Albu Bucureşti Editura Pentru Literatură
p
Slavikovszki Beáta Magyarországi diákok itáliai egyetemeken
I
rész Budapest
p
Szögi László Studenţi români la universităţile
din Europa în secolele XVI XX Tîrgu Mureş Editura Universităţii Petru
Maior
p
Mircea Tomuş Gheorghe Șincai Viaţa și opera Bucureşti Editura pentru
Literatură
p
Sera m Duicu Pe urmele lui Gheorghe Șincai Bucureşti Editura Sport
Turism
p
D Ghişe P Teodor Studiul introductiv la ediţia din Învăţătură rească
spre surparea superstiţiei norodului Bucureşti Editura Știinţi că
p
Mircea Tomuş Gheorghe Șincai p
Iosif Pervain Studii de literatură română Cluj Editura Dacia
p
Sera m Duicu Pe urmele lui Gheorghe Șincai p
Familia Română an
nr
martie iunie
p
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Ibidem p
Sera m Duicu Pe urmele lui Georghe Șincai p
Alesandru Papiu Ilarian Antologie Ediţie îngrijită prefaţă note şi
comentarii de Corneliu Albu Bucureşti Editura Știinţi că şi Enciclo
pedică
p
Ibidem
Zenovie Pâclişanu Contribuţii la biogra a lui Gherghe Șincai Legătu
rile lui cu episcopul I Bob în Transilvania an LIII
nr IV p
Apud Petru Maior Scrisori și documente inedite p IX
Apud Sera m Duicu Pe urmele lui Samuil Micu Clain Bucureşti Editura
Sport Turism
p
Larisa Matei Fârtat Viaţa şi activitatea lui Ioan Budai Deleanu
în
de ani de la moartea marelui arhiereu și luptător naţional Ioan
Micu Klein
volum cooodonat de Ioan Chindriş şi Ciprian
Ghişa Oradea Editura Episcop Vasile Aftenie
p
Lucia Protopopescu Noi contribuţii la biogra a lui Ion Budai Deleanu
Documente inedite Bucureşti Editura Academiei Republicii Socialiste
România
p
Mircea Țoca Efrem Klein un precursor de seamă al picturii moderne
româneşti în vol Civilizaţie medievală și modernă românească Studii
istorice îngrijit de Nicolae Edroiu Aurel Răduţiu Pompiliu Teodor
Editura Dacia Cluj Napoca
p
Mihai Mitu Un posibil portret al lui Ioan Budai Deleanu în România
literară nr
p
S Duicu Pe urmele lui Petru Maior p
Mircea Trifu
Peste locul îngropării sale
în Libraria Studii și
Cercetări de Bibliologie III Tîrgu Mureş
p
Ioan Chindriş Memoriale
Cluj Napoca p
M Trifu
Peste locul îngropării sale
p
Lucia Protopopescu Noi contribuţii la biogra a lui Ion Budai Deleanu p
Apud Mircea Tomuş Gheorghe Șincai p
Sera m Duicu Pe urmele lui Samuil Micu Clain p
Eugen Glück Informaţii în legătură cu actele de deces ale lui Samuil
Micu Clain şi Petru Maior în NOI
aprilie
p
I Chindriş Memoriale
p
Katherine Verdery op cit p
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Maria Berényi

Membrii familiei Babeş
Familia Babeş avînd originea în Banat a dat ţării oameni
de seamă oameni care au contribuit la promovarea drepturilor
românilor din fostul Imperiu Austro Ungar la progresul ştiinţei
şi culturii în România şi în lume Indiferent de condiţii sau situaţii
conjuncturale nu s au dezis niciodată de poporul şi patria lor
Ascensiunea familiei începe cu VINCENTIU BABEŞ o personalitate
de frunte din Banatul secolului al XIX lea Vicenţiu Babeş a fost avo
cat istoric publicist om politic întemeietorul presei româneşti din
Banat a fost omul care şi a consacrat întreaga activitate şi putere
de muncă pentru promovarea politică economică culturală şi bi
sericească a românilor din Banat şi Ungaria în a doua jumătate al
secolului al XIX lea
S a născut la ianuarie
în Hodoni jud Timiş A fost ul lui
Gheorghe Crîşmaru ţăran gospodar din Moşniţa care a murit pe
cînd Vincenţiu era încă mic Bunicul său Mitra Babeş neavînd alţi
copii şi nici alţi nepoţi l a adoptat şi i a dat numele său de Babeş
Mitra Babeş a fost un cărturar cunoscut care a avut legături cu
Dimitrie Ţichindeal pe atunci preot la Becicherecu Mic şi cu Mihai
Roşu din Jadani La îndemnul celor doi oameni de cultură bătrînul
Mitra Babeş l a înscris pe Vincenţiu la şcoala de pe lîngă biserica
Sf Ilie din Fabric Timişoara cu gîndul de a l face preot De aici
a trecut mai departe la şcoala sîrbească apoi la şcoala germană
din Timişoara Cetate Studiile secundare le a urmat la Timişoara
apoi liceul la Seghedin
şi în ne cursurile
de teologie la Carloveţ şi la Seminarul din Arad Pe cînd se apropia
de devenirea sa ca preot Vincenţiu Babeş a renunţat la această cale
continuîndu şi pregătirea cu studii juridice la Budapesta Întors
la Arad în
a intrat în magistratură devenind peste doi ani
avocat În perioada septembrie
iulie
Vincenţiu Babeş
a fost desemnat profesor suplinitor la Preparandia din Arad
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În anul
a fost numit inspector al şcolilor româneşti în
districtul Caraş unde s a preocupat de dezvoltarea bazei materiale
a învăţămîntului pregătirea cadrelor didactice şi cultivarea
sentimentului naţional în şcolile a ate sub administraţia sa Intrînd
în viaţa politică a fost un foarte activ luptător pentru drepturile
naţionale ale românilor
La sfîrşitul anului
Vincenţiu Babeş a plecat la Viena unde
a ocupat un post în justiţie Aici a activat în calitate de secretar la
Curtea Supremă de Justiţie şi Casaţie iar ulterior a devenit Secretar
Aulic Imperial În anul
s a căsătorit cu So a Goldscheider ica
unui magnat austriac care însă şi a pierdut averea la scurt timp
după aceea La cununie So a a trecut la religia ortodoxă În anul
cei doi au avut primul lor u pe Aurel Babeş viitorul chimist
iar în
s a născut Victor Babeş care a devenit o somitate în lumea
medicală românească şi europeană În total Vicenţiu Babeş au avut
nouă copii unii născuţi la Viena ceilalţi după mutarea familiei la
Pesta Aurel viitorul chimist cu renume Victor faimosul micro
biolog Alexandrina Angelina Emil avocat în Budapesta Sever
Alma Titus avocat în Budapesta şi Cornel
În
Vicenţiu Babeş a fost Secretar Aulic Imperial în
referent pentru cauzele criminale la Cancelaria aulică a Ungariei
din Viena în
a fost jude suprem la Tabla Regească din Pesta
După izbucnirea revoluţiei de la
Vincenţiu Babeş s a angajat
în primele acţiuni de natură politică La aprilie
a semnat o
circulară a comunităţii ortodoxe din Arad în calitate de secretar
prin care se solicita rezolvarea în favoarea românilor a problemelor
ierarhiei bisericeşti Circulara a avut un rol pozitiv în rîndul inte
lectualităţii române care a ţinut o adunare la Pesta în ziua de /
mai
în casa lui Emanuil Gojdu
În continuare în perioada
Vincenţiu Babeş a fost
iniţiatorul mai multor memorii şi petiţii adresate împăratului şi
altor autorităţi prin care cerea egalitatea în drepturi a românilor
cu celelalte minorităţi din imperiu
Conduita politică a lui Vincenţiu Babeş în perioada
sa
încadrat într un curent cu mulţi adepţi între intelectualii români
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din Banat A luptat şi el purtat de evenimente pentru a înlătura
din calea aspiraţiilor naţionale ale românilor bănăţeni piedica ce i
se părea imediată
Deja în
ianuarie
îi găsim numele alături de cele ale lui
Ioan Popasu Petru Mocioni August Treboniu Laurian Ioan Do
bran Petru Cermenea Constantin Pomuţiu originar din Giula fratele
lui Ghorghe Pomuţ Grigore Popovici Alexandru Atanasievici Ioan
Popovici Constantin Undrea sub textul unui memoriu ce cuprindea
gravamine ale naţiunii române din imperiu
Tot în
Babeş a mai gurat ca semnatar al unui protest adresat
împăratului în care românii condamnau nedreptatea ce li se făcuse
la împărţirea Transilvaniei şi a Banatului în districte Printre ceilalţi
semnatari apăreau Avram Iancu Simion Balint Petru Mocioni Ghe
nadie Popescu Ioan Maiorescu Aron Florian August Treboniu Laurian
Timotei Cipariu În tovărăşia acestor oameni în faţa revelaţiei po
litice pe care o reprezentau ei pentru Babeş prinde contur tot mai
consistent personalitatea politică a tînărului bănăţean
Instaurarea regimului liberal în imperiu a fost un moment de
cotitură în activitatea politică a lui Vincenţiu Babeş În anul
a publicat la Viena broşura Die Sprach und Nationalitaten frage
in Osterreich von einem Rumaniein republicată în limba română în
acelaşi an la Viena cu titlul Causa limbelor și naţionalităţilor în Austria
pertraptată de Unu românu În lucrare şi a exprimat ideile politice
stăruind asupra egalităţii în drepturi a tuturor naţionalităţilor din
imperiu asupra unirii românilor din imperiu într un singur bloc
naţional şi combatînd tendinţele de orientare dualistă
În perioada
la Viena Vincenţiu Babeş a participat la
întrunirea reprezentanţilor tuturor românilor din imperiu a redac
tat suplica doleanţelor românilor pe care a înaintat o împăratului
la
decembrie
Principalele direcţii în care s a orientat Vincenţiu Babeş în anii
au fost activitatea parlamentară separarea ierarhiei bi
sericeşti a românilor acţiuni pe plan cultural şi publicistic
În
ales deputat în cercul român din Sasca Montană comita
tul Caraş Vincenţiu Babeş a lansat un manifest prin care îi îndem
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na pe români să participe la vot pentru a şi alege reprezentanţii
Ales din nou deputat la Sasca Montană Babeş a continuat lupta de
emancipare naţională a protestat împotriva suprimării autonomiei
Transilvaniei şi a conlucrat cu deputaţii sîrbi la un proiect comun de
lege a naţionalităţilor În
li s a recunoscut românilor ortodocşi
mitropolie proprie iar Vincenţiu Babeş a avut un rol hotărîtor în
reorganizarea acesteia
După instaurarea regimului dualist în
Vincenţiu Babeş a
militat pentru crearea unui partid politic românesc A avut un rol
important în pregătirea şi constituirea în
a Partidului Naţional
Român din Banat și Ungaria a cărui program l a alcătuit Printre
dezideratele cele mai importante sînt enumerate lupta pentru o
reglementare a problemei naţionale în forma preconizată de depu
taţii români şi sîrbi respingerea anexării Transilvaniei la Ungaria
adoptarea principiilor liberalismului şi democraţiei în municipii şi
viaţa politică etc
Anul
a însemnat constituirea celor două partide naţionale
care au grupat într o structură politică modernă elita românească
Partidul Naţional al Românilor din Banat și Ungaria condus de Ale
xandru Mocioni şi Vincenţiu Babeş şi Partidul Naţional al Românilor
din Transilvania care îl avea în frunte pe Ilie Măcelariu Fiindcă au
recunoscut dualismul tactica adoptată de ardeleni a fost pasivismul
politic respectiv neparticiparea la alegerile parlamentare Faţă de
ardeleni românii din părţile vestice au adoptat activismul şi nu au
contestat în principiu apartenenţa lor administrativ teritorială la
Ungaria ci doar atitudinea Ungariei faţă de naţionalităţi nerecu
noaşterea lor ca entitate autonomă cu drepturi colective
În cadrul Parlamentului deputatul Vincenţiu Babeş a avut o ati
tudine activă combatînd legea naţionalităţilor votată de Dietă în
a susţinut principiul votului universal şi secret şi a folosirii
limbii române Membru în Dieta de la Budapesta din
pînă în
a prezentat în anul
un proiect de lege a naţionalităţilor
în măsură să asigure populaţiei româneşti din imperiu dreptul la
conservarea identităţii naţionale
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La sfîrşitul deceniului al VIII lea Vincenţiu Babeş a militat pen
tru făurirea unui partid politic unic al românilor din Transilvania
şi Banat Activitatea sa susţinută s a concretizat în anul
cînd
a luat inţă prin unirea celor două partide din Transilvania şi Ba
nat Partidul Naţional Român Conferinţa naţională din
mai
de la Sibiu a pus bazele Partidului Naţional Român care
a pus la loc de frunte în programul său necesitatea redobîndirii
autonomiei Transilvaniei la care s au adăugat dezideratele
esenţiale introducerea limbii române în administraţie şi justiţie
numirea de funcţionari români în teritoriile locuite de populaţia
majoritară românească revizuirea legii naţionalităţilor din
ş
a Aceasta orientare generală aşezată pe linia tactică a pasivismului
a fost însoţită de acţiuni organizatorice şi propagandistice care au
urmărit dezvoltarea şi intărirea legăturilor permanente cu Ţara
prin conferinţe politice presă memorii prin sprijinirea asociaţiilor
şi societăţilor culturale
Din
pînă în
Vincenţiu Babeş a fost unul din protago
niştii vieţii politice româneşti transilvănene A fost ales membru al
Comitetului Central Electoral încă de la în inţare iar în anul
preşedinte al Comitetului Central al Partidului Naţional Român Din
cauza unor dispute privitoare la întocmirea Memorandumului şi
înaintarea acestuia autorităţilor Vincenţiu Babeş a intrat în con ict
cu majoritatea conducătorilor partidului şi în
a fost nevoit să
se retragă din comitet La întrunirea Comitetului Central ţinută
în
şi
ianuarie
ind bolnav şi a decis să se retragă din
activitatea politică Vincenţiu Babeş nu a mai participat ceea ce
echivala cu sfîrşitul unei îndelungi şi neobosite activităţi închinate
poporului român din imperiul habsburgic
Vincenţiu Babeş s a a rmat şi în publicistica secolului al XIX lea S a
distins şi ca un eminent publicist A colaborat la publicaţiile Foaie
pentru inimă minte şi literatură Amicul poporului Gazeta Transilvaniei
Concordia Dreptatea Telegraful Român Luminătoriul
Perioada de maximă activitate publicistică a lui Babeş s a desfăşu
rat la Albina apărută în anul
la Viena gazetă a cărui fondator
a fost
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În fruntea Albinei se găseau fraţii şi verii Mocioni Andrei Geor
ge Anton şi Alexandru cărora li s au alăturat Vincenţiu Babeş şi
George Popa
Albina a militat pentru drepturi egale ale tuturor naţiunilor astfel
încît ecare să şi poată cultiva limba portul şi culorile În cei
ani de apariţie a făcut o opoziţie tot mai puternică politicii dualiste
gazeta ind prima care a încercat o concentrare a forţelor româneşti
de pretutindeni şi a obţinut colaborări valoroase din partea multor
oameni de cultură români Ziarul a fost citit de preoţi şi învăţători
altor mii de oameni iar rapoartele despre activitatea Albinei au ajuns
pînă la cancelaria guvernului unde cereau ca aceasta să intervină
şi să pună capăt acestor veşnice agitaţii şi aţîţării spiritelor şi să
pună sub supraveghere severă presa română
După ce i a fost
retras debitul poştal pentru Ungaria şi ziarul nu a mai putut ajunge
la cititorii săi Babeş a fost nevoit să mute redacţia ziarului la Pesta
şi să modi ce tonul şi frecvenţa materialelor despre România Până
în
împotriva sa au fost îndreptate frecvente procese de presă
dintre care trei pentru calomnie
agitaţie împotriva statului şi
înaltă trădare
La decembrie
în urma acestor prigoniri Albina s a văzut
silită să şi anunţe încetarea apariţiei dar totodată şi să precizeze că
în cei aproape ani de existenţă n a făcut decît să luminize românii
din Banat şi Ungaria Albina a rămas în istoria presei româneşti din
aceasta perioadă ca unul din ziarele cele mai reprezentative
După ani Albina şi a încetat apariţia cu convingerea că nu se
putea ca ideile propagate să nu pătruns şi să nu prins rădăcini
în piepturile române
iar prin activitatea acestei gazete Babeş
a deschis drumul ziaristicii politice româneşti din Banat Ulterior
a sprijinit şi a colaborat şi la alte publicaţii româneşti în care şi a
susţinut ideile politice
Vincenţiu Babeş promotor al mişcării politice în organizaţia de
partid autoritate mereu consultată în materie de drept a asigurat
asistenţa juridică în procesul de despărţire a Bisericii Ortodoxe
Române din Banat Pentru ataşamentul lui faţă de ortodoxie a fost
numit bisericanul A participat decisiv la realizarea separării
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bisericii româneşti de cea sîrbească şi la în inţarea Mitropoliei
Ortodoxe din Sibiu
A luptat pentru limba română Acest lucru a fost un motiv im
portant care a justi cat acţiunile sale pentru despărţirea ierarhică şi
menţinerea unor strînse legături în probleme şcolare cu consistoriile
din Arad Sibiu şi Caransebeş La
octombrie
mitropolitul
Andrei Șaguna i a făcut cunoscut că a fost ales de Congresul na
ţional bisericesc membru onorar al Consistoriului Metropolitan
şcolar După această dată interesul său pentru organizarea şcolilor
confesionale pentru alcătuirea programelor pentru desfăşurarea
examenelor s a menţinut multă vreme ind solicitat adesea pentru
rezolvarea unor probleme spinoase
Remarcabil om de cultură Vincenţiu Babeş a fost membru fondator
şi a făcut parte din conducerea unor societăţi cultural ştiinţi ce
membru de onoare al ASTREI membru fondator al Asociaţiei pentru
cultura poporului român din Arad etc
Asociaţia arădană a îmbrăţişat de la început cauza învăţămîntului
naţional pentru românii din comitatele vestice Din conducerea ei
au făcut parte Procopie Ivașcovici Gheorghe Popa Atanasie Șandor
Vincenţiu Babeș David Nicoară original din Giula Ioan Popovici
Desseanu Teodor Șerb Anton Mocioni etc Activitatea asociaţiei pe
plan şcolar a rămas importantă mai ales pentru cadrul oferit dez
baterii celor mai stringente probleme ale învăţămîntului românesc
din comitatele vestice în inţarea de gimnazii licee şi şcoli reale
construirea clădirilor pentru şcolile săteşti pregătirea învăţătorilor
necesari elaborarea şi tipărirea manualelor şcolare orientarea în
văţămîntului spre un conţinut realist şi practic
În interesul învăţămîntului Vincenţiu Babeş a menţinut legături
strînse cu reuniunile învăţătoreşti şi cu învăţătorii
Asociaţia din Arad a bene ciat şi mai tîrziu de ajutorul său sus
ţinut constant probabil de un sentiment de ataşament personal În
el a avansat o sumă de bani pentru tipărirea unor programe
necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei
Atunci cînd în

aprilie

la Academia Română Locotenenţa
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Domnească a hotărît în inţarea Societăţii Academice Române cu
reprezentarea tuturor provinciilor locuite de români Vincenţiu Babeş
şi Andrei Mocioni au fost cei chemaţi să reprezinte Banatul Academi
cienii fondatori din Banat Vicenţiu Babeş şi Andrei Mocioni ambii
jurişti publicişti şi oameni politici s au distins prin întreaga lor
activitate în viaţa politică ind activi luptători pentru drepturile
naţionale ale românilor transilvăneni şi bănăţeni Vincenţiu Babeş în
calitate de deputat în Dieta de la Viena
şi de preşedinte
timp de zece ani al Partidului Naţional Român a militat pentru
autonomia Transilvaniei pentru separarea bisericii române din
Banat de cea sîrbă pentru în inţarea Mitropoliei ortodoxe române
la Sibiu Andrei Mocioni a făcut parte din Senatul Imperial de la
Viena calitate prin care a solicitat reorganizarea statului habsburgic
pe principii naţionale constituirea Banatului ca provincie aparte
sau alipirea lui la Transilvania De asemenea a trimis împăratului de
la Viena un memoriu însoţit de
de semnături prin care ce
rea organizarea unui congres naţional pentru constituirea tuturor
românilor într un corp politic unic o ţară coronală ca tip şi caracter
român Atît Vicenţiu Babeş cît şi A Mocioni împreună cu Andrei
Șaguna au militat pentru în inţarea mitropoliei române
Ales membru al Societăţii Literare Române Academia Română de mai
tîrziu încă de la crearea sa în anul
Vincenţiu Babeş a înţeles
să şi aducă o preţioasă contribuţie în această instituţie ce grupa
reprezentanţi de marcă ai românilor de pretutindeni În cadrul
Academiei Române Vincenţiu Babeş s a manifestat prin preocupări
ştiinţi ce de istorie prin publicaţii participare la dezbateri ca
participant activ la administrarea nanciară a instituţiei A demarat
lucrări arheologice în Banat care între anii
au scos la
iveală vestigii ale epocii romane şi a contribuit la editarea unor
manuscrise referitoare la istoria românilor În disputa dintre
ortogra a etimologică şi cea fonetică a fost adeptul ortogra ei
fonetice Prezent la sesiunile generale ale Academiei Române Vin
cenţiu Babeş a activat publicînd manuscriesele unor lucrări istorice
ţinînd discursuri sau în calitate de membru component al Comisiei
de decernare a premiilor instituţiei Activitatea sa la Academia
Română s a făcut remarcată mai ales în anii de bătrîneţe cînd s a
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dedicat cercetărilor istorice A scris o istorie bisericească rămasă
în manuscris A donat Academiei mai multe cărţi şi manuscrise
valoroase referitoare la istoria românilor şi a recurs de multe ori la
in uenţa acesteia pentru susţinerea în plan cultural a românilor
din Austro Ungaria
În
Vincenţiu Babeş s a stabilit de nitiv cu familia la Budapesta
În acest an după ce a pierdut postul din justiţie şi a deschis o
cancelarie avocaţială în capitala Ungariei
A participat la toate acţiunile politice naţional culturale cu ca
racter românesc din Budapesta Mai multe decenii a fost membru
în comitetul Bisericii Greco Valahe din Pesta Aici l a cunoscut şi pe
tînărul Teodor Papp viitorul mecenat originar din Giula care între
anii
era cantorul bisericii Teodor Papp a avut strînse
legături prieteneşti cu Vincenţiu Babeş
A fost prieten şi apropiat al familiei Mocioni din Banat calitate
în care a atribuit tinerilor români în numele acestora mai multe
burse şcolare pentru studii în străinatate Membrii familiei Mocioni
au contribuit efectiv la acordarea de burse pentru copii dotaţi din
rîndul claselor nevoiaşe Inedit este faptul că în cadrul consiliului
de familie întrunit cu ocazia Crăciunului din
la Foeni s a
stabilit ca pentru aceasta activitate familia să contribuie cu
orini aur iar administrator să e numit Vincenţiu Babeş
El s a îngrijit de talentele tinere Dintre zecile de bursieri între
ţinuţi anual în şcoli de familia Mocioni pe mulţi i a recomandat
Babeş care s a îngrijit an de an de administrarea miilor de orini
destinaţi instruirii românilor lipsiţi de mijloace Pentru tinerii ro
mâni Vincenţiu Babeş a căutat mijloace de formare profesională şi
în altă parte Unora le a găsit ajutor pe lîngă consistoriile episcopale
sau la Fundaţia Gojdu la a cărei administrare a luat parte
Babeş a ajutat studenţii români din capitala ungară De la consti
tuirea ei Societatea Petru Maior a fost sprijinită de către Vincenţiu
Babeş şi de alţi membri ai familiei lui Au luat parte la mai multe
activtăţi şi manifestaţii culturale ale acesteia La începutul anilor
chiar Victor Babeș a fost vicepreşedintele societăţii studenţeşti
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La începutul anului
Babeş s a îmbolnăvit grav A avut şi
necazuri materiale şi familiale În anii aceia de început ai secolului
XX cînd mişcarea româneasacă încă nu se limpezise după acţiunile
Memorandului scrisorile unor fruntaşi naţionali români care dă
deau expresie admiraţiei pentru îndelungatul şi bogatul său trecut
politic trebuie să l umplut însă de bucurie ca şi solicitările venite
din toate părţile de a povesti fapte de demult sau de a contribui
la crearea unui fond documentar care să cuprindă istoria luptei
româneşti pentru libertate în secolul al XIX lea
Bătrîneţea îl apăsa tot mai mult încît aproape nu mai părăsea
cercul strîmt al familiei Ultima sa locuinţă ani de a rîndul a fost
pe Vámház krt nr
După o viaţă îndelungată s a stins la februarie
la de ani
la Budapesta şi a fost înmormîntat în cripta familiei de la Albertfalva
Vestea morţii sale a apărut în mai multe reviste ale vremii Drapelul
din Lugoj unde Vincenţiu Babeş a colaborat în ultimii ani a publicat
necrologul său elogiind strădania lui de o viaţă închinată propăşirii
poporului român din Banat şi Ungaria Despre înmormîntarea sa
s a scris în felul următor
Doliul tuturor Românilor a petrecut marţi la odihna eternă pe
nemuritoriul conducător al poporului şi bisericei româneşti pe
marele naţionalist etc Vincenţiu Babeş
La locuinţa defunctului au celebrat serviciul divin Î P Cuv Sa
Augustin Hamşea păr I Murnu Georgiades şi păr G Bogoevici
Corul studenţilor a cîntat răspunsurile
Au ţinut discursuri duioase P Cuv Sa August Hamşea deputatul
Dr Al Vaida Voevod şi studentul P Nistor presidentul societăţii
Petru Maior
Sicriul a fost transportat la Albertfalva şi depus în cripta familiară
La înmormîntarea sa au luat parte deputaţii români Vaida Voevod
Maniu şi Șerban şi alţi Români apoi deputatul E Kovács profesorul
I Kovács şi întreaga familie a răposatului
Au depus cununi partidul naţional român Academia română
institutul bacteorolig din Bucureşti Liga culturală familia Moc
sonyi redacţia Luptei societatea Petru Maior biserica macedo
română din Budapesta etc
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În anul
osemintele răposatului au fost deshumate şi repuse
spre veşnică odihnă în curtea bisericii din Hodoni iar doi ani mai
tîrziu în naosul bisericii Lespedea de mormînt este o imitaţie a
celei de la Putna care acoperă mormântul lui Ştefan cel Mare iar
pe ea stă scris Aşezatus au aici în A D
osemintele readuse
în patrie ale lui Vichentie Babeş mare patriot bănăţean mutat la
cele veşnice în B pesta în A D
Slăvită să i e memoria
Datorită activităţii politice desfăşurate vreme de cinci decenii
Vincenţiu Babeş a fost în intimitatea fruntaşilor mişcării naţionale
a lui Ioan Raţiu Vasile Lucaciu Gheorghe Pop de Băseşti Iuliu
Coroianu Ilie Măcelariu şi cu deosebire a fraţilor Mocioni S a
manifestat amical faţă de unii şi contradictoriu faţă de alţii mai
ales tribuniştii i s au opus deschis însă relaţiile cele mai sincere şi
deschise le a avut cu membrii familiei Mocioni
Dacă a înregistrat un semieşec politic în cadrul Partidului Naţional
Român prin marginalizarea la care a fost supus de tribuniştii atît el
cît şi Alexandru Mocioni în schimb activitatea sa culturală a cunos
cut o amplă manifestare odată cu trecerea anilor şi s a bucurat de
calde aprecieri atît din partea contemporanilor cît şi a posterităţii
Ampla şi îndelungata activitate desfăşurată pe multiple planuri
pentru emanciparea naţională şi propăşirea culturală a românilor
din Banat şi Ungaria l a determinat pe Nicolae Iorga să a rme că
Vincenţiu Babeş prin cunoştinţele sale de drept de istorie prin
elasticitatea sa de spirit prin uşurinţa sa de vorbă şi prin talentul
de a umbla cu oamenii mari i a reprezentat bine pe românii de
confesia şi din ţinutul lor şi astfel a adus servicii neamului
Cunoscător al mai multor limbi româna germana maghiara
franceza latina slavona sîrba Vincenţiu Babeş a fost unul din cei
mai de seamă cărturari şi oameni de cultură ai secolulului al XIX lea
A militat pentru dezvoltarea învăţămîntului românesc a întreţinut
raporturi strînse cu reuniunile învăţătoreşti cu învăţătorii pe care
i a sprijinit în tipărirea programelor şi manualelor şcolare Originea
limba istoria culturală şi religioasă a neamului românesc au fost
preocupările majore ale cărturarului bănăţean
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Precum am amintit Vincenţiu Babeş în anul
la Viena s a
căsătorit cu So a Goldscheider o tînără de
ani cu care a avut
copii unii născuţi la Viena ceilalţi după mutarea familiei la Pesta
Aurel viitorul chimist cu renume Victor faimosul microbiolog
Alexandrina Angelina Emil avocat în Budapesta Sever Alma
Titus avocat în Budapesta şi Cornel A fost o căsnicie în care
bărbatul a fost elementul aspru nestrămutat în convingeri adept
al educaţiei spartane iar femeia bună delicată calmă afectuoasă şi
plină de tact a fost pe scurt elementul ponderator al vieţii familiale
Se înţelege că limba maternă a copiilor a fost germana dar blînda
şi înţeleapta So a i a învăţat şi să cînte Deşteaptă te române

Genealogia familiei Babeş
ALMA pentru că de ea se leagă legenda familiei Babeş a murit
la
ani Se spune că fata suferea de tuberculoză intestinală Cert
este că neputinţa de a şi ajuta sora în suferinţă l a determinat pe
iubitorul ei frate Victor să abandoneze Institutul de Arta Dramatică
din Budapesta şi să se înscrie la Facultatea de medicină Moartea
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Almei l a determinat pe Victor să schimbe macazul de la o relativ
insigni antă carieră de actor spre aceea de savant binefăcător
al omenirii întregi Poate că în această legendă este şi tendinţa
rească de a căuta binele chiar în răul cel mai crunt
În familia Babeş s au născut două fete gemene Angela şi
ALEXANDRINA. Cea din urmă s a căsătorit cu avocatul Gruia
Murgu Liuba din părţile Aninei fecior de dascăl Gruia şi a iubit
soţia şi şi a venerat socrul La ei va trage deseori Vincenţiu sub
pretextul căutării de Sommerfrische Alexandrina a avut un
copil şi toate păreau că merg pe cel mai bun făgaş însă Gruia a
murit în mod subit la doar
de ani Apoi după cîţiva ani de
zile Alexandrina a pierdut şi copilul În această situaţie ea se va
recăsători după cinci ani de văduvie cu un inginer maghiar
La pomenirea fetelor am început cu Alma şirul băieţilor îl începem
în chip resc cu SEVER fecior voinic iubitor de arme şi dueluri
A excelat în manevre militare a cîştigat premii Dar a fost prea
încrezător în organismul său robust nu poate să e omul tare ca
stejarul Excesul de bravură i a atras o pneumonie şi neaşteptatul
deces Dintr un necrolog mai puţin convenţional reuşim să îl
cunoaştem
Trei ani s a zis husarul cel frumos apoi a început a husarul
cel brav dar damele precum şi ginerarii cei bătrîni îmbinau ambele
epitete şi l numeau husarul cel brav şi frumos
Cînd călărea el în fruntea trupei prin mijlocul Sibiului sau se
preumbla pururea net şi elegant voinic ţapăn şi elasic pe străzile
sau promenadele oraşului ochii tuturor erau pironoţi asupră i
Apoi au început duelele nici unul fără destulă cauză apoi servici
ile cele grele tot cele mai grele toate cu succes şi laudă apoi veniră
manevrele cele mari de la Deva şi asupra lui deşi unul dintre cei
mai tineri căzu soarta cea mai grea dintre o ţerii a trei regimente
de husari lui se dede onoarea de a executa recunoaşterile strategice
el se alese de ochiul armatei
Dar asta se ştia de mai nainte o ştia şi el că cine altul decît el
putea dezlega o asemenea problemă cu atîta dibăcie
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De aceea nimeni n a fost surprins ci toţi s au felicitat cînd după
manevre mareşalul archiduce Albrecht în faţa întregii generalităţi
l a lăudat şi i a strîns mîna şi l a poftit la masa sa destingîndu l şi
făcîndu i elogiuri neobişnuite
Astfel bravul a ieşit deasupra frumosului
Dar bravura ică dezmerdată a zelului şi a ambiţiunei şi a es
altat părinţii zel şi ambiţiune deveniră escisivi se încordară peste
marginile naturale ale puterilor nu şi mai conceseră nici cruţare
nici odihnă pînă ce baierile inimei se destrămară şi voinicul căzu
victimă
Încă în puţine cuvinte istoria husarului nostru locoteninte c r
Sever Babeș răposat după suferinţele grele de luni în Abbazia
Istriei în ziua de
cembrie
şi înmormîntat tot acolo miercuri
la amiază
dec
Am văzut un vrav de depeşe epistole şi adrese de condolenţă
cătră întristata familie şi m am întrebat Ce atîta vorbă şi vaierare
pentru un om tînăr pentru acest tînăr Și mi au răspuns vravul de
depeşi epistole şi adrese mi au răspuns mai vîrtos şi mai pătrunză
tor şi convingător acei bărbaţi auritativi cari chemare au şi ştiu ce
zic Și atunci am priceput durerea şi vaierarea am priceput pe cine
a pierdut familia armata naţiunea ce speranţă a căzut în mormînt
Cea dintîie depeşă cu datul din dec este de la regimentul de
husari Colonelul în numele tuturor o ţerilor zice amărîţilor părinţi
Toţi cu mine îşi exprimă cea mai intimă doleanţă toţi noi cu cea
mai mare durere simţim pierderea neuitatului nostru camarad
Mitropolitul Miron care tot bine îl cunoştea depeşează bătrînu
lui Babeş Jălesc cu toţi amicii tăi de aici pe bravul nostru Sever
Această lovitură a sorţii o simte cu tine un popor întreg etc
Un ilustru ginerar român M T scrie departe din străinătate cătră
părinţi Sever a fost un o ţer plin de zel el a întrecut pe ceilalţi
Dar în zelul său a trecut peste marginele puterilor sale şi crudele
legi ale naturei şi au reclamat dreptul fără milă Fie vă de mîngîiere
că noi toţi stăm plîngînd la mormîntul lui
Un d dr în medicină G V zice De mic l am cunoscut pe neui
tatul Sever şi de pe atunci i am admirat calităţile zice şi spirituale
calităţi cari în cariera sa militară sigur îl făcea să ajungă reputa
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ţiunea ce frate său Victor a ajuns deja în cariera ştiinţei etc etc
În ne iată cum un ilustru magnat maghiar contele Carol de
Szapáry căpitan la marină amic al familiei care tocmai sosise
cu vasul său din lumea nouă la Fiume şi alergase la Abbazia
într ajutor desperatei mame iată cum descrie trista solemnitate
funebrală într o epistolă cătră dr Emil Babeş fratele răposatului
Sunt pătruns de cea mai intimă condolenţă pentru tine şi iubita ţi
familie Cred că ţi va spre oarecare mîngîiere a a a că era o zi
încîntătoare în conduct multă lume Coşciugul îl purtau subo ţeri
şi cînta muzica militară vinită din Fiume cu un vagon separat şi
cu mulţi o ţeri Multe prea frumoase cununi de la dame şi familii
toate făceau mărturie cît de scump şi iubit a fost răposatul tău frate
tuturor cîţi l au cunoscut Mormîntul său este pe o terasă înclinată
spre mare de la intrarea în cimitir îndată la stînga în umbra a
arbori de lauri astfel că ramurile acestor lauri îl îmbrăţişează şi
acoperă Ce frumos prietenos şi plăcut mod de odihnă acesta etc
Va să zică laurii după cari a însetat viaţa i a denegat dar moar
tea mai dreaptă i a oferit în abundenţă Ce ironie a sorţii Pe acela
care cît a trăit de zel şi ambiţiune n a mai odihnit unde l a depus
să odihnească pentru vecie
Ceremoniile şi rugăciunile bisericeşti le a îndeplinit protoiereul
castrens român gr or din Fiume asistat şi de un capelan castrens
Trist dar nu fără o frumuseţe o poezie totul şi totuşi totul de
şertăcine umbră şi fum
Husarul nostru a fost şi nu mai e
Cornel şi Titus apropiaţi ca vîrstă par să fost nedespărţiţi în
copilărie Viaţa şi desigur înclinaţiile lăuntrice i au dus însă pe căi
foarte diferite CORNEL avea purtări gingaşe de fetiţă Nici ambiţii
mari nu a vădit A făcut totuşi o şcoală de agricultură academică
şi şi a a at liniştea potrivită rii lui pe moşia Mocioneştilor Se pare
că a avut un copil Alexandru pierdut prin Budapesta
Despre TITUS se spune că a fost foarte ager la învăţătură După
meserie s ar părea că şi a urmat tatăl Este după Emil al doilea
avocat din cei nouă copii Mult timp şi a făcut stagiatura în cabinetul
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avocaţial al fratelui său Titus Babeş a fost un membru activ al
comunităţii româneşti din Budapesta A luat parte şi a fost un
membru activ la manifestările culturale şi bisericeşti din capitala
ungară A fost membru fondator al Capelei Române Ortodoxe din
Budapesta care s a constituit în
În
în cadrul sărbătorilor jubiliare legate de semicentenarul
Societăţii Petru Maior din Budapesta s a constituit o societate care
a avut drept scop fondarea unui internat românesc la Budapesta
Înaintea serbărilor în mai multe reviste a apărut apelul lui Emanuil
Ungureanu Ideea constituirii internatului îi aparţinea lui În cadrul
şedinţei jubiliare a Societăţii Petru Maior s a dezbătut proiectul lui
Emanuil Ungureanu Cu ocazia serbărilor jubiliare s a şi constituit
Comitetul societăţii pentru internat şi s au subscris cam vreo mii
coroane Iniţiativa lui Emanuil Ungureanu a avut un mare succes
La această iniţiativă s a alăturat activ şi Titus Babeş S a înscris ca
membru fondator Fondatorii erau
cor Dr Iuliu Maniu Dr
Ludovic Meheş Budapesta Dr Titus Babeş Budapesta Dr Aurel
Cioban Lugoj Dr Iosif Popovici Budapesta Dr Isidor Pop Dna
Alma Pop n Maior Dna Aurelia Vulcan Oradea
A fost ales ca secretar al Comiteteului societăţii pentru internatul
studenţilor universitari din Budapesta Conducerea a fost aleasă în
felul următor Preşedinte dr Emanuil Ungureanu
Vicepreşedinte Dr Alexandru Vaida Voevod Secretar: Dr. Titus
Babeş Cassier Dr Gheorghe Bilaşcu
În timpul primului război mondial Titus Babeş s a stabilit la
Cluj departe de cuibul părintesc El a fost apreciat şi în acest oraş
ind considerat o personalitate de seamă a Clujului
A făcut parte alături de celelalte personalităţi ale oraşului din
Comitetul de direcţie al Operei din Cluj dr Iuliu Moldovan Emil
Haţieganu dr Titus Babeş dr Onisifor Ghibu care alături de Va
leriu Branişte a făcut paşii decisivi pentru fondarea Universităţii
româneşti din Cluj Avea relaţii bune cu scriitorul Emil Isac
Titus Babeş a murit în
În presa vremii a apărut un necrolog
scurt intitulat
S a dus un su et artist
Dr Titus Babeş din Cluj frate cu marele nostru savant Prof Dr
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Victor Babeş a plecat dintre noi Era bun român su et de artist şi
distins cărturar
Nu pot uita prima lui vizită ce mi a făcut în Cluj cînd cu o
gingăţie fără de pereche mi a vorbit de crearea în Cluj împreună cu
Emil Isac şi Marţian din Năsăud a unui institut pentru colecţionarea
obiectelor de artă de arta românească în special
Zicea dînsul este atîta bogăţie de artă în sînul familiilor ungureş
ti care se expatriază sunt atîtea comori de artă românească la ţară
cari sunt astfel o avere moartă acolo atîtea obiecte lucrate şi resfrînte
din caracterul etnic al neamului nostru că este un mare păcat să
le neglijăm iar Marţian cu patima lui covîrşitoare de culegător de
monede şi obiecte de artă veche ne va un preţios tovarăş
Iată cum vibra în taina su etul lui iată cum simţea cum grăia
marele român şi artist nouă predispuşii la aceste doruri su eteşti
iată cum căuta să a rme caracteristica artei noastre naţionale
Plecînd atunci mi a oferit fotogra a lui Avram Iancu simbolul
neamului românesc păstrată de la tatăl său
Ca o pioasă datorie reamintindu mi aceste fapte mărunte pe
trecute în Cluj evoc memoria acestui bun român su et de artist şi
cercetător neobosit pentru acei cari nu l au cunoscut
G B
Titus Babeş a avut copii unul dintre ei botezat Vichentie a
făcut carieră de inginer la Turda Celălalt Titus a devenit chimist
şi şi a căutat norocul prin Statele Unite
Dintre cei nouă copii ai familiei lui Vicenţiu Babeş următorii au
realizat o carieră ştiinţi că demnă de atenţie Aurel Victor Emil şi
Angela La fel şi un nepot de al său Aurel A Babeș care a devenit
savant de renume mondial
AUREL
a devenit chimist A urmat studiile liceale la
gimnaziul real din Budapesta azi liceul Toldy Ferenc După studi
ile făcute la Budapesta şi la Heidelberg a devenit profesor la liceul
din Braşov
De aici în
a fost chemat la Facultatea de Me
dicină din Bucureşti În
a devenit profesor în ştiinţe biochimice

Simpozion

37

Cînd fratele său Victor Babeş a fondat Institutul de Bacteriologie
la care a lucrat alături de dînsul a devenit şeful laboratorului de
chimie Împreună au scris mai multe cărţi şi studii ştiinţi ce
EMIL
a devenit avocat de renume la Budapesta a
redactat o revistă şi a fost cunoscut ca reprezentant al politicii
naţionale române moderate Întreaga sa viaţă a fost legată de Bu
dapesta Emil Babeş s a născut în
la Viena Timp îndelungat a
fost jurisconsult al Mitropoliei Ortodoxe Române de la Sibiu şi a
fost încredinţat cu susţinerea tuturor proceselor cu Biserica sîrbă
după despărţirea ierarhiei româneşti de cea sîrbească A scris mai
multe cărţi şi a publicat în mai multe reviste române şi maghiare
din Transilvania i Ungaria A scris în legătură cu legile şcolare şi
cu naţionalităţile din Ungaria şi un studiu Asupra situaţiei românilor
din Ungaria A semnat cu pseudonimul Argus În
şi a publicat
cartea intitulată Diagnoza
În calitatea sa de apărător în procesele Mitropoliei de la Sibiu cu
Patriarhia sîrbească pentru partajarea bunurilor după despărţirea
celor două ierarhii a corespondat foarte mult cu Miron Cristea e
cînd acesta era asesor consistorial la Sibiu e atunci cînd a ajuns
episcop la Caransebeş
Arhivele păstrează şi unele
scrisori către mitropolitul Miron Romanul legate mai ales de par
tajarea bunurilor fundaţiei Tranda l care a dat foarte multă bătaie
de cap la acea vreme
Tot Emil Babeş a fost avocatul procesului în ce priveşte Bise
rica Greco Valahă din Budapesta susţinut de Alexandru Mocioni
şi de comitetul bisericesc Babeş s a documentat foarte detaliat
încât în
a şi puplicat un volumaş intitulat A pesti Görög Oláh
egyházközség története
Emil Babeş a devenit unul dintre conducătorii Parohiei Ortodoxe
Române din Budapesta constituită în anul
A fost ales membru
în repetate rînduri în comitetul bisericesc A contribuit cu o sumă
considerabilă la fondul zidirii Bisericii Româneşti din Budapesta
Emil Babeş pînă la moartea sa survenită în
a fost un susţinător
a vieţii naţional culturale româneşti din capitala ungară

38

Simpozion

ANGELA
fata mai mare a terminat farmacologia la
Universitatea din Pesta şi a trăit cu familia la Gödöllő ind bună
prietenă cu Sisi Elisabeta regina Ungariei Tînăra inteligentă foarte
arătoasă călăreaţă desăvîrşită a fost un partener deosebit de con
versaţii avînd cunoştinţe solide atît din ştiinţele reale cît şi din cele
umaniste Angela a avut acces la curtea vieneză prin intermediul
împărătesei Sisi şi însuşi Franz Josif îi acorda adesea atenţie
Nepotul lui Vincenţiu Babeş ul lui Aurel Aurel A. Babeş
a fost un om de ştiinţă foarte renumit S a născut în
în
România A colaborat cu unchiul său A participat la redactarea
cursului de anatomie patologică specială în două volume
a lui Victor Babeş şi a colaborat la lucrările sale despre pelagră
Din
a condus Societatea de Anatomie şi Studiul Cancerului
care continua vechea Societate Anatomică a lui Victor Babeş A
introdus în practică metoda citodiagnosticului cancerului de col
uterin
recunoscută azi ca anterioară metodei Papanicolau
A avut lucrări în domeniul patologiei tifosului exantematic
cancerului experimental şi împreună cu C I Parhon în domeniul
endocrinologiei glandelor salivare
În
dr Aurel A Babeş a publicat într o revista franceză un
articol în care propunea în premieră o metodă de diagnosticare
a cancerului neinvaziv de col uterin prin intermediul frotiului
A descris modalitatea de prelevare de xare Din păcate ne ind
vorba de o revistă de limbă engleză articolul nu a făcut valuri iar
Aurel A Babeş nu a mai publicat altceva pe acest subiect după cum
a povestit profesorul Radu Vlădăreanu
În
medicul grec Georgios Papanicolau care spre norocul
lui emigrase în SUA a publicat un articol pe aceeaşi temă dar
într o revistă americană Medicul grec a fost nominalizat de cinci ori
la premiul Nobel pentru metoda propusă dar nu a cîştigat şi asta
pentru că profesorii din Suedia care ştiau de activitatea lui Babeş
ar ţinut cont de faptul că Papanicolau nu a menţionat niciodată
contribuţia predecesorului său Însă nu a fost niciodată clar dacă
medicul grec a avut cunoştinţă de existenţa lucrării lui Babeş chiar
dacă biblioteca universităţii în care lucra deţinea o copie a articolului
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din
pentru că specialistul a încetat din viaţă înainte de vreo
discuţie lămuritoare
Peste ani profesorul newyorkez Leopold Koss de la Albert
Einstein College of Medicine considerat unul dintre fondatorii
citopatologiei a spus că articolul profesorului Babeş este excelent
iar metoda descrisă de el este mult mai bună decît cea a profesorului
Papanicolau Se spune că Aurel A Babeş a fost conştient de mare
reputaţie internaţională pe care Georges Papanikolaou a cîştigat o
spre deoasebire de el Într un spirit de recunoaştere şi corectitudine
România când se referă la testarea de col uterin o numeşte Methoda
Babeş Papanicolaou în onoarea lui Babeş
În Anglia a existat o societate care lupta contra cancerului
Preşedintele acestei societăţi a fost însuşi regele Angliei Această
societate în
l a ales ca membru al ei pe tînărul profesor român
dr Aurel A Babeş pentru frumoasele sale lucrări pe terenul bolii
cancerului
Aurel A Babeş s a căsătorit în
cu o colegă medic gineco
log Lucia Șerbănescu Ei au adoptat o fetiţă care a devenit cân
tareaţă de operă Babeş a murit la
de ani la Bucureşti în
Din cei nouă copii ai lui Vincenţiu Babeş s a remarcat în mod
deosebit VICTOR
Victor Babeş personalitate al cărui
nume îl poartă Universitatea Babeş Bolyai din Cluj a fost unul
dintre marii oameni de ştiinţă ai veacului său bacteriolog de renu
me internaţional A scris în jur de o mie trei sute de studii articole
monogra i Spre deosebire de mulţi bacteriologi ai epocii care
considerau că îmbolnăvirile sunt cauzate în exclusivitate de bacterii
el a atras atenţia deja în primele articole ale sale asupra importanţei
reacţiilor organismului uman Babeş şi a înscris numele în istoria
ştiinţei prin concepţia sa de integrare prin combinarea aspectelor
microbiologice şi histopatologice prin abordarea patomorfologică
a procesului contagios şi prin descrierea a peste de
de microbi
S a născut la Viena în
ca al doilea din cei nouă copii ai lui
Vincenţiu Babeş Însă cu toate că s a născut în capitala imperiului
austriac iar limba maternă i a fost germana Babeş nu s a rupt de
limba română Tatăl său om politic de seamă al Banatului a pretins
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ca ii săi să înveţe limba română aşa că Victor a făcut cîteva clase
de gimnaziu la Lugoj
Sora cea mică Alma a murit de tuberculoză abdominală la
vîrsta de
ani La capătul patului ei Victor fratele ei mai mare
student la Institutul de Arta Dramatică din Budapesta îşi frîngea
mîinile de durere şi de neputinţă În momentul în care su etul
surorii lui a părăsit trupul Victor şi a jurat că va veni în ajutorul
oamenilor bolnavi Victor Babeş a renunţat atunci la Institutul
de Arta Dramatică din Budapesta şi s a înscris la Facultatea de
Medicină de aici Ani de a rîndul a fost bursierul Fundaţiei Gojdu
În timpul studenţiei a fost vicepreşedintele Societăţii Petru Maior
din Budapesta Victor Babeş ca şi ceilaţi membri ai familei sale a
ajutat şi susţinut pînă la moarte chiar şi material acţiunile naţio
nal culturale româneşti din capitala Ungariei
În activitatea profesorului Victor Babeş deosebim două perioade
una budapestană şi alta bucureşteană Prima la fel de rodnică în
rezultate o putem considera ca o perioadă de pregătire în vederea
marilor descoperiri ulterioare
Studiile medicale le a început la Budapesta unde s a distins prin
calităţile sale intelectuale şi cunoştinţele sale neobişnuite pentru
un student Încă era student cînd a fost ales membru al Societăţii
știinţelor naturii din Budapesta Ca student în anul II el a început
activitatea ştiinţi că sub conducerea profesorului Scheuthauer
După aceea Babeş a părăsit Budapesta pentru a se înscrie la Facul
tatea de Medicină din Viena unde şi a terminat studiile medicale
obţinînd diploma de medic în
Drept recunoaştere a strălucitei sale pregătiri profesionale încă
înainte de a promovat doctor în medicină la
el a fost numit
la Budapesta asistentul profesorului Scheuthaer Gusztáv titularul
Catedrei de Anatomie Patologică Babeş a lucrat aici ani timp
în care a dobîndit vaste cunoştinţe de anatomie şi histologie şi
totodată a început să se orienteze spre noua ramură medicală
bacteriologia Străduinţele lui Babeş în domeniul bacteriologiei au
fost sprijinite de profesorul Korányi care i a organizat special un
laborator în clinica lui Un asemena laborator legat de activitatea
clinică a fost un lucru puţin obişnuit în acele timpuri În
Ba
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beş a fost numit doctor docent în histopatologie Această numire
ascensiunea sa universitară precum şi trimiterea lui în străinătate
pentru a şi desăvîrşi pregătirea profesională s au datorat calităţi
lor sale excepţionale Ajutat de cercurile medicale progresiste din
capitala Ungariei în fruntea cărora stătea Markusovszky Lajos
Bókay János Balogh Kálmán Korányi Frigyes Victor Babeş a fost
trimis în cursul anilor
şi
cu bursă de stat spre
a studia în străinătate la universităţile şi clinicile din Europa de la
Wüzberg Tübingen München Heidelberg Strassbourg şi Paris În
urma descoperirilor lui Louis Pasteur a fost atras de microbiologie
şi a plecat la Paris unde a lucrat un timp în laboratorul lui Pasteur
apoi cu Victor Cornil Împreună cu acesta a publicat primul tratat
de bacteriologie intitulat Les bactéries et leur rôle dans l anatomie et
l histologie pathologiques des maladies infectieuses
Lucrarea celor
doi reprezintă actul de naştere al bacteriologiei ca materie
Pentru această lucrare Babes şi A V Cornil au fost premiaţi
de Academia Franceză de Medicină După apariţia tratatului de
bacteriologie medicul român a devenit cunoscut la doar de ani
pe plan mondial ca părintele acestei discipline Între anii
Babeş a lucrat la Berlin în laboratoarele lui Rudolf Virchow şi Robert
Koch bacteriologi celebri în lume Victor Babeş a fost invitat să se
stabilească şi să lucreze în toate aceste centre ştiinţi ce de renume
Totuşi nu s a stabilit
După întoarcerea lui Babeş a continuat să conducă laboratorul
de bacteriologie al clinicii Korányi
Etapa budapestană a lui Babeş s a caracterizat din punct de vedere
ştiinţi c printr o activitate prodigioasă cu rezultate consemnate
într o operă medicală vastă În studiul despre activitatea lui Babeş
la Budapesta prof Haranghy L spune că Din
pînă în prima
jumătate a anului
adică timp de circa zece ani Babeş a scris
de lucrări În acest număr nu sînt cuprinse articolele scrise în ambele
limbi critici scurte prelegeri ştiinţi ce la diferite societăţi luări de
atitudini articole de sinteză publicate în presă etc Din lucrările lui
au apărut în limba maghiară în revista Orvosi Hetilap
Babeş a desfăşurat o vie activitate şi pe tărîm social ind una
dintre personalităţile cele mai active ale vieţii medicale din capitala
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Ungariei El a participat regulat la şedinţele Societăţii medicilor
la Congresul medicilor şi naturaliştilor maghiari A prezentat la
şedinţele acestor societăţi comunicări prelegeri şi a participat la
discuţii în jurul diferitelor probleme medicale În anul
Babeş
a primit postul de profesor la Catedra de Histopatologie din cadrul
Universităţii din Budapesta
În
a fost trimis din nou în străinătate la Paris ca să studieze
lîngă Pasteur metodele vaccinări împotriva turbării Întors în ţară
Babeş a comunicat rezultatele călătoriei sale de studiu la şedinţa
Societăţii medicilor Pe baza experienţei cîştigate în străinătate au
început lucrările experimentale şi organizatorice pentru aplicarea în
Ungaria a vaccinurilor antirabice În acest domeniu Babeş a lucrat
în colaborare cu Hőgyes Endre Între cei doi cercetători s a cimentat
o prietenie profundă şi aşa cum arată prof Haranghy cercetările
lor au făcut cunoscute numele amîndurora în toată ţara De altfel
Babeş a avut strînse legături de colaborare şi cu alţi membri ai
corpului didactic de la facultatea de Medicină din Budapesta cu
care a elaborat unele din lucrările lui Astfel a scris în colaborare
cu profesorii Korányi Bókay Irsai şi Hutyra
Lucrările ştiinţi ce şi lozo ce ale lui Babeş scrise pînă la
data mutării sale la Bucureşti denotă o profundă şi originală gîn
dire ştiinţi că un spirit critic În
literatura medicală maghiară
s a îmbogăţit cu o valoroasă lucrare de bacteorologie În colecţia
Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára care s a bucu
rat de mare popularitate în cercurile medicale a apărut lucrarea
lui Victor Babeş A bakteorológia rövid tankönyve Manual scurt de
bacteriologie Acest manual primit cu satisfacţie şi recunoştinţă
constituie prima lucrare sistematică şi completă de bacteorologie
în literatura medicală maghiară Revista medicală Orvosi Hetilap a
publicat în nr din
o recenzie foarte elogioasă despre bacte
orologia lui Babeş
Precum am amintit în activitatea profesorului Victor Babeş de
osebim două perioade una budapestană şi alta bucureşteană În
perioada în care a fost profesor la Budapesta unde a avut şi un
institut de cercetări Victor Babeş a cunoscut o pe Iose na Torma
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fata academicianului Iosif Torma o unguroaică din Ardeal care i a
devenit soţie Cununia lor a avut loc la Biserica Ortodoxă Greco
Română din piaţa Pető pe data de mai
Naşul de cununie
al lui Babeş a fost Alexandru Mocioni Soţii Babeş au locuit într un
apartament din strada Magyar nr
Au avut o casă deschisă Mulţi
români s au întîlnit aici la unele recitări şi matineuri
În timpul perioadei din Budapesta Babeş s a implicat în faimosul
proces de omor ritual de la Tiszaeszlár înscenat de cercurile reacţi
onare din Ungaria
Reacţiunea a făcut tot ce i a stat în
putinţă pentru a dovedi temeinicia acuzării născocite şi vinovăţia
inculpaţilor În acest scop s au falsi cat expertizele medico legale
Forţele progresiste ale Ungariei au cerut sistarea imediată a ruşino
sului proces Nereuşind însă să l împiedice apărarea condusă de
scriitorul şi juristul Eötvös Károly s a străduit să dovedească totala
netemeinicie a învinuirii şi nevinovăţia deplină a acuzaţilor Pentru
aceasta avînd nevoie de un anatomopatolog cu mare experienţă
şi cu un orizont larg Eötvös a recurs la serviciile lui Victor Babeş
care a acceptat imediat fără nici o condiţie sarcina grea şi de mare
răspundere În contraexpertizele sale Babeş a adus o serie de ar
gumente puternice irefutabile care folosite cu succes de apărare
au contribuit la năruirea învinuirii mincinoase de omor ritual
Acuzaţii au fost achitaţi iar procesul s a terminat deplorabil pentru
reacţiunea maghiară care a suferit astfel o gravă înfrîngere După
cum reiese clar din renumita lucrare a lui Eötvös Károly A nagy
per Marele proces în această luptă un rol important i a revenit
lui Babeş
Activitatea budapestană a lui Babeş a luat sfîrşit o dată cu mutarea
sa la Bucureşti
El a trecut Carpaţii la invitaţia guvernului ro
mân de a organiza Catedra de Anatomie Patologică şi Bacteorologie
a Facultăţii de Medicină din Bucureşti Plecarea sa a fost asigurată
printr un concediu legal care i a fost acordat de autorităţile uni
versitare şi ministeriale maghiare Ultimul său concediu trebuia să
expire la ianuarie
după care termen în cazul neîntoarcerii
lui la Budapesta i s a pus în vedere că se va considera vacantă
catedra sa Babeş nu s a mai întors la Budapesta Hotărîrea lui de a
rămîne la Facultatea de Medicină din Bucureşti a fost de nitivă şi
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în consecinţă el şi a prezentat demisia din funcţia pe care a avut o
în cadrul învăţămîntului medical maghiar Revista Orvosi Hetilap
din martie
a publicat ştirea potrivit căreia Profesorul Victor
Babeş profesor extraordinar de histopatologie şi a înaintat demisia
de la această catedră p
Corpul profesoral de la Universitatea
din Budapesta a privit cu înţelegere misiunea lui Babeş la Bucureşti
şi a regretat sincer plecarea lui Într un articol nesemnat apărut în
aceeaşi revistă se scria următoarele Plecarea lui nu o putem lua în
nume de rău este un fapt îmbucurător că un elev al Universităţii
din Budapesta a primit o asemenea misiune importantă şi ne vom
bucura dacă speranţele sale privitoare la muncă şi rezultatele ei se
vor realiza şi va reuşi să se ridice prin cercetările sale tot mai sus
spre folosul nostru al tuturor
Victor Babeş a fost invitat să se stabilească şi să lucreze în centre
ştiinţi ce europene de renume Rugăminţile tatălui său însă l au
adus pe Victor Babeş pe meleagurile României Documentele care
s au păstrat de atunci arată ca Vincenţiu Babeş i ar scris ului său
că este nevoie de el la Facultatea de Medicină din Bucureşti abia
în inţată Celebru în Europa unde ziarele îl menţionau deseori
Babeş a renunţat la faima mondială pentru a ajuta şcoala românească
de medicină In
Victor Babeş a venit ca profesor la catedra de
Anatomie Patologică şi Bacteriologie a Facultăţii de Medicină din
Bucureşti În acelaşi an pe aprilie a fondat Institutul de Patologie
şi Bacteriologie din Bucureşti cel mai vechi institut ştiinţi c medical
din România care astăzi îi poartă numele
În acest institut care i a fost şi locuinţa a descoperit cele peste
de microorganisme pentru care astăzi este celebru Deşi primul
vaccin împotriva turbării a fost descoperit de Pasteur medicul
român a perfecţionat metodele de tratament ale acestei boli În
întreaga lume se foloseşte acum tratamentul antirabic al lui Babeş
deşi acest lucru nu este cunoscut
În
Victor Babeş a devenit membru corespondent al Aca
demiei Franceze iar cu un an mai tîrziu a fost numit membru al
Academiei Române unde a fost coleg cu tatăl său Vincenţiu Babeş
Victor Babeş este autorul primului model raţionalizat de ter
mostat al unor metode de colorare a bacteriilor şi a ciupercilor din
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culturi şi din preparate histologice Este părintele corpusculilor
care îi poartă acum numele şi al unui gen de paraziţi Babesia care
produc o boală rară şi fatală babesioza Datorită multiplelor sale
studii şi a marilor contribuţii în medicină microbiologie hematolo
gie neurologie este considerat nu numai întemeietorul medicinei
moderne ci şi unul dintre cei mai mari savanţi ai lumii medicale
Victor Babeş a fost promotorul concepţiei morfopatologice des
pre procesul infecţios orientare medicală bazată pe sinteza dintre
bacteriologie şi anatomia patologică
A primit trei premii din partea Academiei Franceze pentru lu
crări considerate de valoare şi în zilele noastre A inventat metode
de diagnostic valabile şi astăzi în medicina mondială A descoperit
peste de microorganisme iar multe dintre ele îi poartă numele
A scris primul tratat de bacteriologie din lume A în inţat în Ro
mânia primul institut de cercetare ştiinţi că medicală Tot Victor
Babeş a pus bazele publicaţiilor Analele Institutului de Patologie și
Bacteriologie
România medicală
şi Archives des sciences
médicales
Victor Babeş a publicat circa
de lucrări şi articole ştiinţi ce
În
a în inţat la Bucureşti Societatea Anatomică care a dat un
puternic impuls studiilor anatomo clinice din România În
a contribuit la combaterea epidemiei de holeră din Bulgaria
preparînd un vaccin antiholeric În
a fost numit profesor la
Universitatea din Cluj nou în inţată care în parte îi poartă numele
Prin cercetările sale în domeniul bacteoriologiei anatomiei şi
histologiei patologice iar mai tîrziu în domeniul imunologiei şi
epidemiologiei Babeş a îmbogăţit nu numai medicina maghiară şi
românească dar şi cea europeană De numele lui se leagă numeroase
şi fundamentale descoperiri dintre care unele au deschis drumuri
noi în dezvoltarea medicinei După Pasteur Babeş a fost unul dintre
cei mai autorizaţi specialişti în problema turbării
Babeş a luptat pentru aplicarea cuceririlor ştiinţei în scopul îm
bunătăţirii vieţii oamenilor A studiat cauzele bolilor cu extindere
în masă pelagra tuberculoza etc punînd în lumină şi rădăcinile
sociale ale acestora S a preocupat îndeaproape de problemele
medicinei pro lactice alimentarea cu apă a oraşelor şi satelor
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organizarea ştiinţi că a luptei antiepidemice etc Ca director
al Institutului care îi poartă numele Babeş a abordat unele din
problemele medico sociale ale acelor vremuri cum ar problema
pelagrei şi a formulat soluţii realiste privind organizarea medicală
a ţării preconizînd oraganizarea unui Minister al Sănătăţii
În jurul vîrstei de
de ani Babeş era încă la conducerea
Institutului dar i se pregătea debarcarea De inimă rea profesorul
s a îmbolnăvit Nu putea să stea departe de institutul pe care îl
fondase şi pe care îl conducea de atîţia ani În noaptea de
spre
octombrie
după ce a terminat încă o lucrare ştiinţi că
profesorul a plecat dintre cei vii dintre oamenii pentru care s a
luptat toată viaţa să i ajute să nu sufere A fost înmormîntat în curtea
Institutului dar cedarea unei părţi din instituţie a făcut că acum
mormîntul său să e în curtea vecină cea a Institutului Cantacuzino
Victor Babeş a locuit într un apartament din Institut împreună
cu soţia şi cu ul lor MIRCEA După moartea savantului Mircea
Babeş
unicul u al său diplomat de carieră în buna
tradiţie a diplomaţiei româneşti interbelice cu state de serviciu
la misiunile României din Varşovia Washington şi Moscova şi a
construit o locuinţă în anii
în zona Pieţii Dorobanţi din
Bucureşti Acest imobil adăposteşte toate obiectele de care era
înconjurat Victor Babeş în apartamentul său de la institutul care îi
poartă numele şi în care savantul a locuit vreme de
de ani din
pînă la moartea sa în anul
În
Mircea Babeş sfătuit de către profesorul C I Parhon unul
dintre studenţii tatălui său donează parterul casei statului român în
vederea construirii unui muzeu memorial pe care tot el îl va con
duce pînă la moartea sa în anul
În iulie
soţia lui Mircea
So a Babeş lasă prin testament Primăriei Capitalei şi etajul casei
care devine astfel integral păstrătoarea memoriei marelui savant
Mircea Babeş organizatorul iniţial al muzeului a avut grijă nu
doar de memoria tatălui său ci şi de cea a bunicului său Vincen
ţiu Babeş
lider al mişcării de emancipare naţională
a românilor din Transilvania şi Banat avocat deputat în repeta
te rînduri în Parlamentul de la Budapesta membru fondator al
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Academiei Române ce a scris mult şi a corespondat intens cu alte
personalităţi implicate în lupta naţională a românilor de peste
Carpaţi Muzeul Babeş posedă o parte din această corespondenţă
în special cu membrii familiei Mocioni prieteni şi parteneri politici
ai lui Vincenţiu Babeş
Dintre cei nouă copii ai lui Vincenţiu nu doar Victor a cunoscut
luminile succesului ci şi fratele său Aurel Babeş un strălucit chi
mist dar mai cu seamă ul acestuia Aurel A Babeş inventatorul
testului de cancer de col uterin mult mai bine cunoscut sub numele
de testul Babeş Papanicolau
Tot cu ajutorul documentelor diplome certi cate de absolvire
manuscrise fotogra i sînt prezentate în muzeu şi etapele de for
mare ale tînărului Victor Babeş în şcolile de la Lugoj Budapesta
şi Viena specializările de la Berlin şi Munchen stagiul petrecut la
Paris în preajma marelui savant Louis Pasteur La loc de cinste se
a ă primul tratat de bacteriologie din lume datînd din anul
scris de Victor Babeş împreună cu chimistul francez Andre Victor
Cornil Lucrarea celor doi reprezintă o sinteză a descoperirilor
făcute pînă atunci în domeniul bacteriologiei ind scrisă în cea
mai mare parte de către savantul român care avea i cunoştinţele
necesare în domeniu
În anul
Victor Babeş a devenit membru al Academiei de
Medicină de la Paris iar un an mai tîrziu a fost ales membru al Aca
demiei Române unde a fost coleg cu tatăl său Vincenţiu Cărţile ar
ticolele tratatele corespondenţa etc a ate în patrimoniul muzeului
Babeş surprind o deosebită şi neobosită activitate ştiinţi că întinsă
pe durata a mai bine de patru decenii şi care cuprinde peste
de lucrări publicate Diplomele medaliile şi decoraţiile la loc de
cinste a ându se Legiunea de Onoare primite de marele savant
de a lungul vieţii stau de asemenea mărturie a recunoaşterii de
către contemporani a valorii şi importanţei operei sale Atmosfera
muzeului este întregită şi de obiectele care de nesc valenţele mai
puţin cunoscute ale omului Babeş Masivul birou de mahon precum
şi spectaculoasa bibliotecă supraînălţată cu un triptic de oglinzi
sunt realizate după schiţele savantului primul într un atelier de
tîmplărie din Munchen iar a doua la Bucureşti Masa de bronz şi
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porţelan de Sevres tablourile aparţinînd colii Italiene din veacul al
XVIII lea porţelanurile de Saxa Galle urile candelabru de Murano
tapiseriile covoarele argintăria etc con gurează atmosfera unei
case ce denotă bunul gust şi simţul artistic al savantului De mare
valoare artistică este şi tabloul semnat de marele pictor rus Ivan
Aivazovski
precum şi bustul realizat de unul dintre
discipolii lui Auguste Rodin Alfred Boucher
Muzeul Babeş este un loc în care vizitatorii se pot întîlni nu
doar cu amintirile legate de viaţa şi activitatea prestigiosului om
de ştiinţă ci şi cu atmosfera familială şi spiritul în care au fost
concepute marile sale descoperiri
Familia Babeş este una din cele mai distinse familii române din
Banat şi Ungaria Este o familie care a intrat în istorie In timpul
Imperiului Austro Ungar cetăţenii de naţionalitate română au fost
cei mai ostracizaţi dintre toate naţionalităţile Mulţi intelectuali
din acea vreme nemulţumiţi de umilinţa la care erau supuşi
s au răzvrătit şi au luptat prin diferite mijloace pentru a obliga
autorităţile imperiului bicefal să le ofere românilor drepturi egale
cu ale celelorlalte comunităţi etnice Una dintre cele mai renumite
familii din rîndul căreia s au ridicat generaţii de intelectuali celebri
luptători neînfricaţi pentru drepturile românilor din Banat a fost şi
familia Babeş alături de familiile Hurmuzachi Gojdu şi Mocioni
Vinceţiu Babeş a fondat şi iniţiat multe lucruri dar ceea ce a
întemeiat indiscutabil a fost o familie Poate că nici înainte şi cu
siguranţă după el nimeni nu a izbutit să aibă o familie atît de
numeroasă de închegată Membrii acestei familii au fost oameni
deosebiţi darnici patrioţi iubitori de neam
Familia Babeş a jucat un rol de frunte în viaţa românilor din
Ungaria ind cunoscută ca una din cele mai prestigioase familii
româneşti din Budapesta Membrii acesteia au fost mari politicieni
savanţi lantropi susţinători ai culturii române Prin activitatea
lor au intrat în istoria naţional politică a Banatului au făcut istorie
pentru români Un lucru este cert întreaga familie Babeş a slujit cu
devotament interesele românilor motiv pentru care povestea lor
trebuia scrisă şi cunoscută
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ANEXE
1
Hymen
Dl Dr Victor Babeș distinsul profesor la Facultatea de medicină a
Universităţii din Budapesta astăzi mai îşi va serba cununia cu
domnişoara Iose na Torma ica dlui Carol Torma profesor la aceeaşi
universitate cununia va avea loc după miazăzi la ore în Biserica
greco română din Budapesta naş va dl Alexandru Mocioni
[Familia

nr

p
2
Conferinţa dr lui Babeş

Nu departe de Domiţa Bălaşa tot pe malul Dîmboviţei în localul
de mai nainte al tipogra ei statului care de atunci a căpătat un
palat nou mai în sus pe acelaş mal se a ă instalat Institutul de
bacteriologie
Institut nou şi acesta dar cu mare viitor căci în fruntea lui se a ă
ca director o celebritate europeană dl dr Victor Babeş
Se ştie că dl dr Babeş încă în timpul cînd se a a în Budapesta
ş a făcut un nume atît de bun în lumea învăţaţilor francezi încît
Pasteur a scris răposatului ministru de Culte Trefort ca din Ungaria
pe Babeş să l trimită pentru a studia vindecarea turbării Acviziţia
lui pentru fondarea unui institut de bacteriologie în Bucureşti a
fost una din cele mai fericite inspiraţiuni ale acelora cari conduceau
atuncea destinele României Azi dr Babeş este o fală a Bucureştilor
şi institutul condus de dînsul o şcoală model de care puţine ţări au
Bacteriologia este un ram nou al medicinei care numai în timpu
rile din urmă a început a studiată mai cu de amănuntul Unul din
cei ce pe terenul acesta ş a făcut un nume cunoscut de toţi oamenii
de specialitate este şi dr Victor Babeş Cercetările sale publicate
în limba franceză sînt bine apreciate de învăţaţii naţiunii suroare
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Stabilit în Bucureşti după exemplul învăţaţilor din străinătate
cari lucrează atît de mult pentru vulgarizarea ştiinţei a deschis
un şir de conferinţe publice din specialitatea sa Și în scurt timp
aceste conferinţe deveniră atît de frecventate încît sala institutului
nu mai era încăpătoare şi se încinse o luptă formală pentru cîte un
loc Căci tot ce pretindea a aparţine elitei intelectuale în capitală se
credea datoare să asiste la aceste conferinţe ba însăş curtea regală
în frunte cu regele şi regina ţinu să onoreze pe distinsul profesor
român Atunci se luară măsuri să nu mai poată îmbulzeală de
atunci apoi se dau bilete de intrare şi astfel numai cei ce au bilete
pot să intre
Am asistat şi eu de vro două ori la aceste conferinţe cari de regulă
încep seara la ore şi dimpreună cu toţi cei de faţă totdeauna am
adus cu mine impresiunile cele mai plăcute Oricît de seacă pare
pentru un laic specialitatea d lui dr Victor Babeş ascultătorii nu
se obosesc defel căci dînsul îşi predă ştiinţa într un mod uşor şi
plăcut ba o şi ilustrază prin nişte experimente instructive cari ţin
luarea aminte tot legată
Ascultîndu l privirea mea se oprea asupra gurei care şedea în
apropierea dînsului Era venerabilul părinte dl Vincenţiu Babeş
Și cum vedeam atenţiunea cu care publicul asculta pe conferenţiar
cum constatam stima ce se manifesta pe faţa tuturora îmi ziceam
Ce fericire poate să simtă acuma acel părinte
Iosif Vulcan
[Familia
nr
p
3
Distincţiune
Ni se raporteză din Budapesta că harnicul advocat român dl Dr
Emil Babeş iul venerabilului nostru bărbat V Babeş din partea
camerei advocaţiale din Budapesta a fost ales de membru în co
misiunea de examinare de advocaţi ügyvizsgáló bizo ság Ne
bucurăm mult de aceasta distincţiune făcută unui advocat român
din capitala ţării care desigur înseamnă o cucerire morală şi care
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nu poate decît să cauzeze bucurie şi mulţămire su etească publi
cului întreg românesc
Felicităm de aceasta izbîndă pe dl advocat Dr Emil Babeş
[Biserica și Școala

nr p

4
Dare de seamă şi mulţumită publică
Cu ocasiunea seratei literare arangiată de societatea Petru Maior
în memoria marelui Andrei baron de Șaguna la decembrie st n
oferte benevole au incurs de la următorii domni Familia Mocsonyi
cor George Serb deputat dietal
cor Iuliu Puşcariu jude de
trib
cor Victor Cuciuranu consul rom
cor So a Babeş
cor Dr Emil Babeş cor Dr Titus Babeş cor Leonida Sida
cor Dr Iosif Pop jude la curie cor Dr Boiu cor Dr George
Bilaşcu cor Ghenadie Bogoeviciu cor Mesaroş inginer cor
Dr Iuliu Coste cor Dr Emil Dan cor Iuliu Moldovan cor
Constantin Sotir cor Dimitrie Birăuţiu cor Dr Iosif Siegescu
cor Octavian Tăslăuanu cor Constantin Popescu cor George
Grecescu cor Aurel Cristea cor Budapesta Nicolae Popea
episcop cor Mihail Veliciu Chişineu cor Nicolae Zigre Ora
dea Mare cor Nicolae Garoi Zerneşti cor Ioan Petric Braşov
cor Dr Athanasie Marienescu Sibiu cor Ofelia Dr Hubian
Cacova cor Suma
Comitetul societăţii Petru Maior îşi
ţine de datorinţă a mulţămi şi pe această cale On domni donatori
Bpesta la

ianuarie

Ioan Garoiu preşedinte
George Zăria controlor
Emil Filip cassar
[Luceafărul

nr

p
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5
Comitetul parohiei greco ortodoxe din Budapesta
Duminecă
Ianuariu st ordinar al parochiei gr or din Budapesta
a ales următoriul comitet parohial president Dr Iosif Gall membru
în casa magnaţilor vicepresident George Szerb deputat dietal
epitropi George Radulescu farmacist şi George Linda inspector de
post şi telegraf iar membri George Ioanovici secretariu de stat în
pensiune Gerasim Raţiu consilieriu ministerial în pensiune Iuliu
cav de Puşcariu jude tribunal Dr Augustin Dumitrean medic Dr.
Emil Babes advocat Silviu Suciu secretariu ministerial Dr Victor
Cupşa secretariu ministerial loan Capidache Pavel Todorescu şi
loan Martin proprietari
Telegraful Român

nr

p

6
Procesul Poporului român
Terminul pentru pertractarea procesului de presă al ziarului Popo
rul român din Budapesta este Aprilie n adecă Sîmbăta Paştilor
Acusat e dl redactor Dim Birăuţiu Aperător va dl
Dr Titus Babeş advocat în Budapesta
[Tribuna

nr

p

7
Despre încetarea din viaţă a lui V Babeş
S a dat următorul anunţ funebral Prin aceasta aducem la cunoştinţa
tuturor rudeniilor amicilor şi cunoscuţilor moartea dlui Vincenţiu
Babeș carele şi a dat nobilul su et în mînile Creatorului în Fe
bruarie în etate de
ani şi în anul al
al fericitei sale căsătorii
Rămăşiţele pămînteşti ale defunctului s au dus din locuinţa

Simpozion

53

Budapesta Vámház körút
în criptă familiară din Albertfalva
unde s a pus la odihnă eternă după ritul gr or în Februarie n
la ore a m Parastasele se vor celebra în Martie n în biserica
greco românâ din Budapesta şi în cea gr or din Hodoni
Fie i ţărîna uşoară şi memoria binecuvîntată
Întristata familie Babeş
Înmormîntarea fericitului în Domnul Vincenţiu Babeş s a făcut
Marţi faţă ind un număros şi distins public La ceremonialul re
ligios a ponti cat P C Sa părintele arhimandrit Augustin Hamsea
asistat de preoţii Ghenadie Bogoevici şi Ion Murnu Gheorghide de
la biserica grecească Răspunsurile au fost date de corul studenţilor
condus de dl Bojincă Discursuri panegirice au fost rostite de P C
Sa Aug Hamsea de Magn Dr Alexandru Vajda Voevod deputat
dietal şi de dl Pompiliu Nistor în numele studenţimei
[Biserica și Școala

nr

p

8
Fundaţiunea Tranda l
Tel rom i se comunică din Budapesta că tribunalul regesc a adus
sentinţă în procesul intentat din partea mitropoliei gr ort rom şi
purtat prin domnul advocat Dr Emil Babeş în contra patriarhiei
sîrbeşti din Carloveţ pentru împărţirea pămîntului aparţinător la
fundaţiunea Tranda l Tribunalul a respins excepţiunile şi rugarea
Sârbilor ca realităţile să e decredate indivizibile şi ca fundaţional
să se administreze din parte delegaţiunei congresuale din Carloveţ
şi mai departe şi a decretat segregarea pămînturilor şi împărţirea
lor între mitropolia română şi patriarhia sîrbească Totodată au fost
condamnaţi Sârbii şi la purtarea cheltuelilor în sumă de
cor
Biserica gr or rom a intentat proces Sîrbilor şi pentru jumătate
din venitele ce le au avut Sîrbii din fundaţiunea Tranda l în curs
de
ani
Tribunalul reg a fost decis că patriarhia din Carloveţ este datoare
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să dea raţiociniu metropoliei române despre toate venitele avute
din fundaţiunea Tranda l dela primirea ei în administrare pînă
astăzi iar tabla regească întărind zilele trecute deciziunea aceasta
a ridicat o la valoare de drept Sîrbii deci au să dee socoteală în
de zile despre toate venitele de pînă acum din această fundaţiune
Advocatul bisericei noastre a fost tot domnul Dr Emil Babeş Este
speranţă că acest nou proces câştigat va aduce metropoliei noastre
suma de vre o
cor
[Biserica şi Şcoala

nr

p

9
D Emil Babeş advocat în Budapesta ne roagă să anunţăm că dsa
oferă publicului român servicii gratuite în orice afacere de interes
obştesc pendentă la orice autoritate publică capitală Adresa Fhg
Sándor utca Telefon József
[Românul

nr

p
10
Premiile Acadamiei

Afară de premiile anunţate deja în aceste coloane Academia a
mai premiat pe următorii Ion Gorun Lume năcăjită Corneliu
Botez Noul codice Radu D Rose i D m sala paşilor pierduţi
Printre picături şi Remember G Caracas Zbuciumul captivităţii
P Voitești Elemente de geologie Dr
Nănfoiu Organizarea
serviciului sanitar militar Dr Aurel Babeş Diagnosticul tifosului
exantematic N Moisescu Cultura minţei şi N Nicolescu Călăuza
stuparului
Unirea

nr

p
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11
Dr Victor Babeş savantul profesor de bacteriologie din
Bucureşti a răposat săptămîna trecută în vîrstă de
ani
A fost una din cele mai autentice glorii a ştiinţei româneşti şi
unul dintre cei mai merituos bărbaţi cu renume mondial A fost
înmormîntat la Bucureşti cu funeralii naţionale Fiu al vestitului
nostru luptător naţional de pe vremuri Victor Babeş s a născut
în
la Viena unde şi a terminat studiile medicale Asistent la
catedra de anatomie patologică din Budapesta a trecut mai tîrziu
în Germania şi Franţa şi a lucrat cu succese strălucite alături de
savanţii Wirchow Koch Pasteur etc
Pe lîngă toate onorurile autorităţilor de la Budapesta unde Dr
V Babeş avea o catedră universitară şi direcţia institutului bacte
riologic savantul român n a rămas acolo ci în
a trecut la Bu
cureşti ca profesor de anatomie patologică şi director la institutul
ce i poartă numele
A publicat peste
lucrări ştiinţi ce cari au fost cercetate în
toate academiile de ştiinţe din lume Pentru meritele sale a fost ales
membru al Academiei din Paris membru al Academiei Române şi
al mai multor societăţi ştiinţi ce din străinătate A fost decorat cu
numeroase ordine române şi străine
In veci pomenirea lui
[Foaia diecezană

nr

p

12
Un învăţat român distins de Englezi
In Anglia este o societate de luptă împotriva cancerului sau racului
a acestei boale atît de primejdioase Preşedintele acestei societăţi
este însuşi regele Angliei Această societate a ales zilele trecute
de membru al ei pe tînărul profesor român dr Aurel Babeş pentru
frumoasele sale lucrări pe terenul boalei cancerului
[Unirea Poporului

nr

p
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13
Osămintele Iui Vicenţiu Babeş acasă
După ani rămăşiţele pămînteşti ale marelui fruntaş bănăţean
au fost aduse din Ungaria şi aşezate în mauzoleul din comuna de
naştere Hodoni Deodată au revenit şi osămintele soţiei sale So a
a ului său Emil şi nepotului Sever Babeş
Solemnitatea reînhumării s a făcut în prezenţa autorităţilor şi a
numeroşilor intelectuali din Banat de către un sobor de preoţi S au
rostit cuvîntări mişcătoare de către prot N Seculin Ilie Gropşian
preş de tribunal Aug Coman primarul Timişoarei D Nistor pre
fectul judeţului Timiş Sever Bocu şi preotul local V Tismonariu
Aşteptăm acelaş act de pietate şi faţă de osămintele nemuritorului
mecenate Emanoil Gojdu
[Renașterea

nr

p

NOTE
Maria Berényi Vincenţiu Babeş
În LUMINA
Giula
p
Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la
ediţia a II a
p
George Cipăianu Vincenţiu Babeş Ed Facla Timişoara
p
Ibidem p
Ibidem p
Ibidem p
Ibidem p
George Cipăianu Contribuţii documentare la istoria presei româneşti din
Austro Ungaria
În Acta Musei Napocensis XIX Cluj
p
Virgil Molin O pagină necunoscută din viaţa lui V Babeş În Mitropolia
Banatului
nr
p
George Cipăianu Vincenţiu Babeş Ed Facla Timişoara
p
Teodor Pavel Activitatea Asociaţiei naţionale arădene în sprijinul
învăţămîntului românesc din Banat şi Crişana
În Banatica
Reşiţa
p

Simpozion

57

Cornel Crăciun Vincenţiu Babeş Aspecte ale activităţii culturale În Cele
trei Crişuri
nr
p
Atanasie M Marienescu Teodor Papp În Familia
nr
George Cipăianu Vincenţiu Babeş Ed Facla Timişoara
p
Ibidem
Nicolae Iorga Oameni care au fost Bucureşti
p
Gruia Liuba Murgu s a născut în
în comuna Maidan din jude
ţul Caraş Severin azi satul Brădişoru de Jos care aparţine de oraşul
Oraviţa Clasele primare le a făcut în satul natal cu învăţătorul Da
niel Liuba Marcu tatăl scriitorului Sofronie Liuba Norocul i a surîs
de mic cînd într o zi a venit în vizită la dascălul Daniel Liuba unul
dintre fraţii Mocioni Acesta l a remarcat pe micul şi talentatul Gruia
Liuba şi pentru că părinţii acestuia erau ţărani plugari şi nu i puteau
asigura studiile în viitor Mocioni l a luat sub aripa sa pentru a l putea
duce mai departe la şcoală Astfel Gruia s a mutat la gimnaziul din
Timişoara şi a stat ani de zile în casa familiei Mocioni Pentru că a
terminat studiile secundare fără cusur a urmat apoi dreptul la Pesta
ca unul dintre bursierii familiei Mocioni În capitala Ungariei a locuit
tot într una din casele aceleiaşi familii Cînd faimosul ziar Albina
susţinut de Mocioneşti şi condus de Vincenţiu Babeş s a mutat de la
Viena la Pesta Gruia Liuba a fost cooptat în redacţia acestuia Ca ziarist
la Albina s a remarcat ca un gazetar politic deosebit de aprig cu un stil
incisiv Fiind redactor responsabil nu de puţine ori a fost implicat în
numeroasele procese care erau intentate ziarului şi colaboratorilor săi
În
când ungurii au des inţat Graniţa Militară din Banatul
montan zona Almăjului el a scris în Albina un articol critic extrem
de sever îndemnînd pe grăniceri să se opună acestei des inţări care
ameninţa cu pierderea tuturor drepturilor asigurate de statul special
al Graniţei Militare Autorităţile i au intentat proces pentru acel arti
col pe motiv că a instigat la răzvrătire şi agitare Curtea cu juraţi de
la Budapesta l a condamnat la
luni închisoare şi l a trimis imediat
la închisoarea de la Vaţ După ce a ieşit din închisoare s a reîntors în
comuna natală unde i a fost pregătită o primire grandioasă de fraţii săi
şi de locuitorii satelor din jur pentru care era un adevărat erou După
acest moment se căsătoreşte cu Alexandrina ica lui Vincenţiu Babeş
apoi se tabileşte la Vârşeţ unde profesează avocatura Aici începe o
acţiune de aducere înapoi la românism a unor români despre care se
zicea că sunt sîrbizaţi şi care locuiau în Mehala Vîrşeţului Dar se pare
că aceste acţiuni i au adus sfîrşitul tragic În
pe cînd avea doar
de ani moare subit în timpul unei cine oferită de sîrbi fără să se
ştie exact care sunt cauzele morţii dar cu suspiciunea că a fost otrăvit
h p enciclopediaromaniei ro wiki Gruia Liuba Murgu
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Husarul nostru În Familia
nr
p
Românul Arad
nr
S a dus un su et artist
În Cele trei Crişuri
august septem
brie p
Antonie Plămădeală Lupta împotriva deznaţionalizării românilor din Tran
silvania în timpul dualismului austro ungar
Sibiu
p
http www epathology ro perioada interbelica si postbelica
html showall
Un învăţat român distins de Englezi În Unirea Poporului
nr
p
Maria Berényi Medici și farmaciști români din Budapesta în secolul al XIX lea
În SIMPOZION Red Maria Berényi Giula
p
Berényi
Mária
éve születe Victor Babeș In Barátság
november
p
Al Culcer şi M Scripcă Victor Babeș aspecte inedite Bucureşti
p
Samuil Izsák Din trecutul legăturilor medicale româno maghiare Bucureşti
p
L Haranghy Activitatea lui V Babeș la Budapesta În Actualităţi în
patologie Bucureşti
p
Samuil Izsák ibidem p
Ibidem p
Ibidem p
Orvosi Hetilap
nr
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Elena Csobai

Comunitatea românească din Apateu
Localitatea. Prima atestare a localităţii Apáthy datează din anul
Peste
de ani în perioada
satul plătea bănuţi
zeciuială papală Conform arhivei familiei Csáky din secolul XIV şi
până pe la sfîrşitul secolului al XIX lea aşezarea a aparţinut de do
meniul Körösszeg şi a fost în permanenţă în posesia familiei Csáky
Localitatea întemeiată încă în evul mediu a fost distrusă mai întîi
în anul
datorită unui incendiu provocat de turci apoi din
nou în anii
Matricola bisericii reformate consemnează că
împreună cu localitatea a fost distrusă cu această ocazie şi biserica
reformată iar populaţia s a retras în pădurile de lînga Komádi
După eliberarea teritoriilor de sub turci populaţia a revenit şi a
întemeiat aşezarea pe locul de azi La începutul secolului al XVIII
lea această populaţie a scăzut simţitor mai întîi datorită ciumei şi
apoi datorită răscoalei lui Rákóczi
Alături de sat pe teritoriul domeniului Körösszeg ar existat
conform tradiţiei şi o cetate Katalinvár iar printre proprietarii
familiei Csáky ar fost şi arhierei un stareţ denumiri care s au
păstrat în numele comunei Izvoarele medievale sunt puţine dar
în tot cazul dacă a existat această cetate cu numele Katalinvár ea
a fost un punct strategic spre Oradea iar localitatea trebuie să
avut o populaţie considerabilă ceea ce nu reiese din conscripţiile
comitatului din anii
În anul
au fost
înregistrate şi cinci persoane libertinus cu scutire de impozit în
contul serviciilor milităreşti Înregistrărilor urbariale din anul
atestă pe teritoriul domeniului multe localitaţi nepopulate semn
că migraţia populaţiei a fost considerabilă
La începutul secolului al XVIII lea proprietarul contele Csáky
a colonizat români din împrejurimile Beiuşului pe care i a aşezat
pe moşia sa ca iobagi

60

Simpozion

Biserica şi comunitate bisericească Nu se ştie exact când s a
în iţat comunitatea ortodoxă şi nici când a fost construită prima
biserică din lemn însă acestea existau în anul
când Blaga
Petru şi Blaga Teodor au dăruit comunităţii bisericeşti un exemplar
din Cazania de prăznuire a mitropolitului Neo t carte editată în
anul
la Bucureşti
Dintre comunităţile ortodoxe ale Ungariei la comunitatea din
Apateu s au păstrat cele mai multe cărţi vechi manuscrise care e
care dintre ele prezintă diferite însemnări referitoare la provenienţa
lor la persoana donatorului şi la comunitatea bisericească Prima
însemnare datează cum am amintit anterior din anul
iar a
doua din anul
când pentru biserica din Apateul unguresc s a
cumpărat un penticostar
Presupunem că prima biserică a apatenilor români din lemn a
rezistat doar până la sfârşitul secolului al XVIII lea În anul
aici au servit doi preoţi Nicolae Popovici şi Gheorghe Drăgoiu iar
în anul
acestei biserici îi aparţineau
de case Inregistrările
din registrul botezaţilor şi al răposaţilor s au păstrat din anul
iar cele din registrul cununaţilor din anul
În anul
au început lucrările de construire a actualei biserici
care a fost târnosită de către Mihail Manuilovici protopopul din
Oradia în anul
În anul
biserica s a acoperit cu scânduri
de brad şi cu şindrilă
În puţinul materialul arhivistic de la parohie s au păstrat şi două
inventare despre averile bisericii din Apateu scrise în limba română
cu chirilice primul din anul
iar al doilea din
Inventarul
din
introdus în manuscrisul păstrat la parohie conţine numele
celor de donatorilor şi sumele dăruite pentru construirea bisericii
noi începând din anul
şi până în anul
Inventarul din anul
a fost întocmit în vremea când paro
hul bisericii era Dimitrie Bodea notar comunal Papu Alexandru
şi sfăt Dimitrie Pap Pe baza inventarului putem a rma că la acea
dată biserica era dotată cu toate cele necesare cultului ortodox În
acest inventar pe lângă cărţile vechi un potir un tetrapod feloane
cruci sunt consemnate şi icoane de lemn care ar putut să e
icoanele de la prima biserică
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Tot în arhiva parohiei s a păstrat şi un registru despre socoa
tele bisericii în care la anul
la cheltuieli se menţionează
următoarele
în luna mai ne am dus la Böszörmény cu două ocazii să ridicăm
bani pentru construirea turnului
în mai plutaşilor care au adus scînduri şi lemne pînă la podul
din Keresszeg s a plătit
în iunie dulgherilor s a plătit
pentru sforjarea crucii din turlă s a plătit
La pagina următoare sunt menţionate Toronyépítési Költség
adică toate chetuielile care s au făcut pentru construirea turnului
de la cumpărarea de scânduri şindrilă şi vopsele la munca de erar
şi de dulgher şi bani pentru dulgheri în total Toate aceste informaţii
atestă că turnul bisericii a fost construit în anul
La sfârşitul secolului acoperişul turlei a fost schimbat cu tablă
În anul
s a renovat casa parohială şi biserica apoi în anul
în Registrul venitelor şi cheltuielilor bisericii ortodoxe române din
Apateu între anii
se menţionează feştitul unor obiecte
din biserică de Hellebrandt feştirea bisericii iar în anul
se
menţioneaza plata I a intreprinzătorului şi plata a II a zugravului
Kohn după zugrăvirea interiorului bisericii Parohia ortodoxă din
Apateu a păstrat şi Protocolul bucatelor Sf Biserici gr or din Ch
Apathi începutu la anul
În acest protocol s a înregistrat
conform rubricaturii numele datornicului anu luna ziua împru
mutului în chibeluri vici împrumutul cu cămată şi dacă s a plătit
Protocolul a fost completat consecvent fără întrerupere în limba
română ceea ce arată că biserica nu era săracă şi că i a ajutat pe
cei ce erau nevoiţi cu împrumuturi de la biserică Aceste liste con
semnează totodată numele familiilor din Apateu cum sunt Berke
Argyilan Groza Juhas Drimba Gal Chivari Luncan Examinarea
registrului ne permite să urmărim schimbarea ulterioară a numelor
familiilor româneşti în doar câteva decenii Un asemenea exemplu
de schimbare este cel al numelui Tripon Prima variantă a numelui
a fost Triponu care a devenit Tripon iar în urmă Trippon
Tot în perioada
documentele de arhivă atestă că bise
rica din Apateu a avut o fundaţiune numită Fundaţiunea Teodoru
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Leo care se a a la casa de păstrare cu suma
de orini Această
sumă gurează an de an între veniturile bisericii În anul
la
cheltuieli s a înregistrat o sumă plătită pentru copia testamentului
fericitului fundatoriu Teodoru Leo ceea ce presupune că a existat
şi un testament privind această fundaţie
Alături de această fundaţie în arhivă mai sunt menţionate şi
altele dar acestea apar doar pe o perioadă de un an şi sunt pro
babil donaţii pentru biserică pentru parastase în memoria unor
credincioşi De exemplu în anul
din lăsământul lui Ioanu
Tincău de
de orini s au cumpărat două rânduri de odăjdii
bisericeşti
În anul
datorită unei furtuni s a prăbuşit turla bisericii
care abia în anul
s a refăcut
În anul
s a executat zugrăvirea interiorului şi exteriorului
bisericii În anul
s a ridicat o cruce de piatră în curtea bisericii
de către credinciosul Ioan Iuhas şi soţia sa Biserica deşi a trecut
prin mai multe mici renovări până în anul
şi a păstrat vechiul
interior Cu ocazia renovării din anul
din biserică s a scos tot
ce s a păstrat două secole de a rândul S au scos scaunele simple s a
scos tăiat în bucăţi vechiul iconostas care a fost înlocuit cu unul nou
Renovarea bisericii atât interiorul cât şi exteriorul s a terminat în
Vechiul iconostas din Apateu azi demontat are pentru comu
nitatea românească valoare culturală artistică identitară Conform
istoricilor de artă iconostasul s a născut la răscrucea a trei lumi
cultura creştină răsăriteană apuseană şi arta populară El a reper
zentat în mod explicit întâlnirea dintre cultura creştină apuseană şi
răsăriteană cu cultura comunităţii rurale româneşti a diasporei din
Apateu Iconostasul demontat al bisericii Sf Nicolae din Apateu
tencuiala simplă plafonul ca cerul înstelat cu duşumeaua originală
din scânduri nelucrate scaunele simple parapetul care desparte
cele două părţi al bărbaţilor şi al femeilor boltirea centrală care
a interpretat în mod original şi vesel Izgonirea din Rai a lui Adam
şi Eva toate toate acestea la un loc au alcătuit un interior speci c
armonios şi unitar Nu numai de acea ci şi datorită calităţilor sale
particulare fostul iconostas din Apateu a fost unul dintre cele mai
frumoase iconostase în stil popular din Ungaria
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Acest tezaur în bucăţi care se a ă în prezent la parohia din Apa
teu ar merita să intre în Colecţia Bisericii Ortodoxe Române din
cadrul episcopiei ca să e ocrotit şi restaurat
Şcoala confesională Nu se ştie când a fost construită prima
şcoală confesională din Apateu doar că în anul
a început clă
direa unei case diecească şi că în anul
era învăţător în sat
Ioan Drimbea iar în
Florian Chivari
Lui Chivari i a urmat
Petru Pantea apoi între anii
în postul de învăţător a fost
numit din nou Florian Chivari După anul
şcoala a funcţionat
cu mai multe întreruperi iar în acea perioadă au fost învăţători
Francisc Varga şi Francisc Barabas
În Registrul venitelor şi cheltuielilor bisericii între anii
şcoala este amintită an de an cu anumite sume cheltuite pentru
repararea fântânii a gardului a cuptorului a ferestrelor şi uşilor
de la şcoală dar sunt inregistrare şi sumele cheltuite pentru apro
vizionarea şcolii cu cărbune lemne var şi mături Toate acestea
atestă că şcoala a funcţionat neîntrerupt în perioada amintită Tot
din acest registru am a at că în anul
s a plătit pentru scân
durile şi maiestrului pentru scaunele şcolarilor că în anul
sa
cumpărat
de ţigle şi
de voioaje tot pentru şcoală sau că pe
anul
s au înscris
de şcolari
Românii din Apateu în statistici şi recensăminte Prima statistică
cu privire la numărul românilor ortodocşi din Apateu datează din
anul
cînd preotul Petru Popovici a înregistrat în total
de
români dintre care
sunt bărbaţi şi
femei La înscrierea
poporului apare menţiunea a bisericii mari probabil este vorba
de biserica parohială construită între anii
Următoarea statistică de la parohie datează din anul
când
la sfârşitul anului s au înscris
Apateu
Filia Körmösd
Filia B böszörmény
Suma în total

de
bărbaţi

de femei

de perechi
căsătorite
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De toţi
680
Numărul populaţiei peste zece ani în anul
a fost cam aceeaşi
Cu liile împreună s au înregistrat
de bărbaţi
de femei şi
de perechi căsătorite acestea cunosc o creştere de la
la
Iar la sfârşitul primului război mondial în anul
s au
inregistrat
Apateu

de bărbaţi

Filia Körmösd
Filia B böszörmény
Suma în total
De toţi

de femei

de pe
rechi
căsătorite

1050

Dacă facem o comparaţie cu datele recesămintelor statale conclu
zia este că în conscripţiile bisericeşti numărul populaţiei româneşti
a fost totdeauna mai mare decât în recensămîntul statal
Cu privire la situaţia demogra că a românilor din Apateu con
cluzia generală este că numărul populaţiei româneşti înregistrează
o creştere treptată până în
după care scade treptat
Anul

Nr total al
populaţiei

Maghiari

Români
478

1920

832

2011

137

Iar lângă numărul de la ultimul recensământ pot să adaug că la
alegerile din octombrie
în total s au înregistrat de români
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Situaţia românilor pe baza recensămintelor şi a inregistrărilor de
la biserică se prezintă astfel
Anul
1856
1881
1920
1949
2011

Biserică
414
680
1050
–
–

Recensământ
–
478
832
547
la alegeri

de persoane

Parohia ortdoxă din Apateu din anul
şi până în
la
avut ca preot pe Nicolae Popovici după el până în
a urmat
Mihai Popovici Între anii
la Apateu a fost preot Iacov
Marcovici iar după el până în anul
Teodor Blajovici Între anii
comunitatea a fost păstorită de preotul Dimitrie Bodea
care din anul
şi până în anul
a fost urmat de ul său Te
odor Bodea Între anii
preotul comunităţii a fost Petru
Popovici După acestă dată parohia ajunsă vacantă a fost adminis
trată de preotul Ioan Luncan din Săcal În anul
apare ca preot
Melentie Rocsin ca după un an parohia să e din nou administrată
de Ioan Luncan În anii
preot a fost Ioan Tifo urmat în
perioada
de Dimitrie Albu După acestă dată urmează
un an de vacanţă când parohia a fost îngrijită de Teodor Mărcuş
preotul din Săcal Din anul
şi până în anul
comunitatea a
fost păstorită de Mihail Drimbea După acestă dată zece ani biserica
a fost fără preot ca apoi din anul
şi până în anul
să e
păstorită de preotul Grigorie Mureşan Marosszéki După ce acesta
a părăsit comunitatea până în anul
parohia nu a avut un preot
permanent ind administrată de preoţii vicariatului din Giula În
anul
a sosit la parohie preotul misionar al Episcopiei Ortodoxe
din Arad Ioan Bun iar din anul
preotul misionar Origen Sabău
care păstoreşte şi în prezent comunitatea din Apateu
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NOTE
Nadányi Zoltán Magyar városok és vármegyék monográ ája Bihar vár
megye Bp
p
Osváth Pál Bihar vármegye Sárréti járása leírása Nagyvárad
p
Keresszeg Apáti Reformáta Eklesiának Matrikulája ab ANNo
CMMCCLXXIV I k
Pesty Frigyes
p
Jakó Zsigmond Bihar vármegye a török pusztítás elő Bp
p
Nadányi Zoltán Magyar városok és vármegyék monográ ája Bihar vár
megye Bp
p
Teodor Misaroş Din istoria comunităţilor bisericești ortodoxe române din
R Ungară Bp Tankönyvkiadó
p
Colecţia Ibidem
Teodor Misaroş Ibidem
Teodor Misaroş Ibidem
Colecţia Bisericii Ortodoxe Române Manuscrisul din Apateu
Colecţia Bisericii Ortodoxe Române Arhiva parohie din Apateu
Registrul din anul
Colecţia Bisericii Ortodoxe Române Arhiva Parohiei din Apateu
Colecţia Ibidem
Colecţia Ibidem
Colecţia Ibidem
Teodor Misaroş Ibidem
Nagy Márta Iconostasul bisericii Sf Nicolae din Apateu In Revista Lu
mina
Red Elena Munteanu Csobai p
Teodeor Misaroş Ibidem p
Colecţia Ibidem
Colecţia Bisericii Ortodoxe Române Arhiva parohie din Apateu
Colecţia Bisericii Ortodoxe Române Arhiva parohie din Apateu
Colecţia Bisericii Ortodoxe Române Arhiva parohie din Apateu
Magyarország történeti statisztikai helységnévtára
Hajdú Bihar megye
KSH Budapest
p
Ibidem
Ibidem
Vezi Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria
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Maria Tătar-Dan

Societatea modernă
şi mondenitatea la români
De mai bine de două secole cercetători aparţinând unor domenii
diferite istorici sociologi loso antropologi economişti caută
răspunsuri la întrebările ce este modernitatea
care sunt carac
teristicile unui fenomen modern şi când a devenit o societate
inevitabil modernă conturând în timp un adevărat ansamblu de
teorii şi perspective asupra acestui fenomen Deşi opţiunile asu
pra parcursului şi conţinutului procesului de modernizare sunt
diverse cu toţii sunt de acord că ceea ce s a întâmplat în această
perioadă a schimbat fundamental modul în care oamenii trăiau şi
îşi concepeau existenţa Evident este vorba despre un proces cu
ritmuri diferite ecare societate experimentând modernitatea în
funcţie de propriile tradiţii şi evoluţii istorice Studiul de faţă parte
a unei cercetări mai ample propune o analiză asupra manierei în
care românii din Transilvania sfârşitului de secol XIX s au înscris
în tiparele propuse de societatea modernă din perspectiva unei
secvenţe şi anume a aspectelor ce ţin de viaţă cotidiană puse sub
genericul mondenitate
Sfârşitul secolului al XIX lea poate considerat epoca de bilanţ a
transformărilor şi evoluţiilor înregistrate sub semnul modernităţii o
epocă în care chiar şi comunităţile intrate mai târziu în acest proces
se bucură de promisiunile şi realizările sale Oraşele se luminează
prin electricitate văd trecând automobile din ce în ce mai rapide
avioane în aer se încântă în cinematografe şi în cadrul primelor
competiţii sportive gustă delicile culturii de masă Europa întrea
gă trăieşte anii la belle epoque teatrul cafeneaua restaurantul
promenada cluburile balurile seratele concertele impunând noi
ritmuri vieţii cotidiene Românii transilvăneni nu puteau rămâne
înafara acestui proces Chiar dacă societatea românească din fostul
Imperiu rămâne în preajma Primului Război Mondial una tradiţio
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nală formată în mare parte din agricultori presiunea modernităţii
transformările sociale şi economice la care se adaugă interferenţa
modelelor speci că unui spaţiu multietnic a impus noi compor
tamente şi practici cotidiene
După moda vremii şi în cazul românilor perioada cea mai intensă
în manifestări cu caracter de divertisment este perioada carnavalului
care cuprindea în general lunile ianuarie şi februarie ind delimi
tată de Crăciun şi a doua duminică de Lăsatul secului dinaintea
postului Paştelui Cu alte cuvinte era perioada de dulce dintre
cele două mari sărbători ale anului cunoscută şi sub denumirea
populară de câşlegi Deoarece câşlegile de iarnă coincideau în
mare cu desfăşurarea carnavalului occidental manifestare socială
patronată exclusiv de homo ludens atracţia rească spre divertis
ment curiozitatea şi spiritul de imitaţie al societăţii indigene au
concurat la introducerea modei carnavalului în spaţiul românesc
Asociaţiile şi societăţile răspândite pe întreg teritoriul Transilvaniei
erau cele care de regulă organizau evenimentele mondene ale aces
tei perioade spectacole concerte reprezentaţiuni teatrale serate
baluri evenimente intens popularizate de presa vremii Balulu
romanescu in Timisióra a caruia venitu curatu s a destinatu in fa
vórea Alumneului nationalu rom d aici se va tiené in
fauru
a c in localitaţile teatrale redutu Naintea începerii balului se va
face concertu de diletanti Atâtu scopulu acestei intreprinderi câtu
si persónele cari ne au onoratu cu promisiunea că voru conlucra
la acestu concertu ne indémna se apelûmu la bunavointi a on Pu
blicu ca sê partecipe Cu ocasiunea venitória vomu poté servi cu
programa pana atunci on Publicu este rogatu a luá incunoscinti
are despre aceste
Reuniunea femeilor române din comitatul
Hunedoarei a rugat comitetul să stărue ca în carnevalul viitor să se
arangeze în Deva o petrecere de dans în folosul Reuniunii Reuni
unea femeilor române din Sibiu va da şi ea un bal pe care l a xat
pe
ianuarie n
Reuniunea femeilor române din Fagaraş şi
împregiurime va arangia la februarie n petrecere cu dans
La Arad se va aranja sambătă la
februarie
bal român in
sala dela Crucea albă Venitul este destinat în părţi egale pentru
fondul Asociaţiunei naţionale române şi a societăţii meseriaşilor
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români Progresul La Branu s a tinutu in febr balu romanescu
in folosulu fondului scolarilor saraci
Atracţia principală a acestei perioade o reprezentau balurile
Importanţa şi consecinţele balului nu ţin exclusiv de domeniul
social sau de limitele divertismentului frivol şi banal Sub crusta
strălucitoare a evenimentului monden se a ă un întreg eşafodaj de
interese sociale şi materiale culturale şi artistice morale şi afective
Aşa cum reiese din anunţurile publicate în periodicele vremii o
mare parte din aceste manifestări aveau o certă dimensiune lan
tropică Activitatea caritativă a făcut parte din strategia de viaţă
a elitei economice din secolul al XIX lea Dacă la început aceasta a
fost considerată o obligaţie morală şi religioasă mai târziu ea s a
laicizat şi era privită ca o contribuţie la bunul comun respec
tiv ca un mijloc de a micşora tensiunile sociale Actul caritabil a
dobândit şi o dimensiune socială şi simbolică ind generator de
prestigiu social În general manifestările în acest sens vizau sprijinul
diferitelor instituţii locale şcolile diferitelor confesiuni renovarea
bisericilor sau sprijinirea categoriilor defavorizate orfani bătrâni
În acelaşi timp aceste evenimente au şi o dimensiune naţională re
prezentând un prilej de manifestare românească În aceste condiţii
este încurajată a şarea unor simboluri naţionale precum costumul
popular Îmbrăcămintea cea mai frumósă pentru damele tinere
române este costumul naţional deci e fórte recomandabil damelor
tinere române ca cu ocasiunea petrecerilor sociale şi cu deosebire
in baluri să se presinteze in costum naţional românesc ér nu în
toaletă pregătită după careva modă străină Prezenţa damelor
românce în costume populare este semnalată şi apreciată de presa
vremii Doamnele noastre s au prezintat toate în port naţional şi
s au silit să apară care de care mai frumoasă şi mai interesată Chiar
şi străinii au fost cuceriţi de frumuseţea şi varietatea porturilor
noastre ţărăneşti
Dincolo însă de aceste valenţe şi încărcături simbolice balul era la
sfârşit de secol XIX principala ocazie de divertisment o adevărată
scenă de reprezentare socială un prilej de evidenţiere a statutului
şi de etalare a ţinutelor în pas cu moda În aceste condiţii nu su
prinde faptul că presa vremii abundă în articole care au ca subiect
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balul informând cititorii şi cititoarelor despre noile tendinţe ves
timentare oferind sfaturi de modă dar şi sugestii de conduită În
ecare sezon sunt prezentate tendinţele în materie vestimentară
Revista Familia publica ocazional chiar un supliment de modă
care prezenta ţinute recomandate pentru bal descrise şi în pagi
nile revistei Inainte de a trece la descrierea generala a modei din
sesonulu presinte vomu da aci nesce schitie despre toaletele din
jurnalu de moda alaturatu la nrulu presinte Figur a prima porta
unu vestmentu verde de balu gatitu din tarlatan Decorarea sucnei
constâ din doue incretîture late si aniatorie garnite cu tafota verde si
infrumusetiata mai de parte cu câte unu ru desu si albu de pucuri
si la câte unu locu cu cocorde de pantlica verde tunic desu si albu
de pucuri si la câte unu locu cu cocorde de pantlica verde tunic a
asemene e garnita cu tafota verde cu unu ru de dintele incretîte
si ascutîte si indereptu troussirata si decorarea spacelui constâ din
dintele albe şi tafota verde Pretiulu acestui vestmentu decoratu
cu tafota e
er simplu numai din tarlatanu
Vestmen
telu de pe gur a a dou a e din tafota alba si rosa Partea inferior a
sucnei e decorate cu trei renduri de arcuri de incretîture taiate si
de a supra acestora se vedu si nesce brodarie usiore Tunic a e forte
larga si e supratrasa de siepte ori pretondine indu insemnata cu
tafota rosa Acestu vestmentu costa gatitu din tafota
numai
din tarlatan
Într un alt număr în cadrul rubricii Curierulu
modei damele sunt sfătuite cum să potrivească cromatica ţinu
telor cu culoarea părului dar şi care este ţinuta adecvată vârstei
Pentru tine scump a mea care esti blondina cu peru auriu va
fórte eleganta o toaleta de faille ros a palida dinainte trasa netedu
inderetru şi dinapoi cu cretiuri forte adanci si cu slepu forte lungu
Pe rochia nu vine nici fodra nici tunica dar in loculu acestora vei
aplicá o ghirlanda de rose lunarie si re lungi de érba cosuta cá
tunic a zadia Schürzen tunique si capetele cununei dinapoi voru
cadé de a lungulu pe slepu Tali a pantierata sè a decorate cu ase
mene ghirlanda josu si in giurulu umereloru In perulu peptenatu
in susu innaltu érasi se puni rose si re de iérba de aceste Pentru
mam a balului inca potu sè recomandu o toaleta fórte frumósa
Rochia de faille din colórea créme decorata cu illusionu albu si
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dantele de Brusela Tunic a incungiurata de o cununa compusa de
geranie rosie inchise si mai deschise cu frundie de catifea négra
si de a supra in giurulu taliei adancu decoltate intre dantele si
pufurile de illusion érasi asemene ghirlanda In perulu buclatu
a supra fruntii in forma de diadema trei stele de diamantu inse
cusute pe catifea négra ceea ce innaltia lucórea diamantului ér mai
napoi si mai innaltu asemenea decoratiunii rochiei se punu niste
geranie si dóue pene albe mai mici Fét a cea mica in primulu balu
negresitu sè mérga in gaz albu séu tarlatan cu talia de metasa alba
inse orile nu trebue sè a tocmai albe in primulu balu dins a póte
luá hiacinthe de colórea rosei amestecate cu jasmine crini si rose
comune etc Dar si parfumulu ei de ori sè a din aceea si óre pe
care a ales o pentru decorare
Nu de puţine ori însă aceste preocupări mondene fac obiectul
unor articole dezaprobatoare care atrag atenţia asupra exceselor
provocate de strădania de în pas cu moda Ne ridu strainii au
dindu pe unii că nu potu eşi în lume de mod a cea mare căci fami
liele lor s aru espune risului in vestmintele lor ieftine E o zapacéla
pecatósa a a á in unu balu séu vestmêntu înşlepatu cuiul de care
se catia calici a şi invidi a Mod a şi lucsulu nu sûnt condiţiuni de
vietia făra ele se póte trai
Cu toate acestea numărul mare de
articole prilejuite de deschiderea carnavalului care au ca subiect
balul demonstrează că acest eveniment ocupa un loc important în
cotidianul românilor la sfârşitul secolului al XIX lea Exemplele în
acest sens sunt numeroase Primulu balu
În balu La începutul
carnevalului
Re esiuni dupa balu
La nea carnevalului
Balul Fie că este vorba de articole semnate de autori români sau
adaptări după autori străini aceste cronici redau în fond spiritul şi
preocupările unei epocii În articolul În balu La începutul carne
valului autorul care se semnează doar cu iniţialele A T prezintă o
tipologie a participanţilor la bal preluată de la scriitorea francesa
genial a Georges Letorières care poate însă adaptată şi societăţii
româneşti Déca cineva dintre dv onorabili cetitori a avutu oca
siune a cercetá salónele balului de sigur a descoperitu diversele
gure dintre cari mai jos vom representá o cununa de jocausi si
jocatóre Aceştia sunt Jucatórea usióra talia nalta subtila si elas
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tica Jucatórea care nu se genéza de feliu de comunu fórte tare e
împodobita Jucatórea care e peste cei trei X asta întru adeveru s a
ascunsu în vestmêntu înca si în manusi Jacausiul bunu nebunu
junele tineru înnaltu jóca bine îmbraçisiéza jocatórea si o radica ca
pe o péna Femei a ce si petrece e mica şi câtva grasa Tinerul
de casatatoritu cu stima nemarginita se adreséza la a care féta si
se lingusciece la a care baba Domnisior a îşi cauta barbatu si a
luatu datine americane
Jocausiul fricosu a venit din Provincia
privesce totu la pamêntu vorbesce încetu Cuceritoru acesta de
regula e o cieru Jocausiul cu perul lungu Jocausiul egmati
cu e tiapen cá o ruda
Regin a balului în totu balul este cineva
care se proclama regina Jocausiul neisteţiu prima data calca pe
piciorul unui barbatu si dupa acea pe şlepul unei femei Amoroşii
pentru ei nimene nu esista în salonu
În articolul Balul autorul Iosif Vulcan propune o de niţie a
balului Cum însă este fórte greu a găsi balului o de niţiune care
să e acceptată de toţi de aceea vom lăsá pe e care să respundă in
persóna la intrebarea că ce este balul Astfel pentru o fată tineră
balul este fericirea cea mai mare raiul pe pămênt Un părinte cu
cinci fete de măritat de n ar şi afurisitul acesta de carneval cu
nesfârşitele sale petreceri şi baluri Cât îi diua şi nóptea să n ai alt
gând decât să faci parale pentru toalete Pentru un tiner balul este
ênsaş poesia intrupată El îţi ofere deliciosul prilegiu d a puté valsá
braţ de braţ cu inţa pe care o iubesci o adori O gardedamă Ce
plictisélă grozavă A sta tótă nóptea aici privind săriturile aceste
caraghioase Pe vremea mea tinerimea jucá mai frumos las că şi
ea erá mai cum se cade nu ca astădi nişte pitici Un o cer balul
este un câmp de bătălie unde mai de multe ori tocmai cei mai tari
remân invinşi Bucuros aş vré să capitulez şi eu numai de aş găsi
una cu cauţiune Unui losof balul îi pare
o casă de nebuni
Audi dta să se prindă doi ómeni trezi şi să sară de alungul salei Un
nancier nicăieri atâţia ómeni cuminte ca într un bal căci acolo toţi
se duc făcând combinaţiuni planuri şi socoteli Pentru un medic
balul e doftoria cea priinciósă pentru fete Ori cât de bolnave ar
ele invitarea la un bal numai decât le pune n piciore Un professor
de sică balul este prilegiul care prin dansul esagerat prepădeşce
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tótă construcţiunea sică a individului intărind prea din cale afară
muşculatura prin ce corpul intreg devine diform şi urît Un pictor
crede că cele mai frumóse modeluri de graţie le poţi găsi într un
bal în vreme ce pentru un modist balul nu i decât un reclam viu al
nostru o espositie mişcătóre de toalete de bal iar pentru un glumeţ
balul este un têrg mare unde s adună vêndători şi cumperători de
multe ori aceştia sunt fórte puţini şi nu prea cutéza să facă angaja
mente neşciind ce a duce viitorul
Alături de baluri în perioada carnavalului se organizau şi un
număr semni cativ de concerte şi reprezentaţiuni teatrale teatrul
constituind unul dintre mijloacele cele mai e ciente de promova
re a limbii şi a spiritualităţii româneşti dar şi a valorilor morale
Conform unei statistici publicată în anul
în revista Familia
doar prin intermediul Societăţii pentru crearea unui fond de
teatru român s au organizat în anul precedent între Românii
din Ungaria şi Ardeal
de representaţiuni La representaţiunile
acestea s au jucat
de piese unele odată altele de mai multe
ori Peste tot s au jucat
de piese Între piesele acestea am socotit
Prologul dlui Iosif Vulcan din fruntea Bibliotecii Teatrale apoi
monoloage şi dialoge
Astfel de evenimente erau organizate
dealtfel de a lungul întregului an comunitatea românească din
Monarhia austro ungară bucurându se uneori de prezenţa unor
artişti din Regatul României D na Irina de Vladaia primadonă
la opera din Bucureşti a dat ieri Duminecă in Apr n un concert
cu bunăvoinţa d şoarei Frieda Gross şi cu concursul d lui Gr Savu
artist dramatic D na de Vladaia a cântat Balada şi aria bijuteriilor
din opera Faust de Gounod Arie indiana din opera D aş rege
de Adam Cântec ţigănesc din Voivodul ţiganilor de Strauss
Cavatina din Traviata de Verdi Habanera din opera Carmen
de Bizet Boléro espagnol de Lecocq aceste din urmă în costum
spaniol După fragi şi după mure de Paraschiv şi Doina Olteanului
composiţie proprie D şoara Frieda Gross a cântat Rapsodia lui
Liszt şi a făcut acompaniamentul la piano Dl Savu a declamat ver
suri de Emineseu Coşbuc şi Speranţia Concertul a fost foarte bine
reuşit Un public distins din loc şi împrejurime a participat în mare
parte streini După concert a fost o veselă întrunire românească la
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Regele Ungariei Artista îşi continuă turneul şi în celelalte oraşe
cu lume românească dela noi
În calendarul monden al sfârşitului de secol XIX sezonul estival
reprezenta deasemenea o perioadă bogată în evenimente şi posibi
lităţi de distracţie şi amuzament Activităţile de loisir se mutau din
spaţiul închis al hotelului berăriei cafenelei în zona parcurilor şi
promenadelor în grădini petrecerea de vară devenind principala
atracţie a sezonului Inteliginţa română din Șintereagu şi junimea
academică din juru au onóre a invitá la Petrecerea de véra ce se va
aranjá duminecă la Iulie st n
în comuna Șintereagu Veni
tula curata este destinatu pentru nóua biserică edi cată din Șinte
reagu Preţulu intrărei de persóna
în familia cr Inceputulu
la óre séra Ofertele marinimóse se voru primi cu mulţămită şi se
voru cuitá pe cale diaristică Stm familie suntu avisate la provisi
unea propria
Petrecere de vera la Beiuş Domne Ecaterina Creţ
şi Irina Antal din Beiuş arangiară în dumineca trecută la Fântâna
popii o petrecere de vera forte plăcută şi amicabilă
La Lugoj
tinerimea română universitară va arangia la iulie n Petrecere în
grădina otelului Concordia La Lăpuşul unguresc se va arangia în
august n Petrecerea de vară în sala otelului Vurscher în folosul
şcoalei gr cat române de acolo În Tirimia mare se va da de către
inteligenţa română de acolo şi din împrejurime la august n o
petrecere în grădina şcoalei române gr cat pentru edi carea casei
parochiale
Ca şi în cazul balurilor din sezonul carnavalului şi
aceste petreceri erau organizate de regulă de asociaţiile culturale
şi sociale care îşi propuneau să sprijine comunitatea românească
Prin activitatea lor aceste adevărate instituţii transilvane au suplinit
lipsurile unei legislaţii insu ciente contribuind în mod fundamental
la conturarea unui nou cadru de viaţă comunitară şi la diversi carea
cotidianului românilor transilvăneni La aceasta a contribuit fără
îndoială şi practica adoptată atât de Asociaţiunea pentru literatura
română şi cultura poporului român cât şi de Societatea pentru un
fond de teatru român a organizării în ecare an a adunării generale
într un alt oraş Aceste adunări generale constituiau pe de o parte
un mijloc de manifestare şi a rmare românească dar în acelaşi timp
ofereau comunităţiilor un prilej de socializare serile întrunirile
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de cunoscinţă petrecerile concertele reprezentaţiunile teatrale şi
balurile făcând parte din programul obişnuit al acestor evenimente
La sfârşit de secol XIX aceste manifestări se încheiau de regulă cu
organizarea unei excursii în împrejurimi Un exemplu în acest sens
este escursiunea pe Dunăre organizată la nele adunării gene
rale a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului
român din anul
adunare organizată la Băile Herculane du
minecă şi luni în şi septembre Marţi la septembre a urmat
partea cea mai interesantă a festivităţilor sociale escursiunea pe
Dunăre care graţie timpului frumos a reuşit escelent Societatea
compusă din vr o
de personae a plecat cu un tren special la
Orşova acolo a visitat monumentul ridicat în locul unde s a găsit
coroana ascunsă în
apoi a plecat cu un vapor asemenea special
pe Dunăre în sus în mijlocul unei regiuni din cele mai romantice
admirând frumuseţea munţilor şi stâncilor cari la tot momentul
oferiau peisagiuri pitoresci privind cu un fel de evlavie măreţele
urme romane ale drumului Traian şi Tabula Traiana şi străbă
tând până la cazan unde ambele maluri se apropie atât de mult că
par a formá o poartă de intrare Aici vaporul s a întors şi societatea
veselă la sunetul musicei s a pus la prânz ind ore La sosirăm
la insula Ada Kaleh pe care o visitarăm cu multă curiositate ind
locuită de turci Ne aşedarăm la mese şi ne ospetarăm cu struguri
cafea tutun şi ţigarete pe cari fraţii otomani ni le oferiau românesce
La urcarăm iarăş vaporul trecurăm Porţile de fer spre Turnu
Severin La orele şi când sosirăm o lume imensă cu drapele
şi musica militară respundea cu Deşteaptă te Române Aerul se
cutremurá de Urrah şi debarcarăm în mijlocul unui entuziasm
nemărginit După primirea o cială prima oprire a fost la liceul
Traian apoi visitarăm grădina publică turnul lui Sever clădirile
principale ale oraşului modern cu strade noue situat pe un platou
al Dunărei apoi ne duserăm câţiva la remăşiţele podului făcut de
Trăian ne închinarăm cu evlavie la ruinele ce au mai remas din un
picior al acelui pod şi drept suvenire ca nişte moaşte s nte ne am
adus câte o petricică din el
În acelaşi an Societatea pentru un
fond de teatru român şi a încheiat adunarea generală organizată la
Abrud cu o serie de excursii în împrejurimi Marţi în
iulie la
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orele dimineaţa escursiune la stânca Detunata Miercuri în
iulie şi în zilele următoare arătându se dorinţa se fac escursiune
la minele de la Roşia Montană escursiune la Vidra la Cataractă
la Dealul melcilor antidiluviani şi la casa lui Iancu apoi la Albac şi
la casa lui Horea la Ghieşarul de la Scărişoara
Încetăţenirea
acestui obicei con rmă racordarea comunităţii româneşti la spiritul
şi tendiţele epocii Preocuparea populară crescândă pentru sănătatea
zică dietă reînnoirea contactului cu natura drumeţii cultivarea
unei existenţe corporale viguroase este un semn al modernităţii al
reacţiei împotriva unui sentiment de degenerare pe care aceasta l a
generat în sferele intelectuale artistice ştiinţi ce
Impunându se ca faţetă a vieţii cotidiene timpul liber a fost
perceput şi tratat diferit în diverse epoci în funcţie de zestrea cul
turală şi valorică a societăţii şi de in uenţele externe care au grevat
asupra comportamentulelor şi relaţiilor interumane Dincolo de
dimensiunea sa statornică aceea de timp al relaxării al plăcerilor
vieţii modalităţile de percepere şi trăire a timpului liber spun multe
despre grupurile umane a ate în discuţie despre direcţiile mentale
generale în care acestea se încadrează Atitudinea faţă de timpul
liber existentă într o societate la un anumit moment al evoluţiei
acesteia este relevantă din perspectiva credinţelor religioase a stării
economice generale a permeabilităţii şi a capacităţii de adaptare a
grupului social Atmosfera cotidiană a sfârşitului de secol XIX este
produsul transformărilor pe care societatea românească transilvană
le a cunoscut sub semnul modernităţii
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NOTE
Michel Winock La Belle Epoque Ėditions Perrin Paris
p
Dan Dumitru Iacob Balurile înaltei societăţi din Principatele Române
la mijlocul secolului al XIX lea în Orașul din spaţiul românesc între Ori
ent și Occident Tranziţia de la medievalitate la modernitate ed Laurenţiu
Rădvan Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi
p
Familia An XXXVI nr
ianuarie
p
Ibidem
Ibidem
Familia An XXIV nr
ianuarie
p
Dan Dumitru Iacob op cit p
Maria Tătar Dan Intelectualii şi ideologia modernităţii Secvenţe
cotidiene din viaţa românilor din Austro Ungaria la sfârşit de secol
XIX în Intelectualii Ideologii și destin politic coord Cornel Sigmirean
Ed Arhipeleag Târgu Mureş
pp
Familia an XXIII nr
martie aprilie
p
Luceafărul An IX nr
aprilie
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Familia An VII nr
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februarie
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Idem An XVI nr
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Idem An IX nr
februarie martie
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Revista ilustrată An V nr
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Minerva An IV nr
iulie
p
Familia An XXIV nr
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p
Idem An XXXVI nr
septembrie
p
Idem An XXXVI nr
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Vezi Simona Nicoară Timp liber distracţie joc Sensibilităţi și metamorfoze
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postdoctorale din România și de promovare a rolului știinţei în societate
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Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu

Pe front şi în spatele frontului.
Consemnări din zona Bistriţei şi
Năsăudului despre evenimentele din
primul război mondial
Investigaţiile noastre se circumscriu cercetărilor recente care şi au
propus să aducă în prim planul dezbaterilor conţinutul consemnă
rilor participanţilor primari militari la con agraţia mondială din
anii
adică din mediile trupei sau ale gradaţiilor de pe
liniile fronturilor executanţi ai ordinelor de operaţiuni ale marilor
comandamente precum şi sursele documentare concepute de o
parte a elitelor locale nemobilizate îndeosebi preoţi ce au surprins
evenimente şi aspecte petrecute în societatea din spatele câmpurilor
de luptă
Deschiderile istoriogra ei spre cercetarea conţinutului acestor
noi surse documentare s au impus treptat din dorinţa lărgirii şi
aprofundării cunoaşterii multiplelor situaţii prin care au trecut şi
care au marcat societăţile statelor direct implicate în primul război
mondial după ce anterior pentru o lungă perioadă de timp marile
sinteze dedicate acestui eveniment au fost axate preponderent pe
studierea şi dezvăluirea acţiunilor diplomatico militare a celor două
mari alianţe înfăţişând evoluţia operaţiunilor militare de anvergură
nemaiîntâlnită până atunci sau asupra consecinţelor con agraţiei
asupra recon gurării relaţiilor internaţionale şi a modi cărilor te
ritorial statale de pe harta Europei Din această ultimă perspectivă
studierea perioadei primului război mondial nu reuşea să ofere
explicaţii şi argumente reşti asupra schimbărilor majore care s au
produs în mentalul şi atitudinile participanţilor implicaţi direct sau
indirect la acest con ict şi care au provocat la rândul lor modi cări
esenţiale de ordin social politic spre sfârşitul con agraţiei mondiale
şi în epoca imediat următoare
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În istoriogra a naţională încă din perioada interbelică şi mult
timp după aceea s au vehiculat o serie de clişee globalizatoare prin
care se căuta să se expliciteze participarea românilor transilvăneni
la primul război mondial privită de către aceştia ca o prelungire
a sistemului de oprimare naţională ce a stârnit o opoziţie şi o re
zistenţă mereu crescândă care a culminat cu actul desprinderii
lor din monarhia austro ungară Enunţurile de asemenea factură
reluate în diverse variante deşi nu erau greşite se fundamentau
însă precumpănitor pe stările de spirit manifestate spre sfârşitul
războiului şi pe evenimentele ce au hotărât Unirea Transilvaniei
cu România Ori pentru întregirea şi menţinerea complexului de
stări şi acte trăite de masa românilor transilvăneni trebuiau să e
luate în considerare situaţiile anterioare cât şi cele de pe parcursul
întregului con ict militar pentru a sesiza modi cările din mentalul
şi din atitudinile acestora faţă de război raporturile cu sistemul
politic austro ungar şi îndeosebi manifestările faţă de instituţia şi
persoana împăratului
Participarea românilor transilvăneni la primul război mondial
în po da discriminărilor impuse de guvernele Ungariei a început
şi s a derulat o bună perioadă de timp sub semnul loialismului
faţă de persoana împăratului Fără a insista asupra acestui fenomen
surprins în lucrări şi studii mai nou apărute reţinem că la nivelul
societăţii româneşti s a cultivat şi dezvoltat cu intensităţi diferite şi
din considerente variate un sentiment de loialitate faţă de instituţia
monarhului şi a statului pe care îl reprezenta Într un fel s a recep
tat şi s a exprimat acest sentiment la nivelul masei cvasi majoritar
rurale a românilor transilvăneni şi în alte moduri l au agregat şi
l au înţeles elitele acestora
Apoi loialismul a îmbrăcat forme diferite la nivel regional mani
festându se mai intens în teritoriile fostelor regimente româneşti
de graniţă Foşti grăniceri apreciau că datorau mult politicilor mi
litare şi nu numai ale împăraţilor habsburgi pentru emanciparea
lor socială şi culturală obţinută după militarizarea ţinuturilor lor
În zona con niului năsăudean se considera că prin bunăvoinţa şi
sprijinul împăratului se reuşise să se reorganizeze şi să se constituie
comunităţile de avere şi Fondurile grănicereşti între anii
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De aceea asentarea recrutarea şi slujirea în armata imperială era
privită ca un dat şi ca o obligaţie cu valenţe multiple un mod de
a răspunde la sprijinul şi protecţia cancelariei imperiale În timp
se formase o conştiinţă şi un solidarism civico militar care se sub
ordona reglementărilor o ciale contrasemnate de împărat acesta
evoluând fără abateri majore cu intensităţi modulate până către
sfârşitul războiului mondial
A rmarea loialismului nu a intrat în coliziune şi nu a împiedicat
a rmarea conştiinţei identitare a românilor mai mult pentru o
lungă perioadă de timp elitele acestora au mizat pe acesta pentru
a şi expune susţine şi realiza obiectivele politico naţionale până
la declanşarea războiului unele dintre ele chiar şi pe parcursul
con agraţiei mondiale
Pentru a răspunde cât mai resc întrebărilor referitoare la reac
ţiile şi atitudinile militarilor începând cu momentele încorporării
până la implicarea lor efectivă pe diferitele teatre de război cât şi
pentru a surprinde stările trăite de populaţia din spatele frontului
din zonele Bistriţei şi Năsăudului am recurs la selectarea şi intero
garea surselor documentare realizate aproape exclusiv pe timpul
con agraţiei mondiale sau cel mult până la începutul anului
considerând că relatările autorilor respectivi deşi adeseori fruste
şi descriptive cu puţine comentarii re ectau mai veridic situaţiile
generale sau speciale militare sau sociale precum şi atitudinile şi
stările su eteşti trăite de către aceştia în calitatea de participanţi
direcţi la campaniile militare sau de observatori ai evenimentelor
derulate în societatea din spatele fronturilor Desigur calitatea
surselor documentare scrise în anii războiului şi a ate în dezbate
rea noastră a fost afectată în gradualităţile diferite de restricţiile
cenzurii militare mai riguroasă în cazul corespondenţei militarilor
dar şi de către autocenzura pe care şi au impus o autorii ce au
încercat să surprindă cel mai adesea efectele con ictelor militare
asupra unor comunităţi din spatele frontului prin consemnări
temporale aleatorii ce s au constituit în jurnale sau în adevărate
cronici parohiale
Sursele provenite de la militari şi gradaţi se împart în două
categorii distincte după formă şi conţinutul lor care privesc a
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cărţile poştale şi scrisorile cu formule parţial standardizate şi b aşa
numitele cântece de militărie şi de război Militarii din armata
austro ungară primeau două tipuri de cărţi poştale Primul tip de
carte poştală cuprindea pe de o parte adresele expeditorului şi
destinatarului ce trebuiau doar completate iar pe verso era tipărit
în limbi textul sunt sănătos şi îmi merge bine speci cându se şi
interdicţia că Pe această carte nu se fac alte împărtăşiri Al doilea
tip de carte poştală pe verso nu avea nici un text tipărit locul ind
lăsat liber pentru scrierea propriu zisă a mesajelor pe care soldaţii
le compuneau cu texte mărunte ce cuprindeau informaţii personale
despre starea lor zică de moment sau cu caracter general despre
zona unde se a a unitatea militară a corespondentului Al treilea tip
de scrisori erau cele introduse în plicuri care se reduceau la texte
cât mai scurte în care se solicitau ştiri despre cei rămaşi acasă se
menţionau implicarea şi rolul actantului în cadrul trupei se descriau
succint rutele parcurse etc
A doua categorie de surse scrise a ată şi în atenţia noastră
priveşte cântecele de război sau de militărie versi cate trimise
părinţilor soţiilor sau mândrelor cărora le făcuseră curte Ne au
reţinut atenţia numărul apreciabil de cântece de pe front trimise
spre publicare tipogra ei Aurora din Gherla care a lansat o
asemenea iniţiativă în ideea multiplicării şi răspândirii acestor
producţii pe front dar şi în spatele frontului probabil din dorinţa
glori cării vitejiei ostaşilor deşi o parte din conţinutul lor re ec
tau relatări şi stări de spirit ce nu erau în tonul ştirilor optimiste
şi al propagandei o cialităţilor Cu o extensie de text mult mai
mare decât celelalte surse de corespondenţă militară şi cu forme
aparte de exprimare cântecele de război pe ansamblul lor au
scăpat în bună măsură de controlul cenzurii militare deoarece
unele dintre ele au rămas în posesia autorilor iar altele au fost
trimise adresanţilor ocolind mijloacele o ciale de transmitere a
corespondenţei
Informaţiile din prima categorie de surse excluzând textele ti
părite ale cărţilor poştale care semnalau doar că indivizii sunt încă
în viaţă şi valizi pe lângă formulele standardizate mă a u bine şi
sănătos care sănătate vă doresc şi vouă sau mai rar sunt în spital
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şi mă îngrijesc bine devin extrem de vagi atunci când se referă la
deplasările şi localizarea luptelor purtate de militari şi menţionau
cel mult regiunile sau ţările unde se a au campaţi precum Galiţia
Bucovina Serbia Albania Rusia Astfel nu apar menţiuni despre
desfăşurarea şi amploarea ciocnirilor militare şi cu atât mai puţin
despre urmările acestora asupra unităţilor militare dar nici referiri
din care să reiasă eroismul dovedit pe câmpurile de luptă deşi
acestea din urmă nu ar încălcat regulile cenzurii o ciale Mult
mai directe sunt însă solicitările repetate adresate celor de acasă
de a primi cât mai dese şi mai multe veşti despre situaţia lor e ei
părinţi soţii copii rubedenii prieteni etc Acestora li se adaugă
rugăminţile adresate unor apropiaţi de a le sprijinii familiile e mo
ral e material Apoi nu rareori era exprimată dorinţa şi speranţa
de a i revedea pe cei dragi în cazul primirii unor permisii urlab
care din nefericire se admiteau foarte rar şi cu multă di cultate Nu
puţine sunt cazurile când se solicită mărunte sume băneşti pentru
achiziţionarea unor alimente din localităţile din spatele frontului
pe timpul când trupele se a au în refacere sau în deplasare Chiar
dacă conţinutul corespondenţei militarilor a fost marcat şi încorsetat
de cenzură el oglindeşte totuşi reştile frământări şi sentimente
umane faţă de cei apropiaţi exprimate desigur mai frust mai direct
şi mai puţine cuvinte pe măsura calităţii culturale a celor care le
au compus s au numai le au semnat deoarece o parte a militarilor
erau analfabeţi
Cântecele de cătănie şi de război ne oferă un evantai mai larg de
informaţie despre desfăşurarea războiului dar mai ales oglindesc
cu mai multă delitate gândurile şi sentimentele autorilor lor
chiar dacă suferă de imprecizia datelor sau localizărilor În aceste
producţii apreciate de unii şi contestate de alţi specialişti ca apar
ţinând sau nu creaţiilor folclorice întru cât marea lor majoritate
sunt transpuneri veri cate a unor texte de proză se întrevăd mai
clar atitudinile loialiste angajamentele trupelor în luptă sub semnul
datoriei împlinite faţă de ţară dar şi faţă de neam se rememorea
ză cu durere pierderile masive de vieţii omeneşti sau se exprimă
speranţele supravieţuitorilor ce şi retrăiesc momentele fericite
din scurta lor existenţă sau se pregătesc să înfrunte moartea prin
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compunerea unor imagini asemănătoare cu cele trăite de păstorul
din balada Mioriţei
Deşi nu intră în dezbaterea şi competenţa noastră de a efectua
aprecieri de ordin stilistic menţionăm însă că cea mai mare parte
a acestor cântece sunt sub nivelul unor criterii estetice şi lirice în
tâlnite de regulă în creaţiile folclorice de referinţă Prin numărul
lor mare şi prin ampli carea conţinutului unora dintre ele prin
tipărirea în periodicele vremii chiar în epocă cântecele de război
au avut darul de a răspândi chiar dacă uneori trunchiat în medii
cât mai largi opiniile şi trăirile militarilor români de pe fronturi
Atitudinile loialiste sunt frecvent evidenţiate în cântecele compuse
în prima fază a războiului atunci când se trec în revistă momentele
recrutărilor şi concentrărilor militarilor în unităţile de luptă Bunăoa
ră Ilie Geleriu subo ţer din Năsăud redând asemenea evenimente
releva trăirile ostaşilor in uenţaţi şi de discursurile entuziasmate
ale o ţerilor prin următoarele versuri
Să trăiască am strigat
Țara și al nost împărat
Prin oraș Bistriţa toţi striga
Să trăiască patria
Ca să nceapă bătaia
Pentru Ferdinand cel Mare
Noi vom face răzbunare
Aceleaşi momente şi stări de spirit într o variantă proprie le
descrie şi soldatul Ioan Ilieş din Floreşti de lângă Beclean
Ne am dus și ne am jurat
Joi pe sară pe nserat
Vineri cu toţi să plecăm
Cu rusu să ne luptăm
Fiecare să luptăm
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Să luptăm ca un soldat
Pentru ţară și împărat
În altă variantă sentimentul datoriei şi loialităţii faţă de împărat
se împletea cu ideea apărării neamului şi a ţării
Ne luptăm cu adevărat
Pentru neam și împărat
Ducem lupte sângeroase
Pentru tot neamul de acasă
Prelungirea războiului şi creşterea di cultăţilor în care se a au
militarii ca şi a pierderilor mari de vieţi omeneşti s au înscris în
cântece tot mai frecvent prin texte în care se solicita împăratului
să se încheie pacea Deja din
s au scris versuri cu asemenea
rugăminţi mai întâi în forme mai blânde apoi din anii următori
chiar cu tonalităţi acuzatoare Spre exemplu în septembrie
Pop
Gheorghe din Groşi îşi exprima părerea de rău pentru pierderile
suferite şi se adresa împăratului
Împărate Împărate
Cu răgute recruţi nu te mai baţi
Cu răgute tinerele
De petrec plumbi prin ele
Tinerele ca și noi
Că pică tot doi cu doi
În anul următor
tonalităţile enunţurilor au fost mult mai
precis conturate şi exprimate prin versuri ca
Împărate nu te bate
Că nu rămân oameni pe sate
Rămân maice supărate
Și neveste ngreunate
Și tare te or blăstăma
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Că rămân prunci mititei
Și săraci amar de ei
În cântecele din
solicitările faţă de împărat au fost şi mai
directe şi au devenit tot mai insistente oglindind în fapt eludarea
treptată a sentimentului de loialitate şi pregătind spiritele pentru
despărţirea românilor transilvăneni de monarhia austro ungară
Astfel se scriau texte ce i reproşau împăratului continuarea răz
boiului precum
Împărate Împărate
Nu ai teamă de păcate
Pune pace nu te bate
Cu atâta răutate

Pentru voia ta haină
Murim în ţară străină
Pentru a ta ncăpăţânare
Tot poporul nostru moare

Părţi însemnate din textele cântecelor erau dedicate derulării lup
telor la care au participat autorii lor începând cu descrierea cadrului
general al desfăşurării con ictelor şi continuând cu surprinderea
amplorii angajamentelor militare şi a urmărilor acestora cuanti
cate în pierderi imense de vieţi omeneşti până la conturarea unor
imagini plastice ce evocau sugestiv atmosfera plină de tensiune
dar şi de speranţe pe care le încercau supravieţuitorii înainte şi
după ecare atac al duşmanilor sau al unităţilor în care se a au
încorporaţi
Grăitoare exempli cări asupra stărilor premergătoare sau ime
diat următoare declanşării atacurilor din Galiţia şi Serbia din anii
ni se oferă în variante distincte dar ambele sugerând
aceeaşi atmosferă de încrâncenată încordare
Frontul din Galiţia
Suntem tare strâmtoraţi
Și n Galiţia băgaţi
Lupta i tare focu i mare
Nu i nădejde de scăpare

Frontul din Serbia
Pe ţărmul Dunării
La graniţa Serbiei
De ajun de Crăciun
Așa da sârbu din tun
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Bubuie tunurile
De răsună văile
Așa merge sic gloanţele
Cum samin grăunţele

În ajun de Anu Nou
Toată noaptea de planton
Că sârbul e mare câne
Nu se supune la nime

Caracterizările inamicilor se conturează prin prisma atacurilor şi
contactelor permanente dar şi din perspectiva propagandei o ciale
Dacă soldatul rus era caracterizat ca hain sau blestemat sârbul era
văzut din perspectiva rezistenţei deosebite ca un soldat neînfricat
Frunză verde cu bănat
Muscanu cel blestemat
Cu sârbul cel nenfricat
Apoi cântecele oglindesc extrem de sugestiv hecatombele imense
de pierderi umane care departe de a hiperbolizate corespun
deau din nefericire unei triste realităţi Iată câteva imagini sugestiv
conturate
Curgeau gloanţele ca ploaia
Mergea sângele ca valea
Stau feciorii cârigaţi
Ca snopii cei seceraţi
sau
Și picau ciori pe jos
Ca snopi de grâu frumos

După ce am trecut Sava
Era ziua a doua
Care lupte ni s ai întâmplat
Mai pe toţi ne au vulnerat 3

Conţinutul cântecelor de război relevă multiplele frământări
dar şi duioasele sentimente pentru cei rămaşi acasă dorinţa de a
le alina durerile şi a le risipi îngrijorările Din numeroasele imagini
ale gândurilor cuprinse în aceste cântece dincolo de stările de dor
şi jale merită a menţionate preocupările şi îndrumările unui tată
către copiii săi de a şi continua cu asiduitate parcursul şcolar
Spune i lui Ionul meu
Spune i cartea să păzești
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Școala nu o părăsești
Ziua noaptea tot citești
La Ionul meu cior
Să înveţe și pe Șandor
Să știe bine citi
Când acasă oi veni
Încheind aceste succinte interogări asupra secvenţelor din cân
tecele militare subliniem că prin conţinutul lor acestea întregesc
lacunele corespondenţei în proză oglindind în plus chiar dacă
uneori voalat stările su eteşti trăite de militari şi oferind cercetă
torului modern un material valoros menit să i ofere posibilitatea
unor evaluări mai nuanţate şi mai veridice conturate din tranşeele
primului război mondial
Acestor surse documentare li se pot adăuga e drept în număr
mai restrâns o serie de consemnări scrise de către foşti combatanţi
eliminaţi pe parcursul derulării războiului din evidenţele militare
din cauza in rmităţilor care se disting prin relevarea mai detaliată şi
realistă a confruntărilor de pe fronturile la care au participat al căror
conţinut se a ă doar parţial sub semnul unei cenzuri autoimpuse
Spre deosebire de conţinutul succint al scrisorilor în care se
semnala de regulă starea zică de moment a corespondentului şi
zona unde se a a concentrat sau faţă de informaţiile relative şi vagi
privind confruntările militare şi urmările nefaste ale acestora de pe
diferite câmpuri de luptă surprinse atât de plastic în cântecele de
război versi cate aceste surse documentare cuprind referinţe mult
mai precise cu detalii pe care cenzura militară nu le ar permis
să ajungă destinatarilor din spatele fronturilor Dintre asemenea
documente am selectat pentru calitatea şi dramatismul descrierii
situaţiilor prin care au trecut autorii lor paginile scrise de o serie
de soldaţi şi gradaţi din localitatea Șoimuş de pe Șieu de lângă
Bistriţa solicitate în mod sigur şi de către preotul Ioan Baciu
care a luat iniţiativa de a elogia faptele de arme ale militarilor din
această localitate confecţionând un tetrapod ce a fost plasat în bi
serică la începutul anului
pe care în afara icoanelor a aşezat
un album cu fotogra ile numele şi însemnările unor bărbaţi din
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sat ce au participat încă activ la confruntările militare sau care
fuseseră demobilizaţi din pricina rănilor primite pe diverse fron
turi Tetrapodul a fost realizat în onoarea şi veşnica pomenire a
soldaţilor ce au fost mobilizaţi până la acea dată urmând să se
continue înregistrarea tuturor combatanţilor până la încheierea
războiului ca dovadă a loialităţii şi eroismului lor În subsidiar
amintim că din localitatea Șoimuş au fost concentraţi în trupele de
linie sau pentru lucrări genistice şi la transporturi militare
de
bărbaţi între
şi
de ani din cei circa
de locuitori înregis
traţi în epocă aproape toată populaţia matură capabilă să poarte
arme sau să exercite activităţi militare auxiliare Din consemnările
şoimuşenilor rămase în puţine exemplare şi păstrate la Arhivele
Naţionale din Bistriţa ne frapează lipsa oricăror reticenţe în de
scrierea fără nici o cosmetizare a realităţilor a sângeroaselor
confruntări de pe frontul din Galiţia înregistrând pe de o parte
succesele dar şi pierderile armatelor austro ungare şi mai ales
atmosfera tensionată din timpul pregătirii atacurilor precum şi
trăirile şi atitudinile ostaşului în faţa inevitabilului deznodământ
ale avatarurilor prin care trece în momentele ciocnirilor directe cu
inamicul sau în fazele de relativă acalmie a fronturilor
Bunăoară oglindind asemenea situaţii la primirea botezului
focului din timpul primei ofensive a armatelor ruse în Galiţia
soldatul Luca Teodor ne redă momentele apocaliptice declanşate
de loviturile artileriei grele Duduitul tunurilor mă cutremura
relatează soldatul parcă călcam pe mine nu pe pământ ni se
păienjenise lumina ochilor şi caii şi oamenii ni se păreau din altă
lume Pentru a continua cu descrierea stării din timpul atacului
propriu zis în care îşi pierduse orice instinct de conservare acţi
onând în virtutea unui automatism ce răspundea doar ordinului
de înaintare cu orice risc
îmi treceau gloanţele pe la urechi mă
uitam cum pică feciori treceam peste trupurile lor nu auzeam nici
vaietele răniţilor nici pocnetele puştilor mergeam cu toţii înainte
ca oile în gura lupului
Situaţii asemănătoare sunt prezentate de soldatul Ursa Ioan
implicat în ofensiva armatelor austro ungare din martie
ce
urmăreau trupele ruse cu pierderi masive din ambele tabere E
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de ştiut că atacurile acelea se făceau lucrări eforturi m n peste
puterile omeneşti iar puterea morală cât şi materială a artileriei
noastre era îngrozitoare Morţii erau unul lângă altul casele cu
supra edi catele lor erau schimbate în cenuşă
Din perspectiva scopului pentru care au fost iniţiate aceste suc
cinte consemnări şi anume pentru evidenţierea implicării ostaşilor
români pe fronturi rul naraţiunii lor s a xat cu precădere pe
descrierea operaţiunilor militare consemnând victoriile sau pierde
rile suferite de unitatea în care erau încadraţi împrejurările în care
după caz au scăpat nevătămaţi sau au fost răniţi fără a supralicita
faptele lor proprii ca acte de bravură deosebite O singură excepţie
cu caracter laudativ dar la modul general a făcut o soldatul Ioan
Ursa mulţumind lui Dumnezeu că s a îngrijit de mine şi de ai mei
şi m am reîntors deşi rănit şi in rm dar continua el pot declara
liniştit că poporul din care fac şi eu parte e într adevăr un popor
de admirat în război luptă cu adevărată abnegaţie imitând faptele
strămoşilor săi că ce va avea
vom vedea
Stările socio economice şi atitudinale ale populaţiei din spatele
frontului au fost surprinse cu delitate îndeosebi de preoţii co
munităţilor rurale care în perioada războiului cu foarte puţine
excepţii au fost scutiţi să participe efectiv în armată având posibili
tatea să înregistreze situaţiile di cile prin care treceau enoriaşii lor
Întocmind adevărate cronici parohiale pentru anii con ictului
militar preoţii au reuşit să surprindă în funcţie şi de pregătirea lor
intelectuală suferinţele celor rămaşi acasă cu greutăţile şi nevoile
zilnice a celor a aţi într un altfel de război derulat fără zgomotul
armelor însă cu urmări ce au afectat o masă mult mai numeroasă
de oameni decât numărul combatanţilor propriu zişi În subsidiar
dar nu lipsit de însemnătate cronicile parohiale surprind şi ecou
rile provenite de pe teatrele de război purtate în lumea mărginită
a satelor în afara ştirilor o ciale manipulante aduce de militarii
întorşi temporar în permisie sau de nitiv la sfârşitul con ictului
Decelând din cronicile parohiale pe acelea care au fost scrise pe
măsura desfăşurării războiului sau la puţin timp după încheierea
acestuia întrucât păstrează în mai mare măsură veridicitatea atmo
sferei din vremea con agraţiei mondiale remarcăm însemnările
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preotului David Rusu din Șieu pentru perioada cuprinsă între
august
mai
Consemnările acestuia au ca repere
principale evenimentele politico militare care au marcat evoluţia
con ictului cât şi cele care s au petrecut în cadrul monarhiei aus
tro ungare Substanţa însemnările sale o formează însă referinţele
extinse şi detaliate privind starea enoriaşilor săi sub impactul
urmărilor socio economice şi demogra ce pe care le provocase
războiul Astfel trecând în revistă implicarea iniţială a statelor din
cele două grupări militare preotul consemnează intrarea succe
sivă în con ict a Italiei Bulgariei şi apoi a României
după ce
războiul nu s a nit şi e în curgere groaznică şi în anul al treilea din
septembrie
august n n s a sculat asupra patriei şi monarhiei
noastre şi prietena monarhiei adică şi vecina România
Pentru
ca în anul
să noteze cu îngrijorare că s a zvonit că s ar scula
asupra noastră încă şi făloasa Americă de Nord întrucât şi acest
eveniment avea să aducă după opinia sa şi mai mari nenorociri pe
capetele noastre şi acelor de acasă şi moarte multă între oameni
şi copii săraci
şi mii şi mii de feciori chilavi invalizi şi fără a
mai putea să lucre în viaţă
Preotul constata însă că pe lângă crâncenele bătălii purtate de
armate pe fronturi ţara se a ă într un război din lăutru din cauza
înăspririi condiţiilor economice ale sătenilor prin sporirea scum
petei şi a stărilor de constrângere ca pe vremea foametelor celor
mari după cum bătrânii spun că au fost Pentru a mai elocvent
el înregistrează succesiv din
pentru ecare an în parte până
în
în mod detaliat creşterea necontenită a preţurilor la artico
lelor de primă necesitate grâu porumb zahăr ulei ouă lapte etc
ca şi pentru animalele mari sau mici sau la îmbrăcăminte Aceste
situaţii se datorau nu numai in aţiei ci şi rechiziţiilor de produse
agrare efectuate în mod repetat de către autorităţi care în
au
ajuns să ridice şi clopotele bisericii Pe de altă parte sesizează lipsa
forţei de muncă tinere fapt care afecta lucrările agricole odată ce
încă din
el notează că la lucrul câmpului se găsesc numai moş
negi bătrâni şi femeile cu copii şi copile sub ani Pe lângă aceste
necazuri surprinde şi efectele nefavorabile climaterice asupra cultu
rilor care au afectat profund subzistenţa sătenilor pe care i păstorea
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Numeroasele referinţe asupra evoluţiei mercurialelor la mai
toate produsele agricole sau industriale care se găseau cu di cultăţi
pe piaţa locală făcute din dorinţa preotului de a sublinia continua
deteriorare a condiţiilor de viaţă ale sătenilor transformă o parte
însemnată a cronicii sale într o veritabilă introspecţie de istorie
şi analiză economică cu date şi aspecte doar tangenţial surprinse
în lucrările de specialitate din epocă sau chiar ignorate ulterior
Stările socio economice asemănătoare deşi în pagini mai puţine
sunt surprinse cu referinţe mai mult sau mai puţin detaliate şi în
cronicile parohiilor din Bistriţa Bârgăului şi Mureşenii Bârgăului
În prima dintre ele preotul descrie cu precădere urmările nefas
te ale cantonării unor unităţi militare în localitate după intrarea
României în război care au trecut la rechiziţii abuzive pe seama
bunurilor şi caselor sătenilor cărora în plus li s au furat şi ultimele
animale şi rezerve de hrană Astfel aşa au luat de pe la oameni
fân vite au lăsat caii şi în cimitirul bisericii de au umblat printre
morminte cu un cuvânt ne au batjocorit în toată forma
Apoi
au preluat locaţiile şcolii şi bisericii şi le au transformat în spitale
provocând mari daune şi profanând locaşul de cult
Asemenea situaţii şi fapte reprobabile sunt relatate şi în cronica
parohiei din Mureşenii Bârgăului deşi iniţial nota preotul la în
ceputul războiului relaţiile locuitorilor cu trupele austro ungare în
trecere spre Bucovina au fost rezonabile chiar amiabile Ulterior
resimţindu se lipsurile în aprovizionarea unităţilor militare în parte
cantonate şi în localitate datorită stabilirii liniei frontului pe munţii
din apropiere acestea au început să se efectueze masive rechiziţii de
produse agricole şi animale Nu mică le a fost jalea prin sat atunci
când a trebuit să şi lepede omul toate vitele cu oi porci cu tot de pe
lângă casă să rămâie numai cu găinile Sesizând lipsa produselor
de primă necesitate mai ales că satul a at în zona submontană nu
avea nici în vremuri normale produse cerialiere su ciente grâu
porumb orz etc o cialităţile au iniţiat distribuirea raţională a
unor produse agricole ce trebuiau destinate teoretic familiilor
celor mai neajutorate În realitate ele au fost preluate cu precădere
de o cialii comunei şi neamurile lor întâmplându se astfel atâtea
nereguli şi nedreptăţi Au dus o oarecum mulţumitor o parte din
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familiile unde erau cazaţi pentru mai mult timp soldaţi şi o ţeri dar
continua cu maliţiozitate preotul într o serie de cazuri Rezultatul
a fost nişte şpuri copii ilegitimi care au rămas în urma lor care
se deosebeau de băştinaşi prin aceea că s blonzi pronunţaţi
Prăbuşirea fronturilor Puterilor Centrale şi schimbările politi
co statale de la sfârşitul anului
cronicile le consemnează în
rânduri puţine şi deosebit de succinte fără comentariile obişnuite
din memoriile ulterior alcătuite de o serie de participanţi la aceste
evenimente Astfel în cronica parohiei Șieul Mare preotul David
Rusu nota că în octombrie s a întâmplat că toată Europa s a trans
format în state noi şi republici Împăratul şi regele nostru Carol al
IV lea a abzis de la coroana Ungară şi s a produs şi în statul nostru
o schimbare de guvernământ Ostaşii şi jandarmii au venit toţi
acasă îmbrăcaţi militari
În aceeaşi notă oarecum neutră şi sobră
punctează unirea Ardealului cu România precum şi intrarea unor
unităţi române în comuna Șieu prilej ce a conferit s nţirea steagu
lui nostru frumos naţional cu participarea tuturor enoriaşilor şi a
notabilităţii satului petrecând apoi frumos şi cu mare veselie la
un banchet general dat în onoarea militarilor români
Cronicile parohiale scrise spre sfârşitul războiului şi la începu
tul anului
conţin adnotări evident impregnate şi in uenţate
de sentimentele bucuriei încheieri con ictului şi întoarcerea solda
ţilor acasă cât şi de entuziasmul realizării Unirii Transilvaniei cu
România Sub impactul acestor stări şi în lipsa oricărei cenzurări
sau reţineri evident tonalităţile însemnărilor privind suferinţele
sătenilor din spatele frontului capătă alte accente şi sunt descrise
în alte culori ind aduse în prim planul descrierilor evenimen
tele mai recent desfăşurate care priveau reîntoarcerea militarilor
români de pe fronturi alungarea vechilor autorităţi organizarea
administraţiei româneşti prin consiliile naţionale locale starea de
spirit revoluţionară ce vădea nu numai tendinţe naţionale ci şi
puternice accente sociale
Caracteristică pentru acest mod de a relata evenimentele locale
sau cele întâmplate în diferite părţi ale Transilvaniei în lunile oc
tombrie decembrie ale anului
este îndeosebi cronica parohiei
din Mureşenii Bârgăului al cărei autor a fost preotul Victor Lazăr
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înzestrat cu un n discernământ şi mai ales cu un acut simţ al umo
rului Mai întâi cu solemnitate acesta consemnează evenimentul
major din toamna anului
notând
fără să şi aducă cineva
aminte de sfârşitul războiului cu care eram obişnuiţi de ani
trece cineva prin comună şi spune că i revoluţie Îndată încep a se
reîntoarce câte unul în sat spunând la fel că i revoluţie
În ne
încep să se întoarcă prin sat tot mai mulţi din foştii soldaţi pe o
parte a drumului românii de pe Valea Bârgăului pe cealaltă parte
coloana foştilor prizonieri ruşi spre Rusia
Apoi relatează cu sobrietate momentele constituirii consiliului
naţional şi al gărzii naţionale locale fuga jandarmilor unguri a
unor o ciali din administraţie sosirea primilor soldaţi ai armatei
române în frunte cu Eugen Goga adunarea unionistă de la Prundul
Bârgăului într o zi anunţată pentru desemnarea delegaţiilor la
Alba Iulia etc Între aceste episoade intercalează cu ironie fapte
privind isprăvile din revoluţie întâmplate în Transilvania dar
mai ales în localitatea sa unde revoluţionarii nu s au limitat
numai la devastarea prăvăliilor unor speculanţi pentru ca apoi
preotul să noteze De bucurie că s a sfârşit războiul nimeni n a
pus în seamă revoluţia Se aducea vin în sat cu butoaiele
era
băutură în sat şi se bea fără cruţare
având toţi arme împuşcau
în toate părţile pe afară că ţi era frică să umbli pe stradă mai ales
noaptea
Treptat instaurându se liniştea prin preluarea armelor
de către garda naţională s au desemnat patrule permanente pentru
asigurarea ordinii în deosebi pe timpul nopţii numai că consemna
preotul patrula de pază se retrăgea şi păzea numai butoaiele de
vin
încât dimineaţa la raport membrii săi se prezentau într o
stare jalnică de ebrietate
Evident încheierea cronicii se face prin revenirea la notele so
bre şi prin consemnarea actului unirii Transilvaniei cu România
dar şi cu anume re ecţii privind viitorul societăţii impregnate cu
anumite reţineri pentru cei care gândeau într o evoluţie uşoară şi
rapidă a lumii după război După Unire aşteptam tot mai mari
îmbunătăţiri dar cum lumea trebuia adusă la ordine
lucrurile
nu mergeau aşa cum ar trebuit Alţii explicau lucrul prin aceea
că aşa i după război vre o
ani până se pun lucrurile la cale

Simpozion

94

Consemnările din timpul războiului de pe front sau din spatele
frontului realizate de participanţii direcţi sau indirecţi la desfăşura
rea con ictului mondial provenite din zona Bistriţei şi Năsăudului
se înscriu cu anumite conotaţii speci ce în ansamblul creaţiilor
de acest gen de pe întreg cuprinsul Transilvaniei oglindind şi nu
anţând atitudini şi sentimente ce caracterizau mentalul colectiv al
marii mase a românilor transilvăneni Ele întregesc şi completează
sursele documentare ale o cialităţilor şi se constituie într o veri
tabilă interfaţă a acestora in rmând sau completând nu rareori
conţinutul informaţiilor elaborate de autorităţi militare sau civile
exprimând însă cu siguranţă şi mai del trăirile miilor şi miilor de
anonimi implicaţi în primul război mondial

NOTE
Bunăoară sunt arhicunoscute demersurile elitelor spre împărat în
perioada neoliberală şi din epoca dualismului sperând în sprijinul
său e pentru anularea uniunii Transilvaniei cu Ungaria e pentru
schimbarea sistemului politic dualist explicit exprimată în conţinutul
Memorandului Dezamăgirile provocate de nereceptarea doleanţelor
înaintate au redus desigur intensitatea sentimentelor loialiste dar nu
au anulat o cu desăvârşire Astfel o parte a elitelor politice au găsit la
începutul secolului XX în persoana prinţului moştenitor Franz Ferdi
nand un posibil interlocutor şi sprijinitor al proiectelor autonomiste
federaliste pe care le avansau Reformarea imperiului spre o constituţie
şi organizare teritorial federalistă după principii etno naţionale a men
ţinut atenţia şi speranţele acestora ce s au dovedit însă iluzorii până
spre sfârşitul anului
în condiţiile în care Regatul român pierduse
din teritorii şi încă nu se întrezărea prăbuşirea monarhiei austro un
gare Pe de altă parte însă o mică parte a elitelor îşi pierduseră înaintea
şi în timpul războiului total încrederea în instituţia monarhiei habs
burgice susţinând tot mai vehement disoluţia imperiului austro ungar
aceste opinii ind exprimate evident de cei în cauză în afara graniţelor
acestora A se vedea pentru relaţiile românilor cu instituţia monarhiei
habsburgice şi manifestările de loialism la Liviu Maior Memorandumul
Filozo a politico istorică a petiţionarismului românesc Cluj Napoca
Idem Alexandru Vaida Voevod Între Belvedere și Versailles Ed Sincron
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Cluj Napoca
Idem Habsburgi și români De la loialitatea dinastică
la identitatea naţională Ed Enciclopedică Bucureşti
Idem Români în armata habsburgică Soldaţi şi o ţeri uitaţi Ed Enciclo
pedică Bucureşti
pp
Idem Habsburgi şi români
pp
În această tipogra e s a editat periodicul local Foaia Poporului în
care au fost publicate trunchiat un număr restrâns din cântecele de
cătănie trimise de corespondenţi Cea mai mare parte a scrisorilor
versi cate în împrejurări necunoscute a ajuns la Anton Coşbuc ne
potul poetului Anton Coşbuc şi sunt incluse astăzi în fondul personal
al acestuia păstrat la Serviciul Judeţean Bistriţa Năsăud al Arhivelor
Naţionale în continuare A N B N fond d
Subscrisul în a IX
Gyulafehervar Alba Iulia Vei înţelege
uncheaşule că până la tipăritura acestei mici epistole mă a u adevărat
sănătos şi am îmbarcat în Marş Kompanie la Galiţia Şi am primit o
sumă de bani de
coroane şi îţi mulţumesc din inimă şi unde m oi
aşeza ţi oi da eu răspuns Voe bună dorite uncheaşule şi te salut cu
dulci cuvinte şi mă închin cu sănătate eu al D tale nepot Todoriţă
Gabor prin Macrai Constantin Idem fond personal David Alexa d
f
Epistola făcută la
august
Stimate D le Iată uncheşule
eu al D tale nepot Gavrilă sunt bine şi sănătos de care sănătate îţi
poftesc şi D tale Şi au ales o Marş Kompanie la Albania şi acum am
mai scăpat dar pe puţină vreme Şi te rog uncheaşule să mi trimiţi
vreo doi bani să am pe drum că nu ştiu ziua când om porni Şi ne
maiavând ce mai scrie decât voie bună unchiule şi la doamna D tale
şi îţi poftesc tot binele şi sănătate şi salut cu dulci cuvinte eu al D tale
Nepot Todoriţa Gabor Gyulafehervary Prin mine Macrai Constantin
din Zagra Ibidem f
Epistolă predate în
martie
Prea mult iubite şi dorite Dom
nule jude şi doamnă iată prin puţine cuvinte veţi şti şi despre mine
al domniilor voastre văr Ioan căci mă a u bine şi sănătos mulţumesc
lui D zeu şi veţi şti domnule jude căci banii care mi i aţi trimis i am
primit şi foarte mă mulţumesc dar până acum toate au fost cum au
fost dar acum a venit vremea de marş şi ştie bunul D zeu căci cum
a mai căci suntem gata şi îmbrăcaţi numai nu ştim sigur dar tot mă
mulţumesc lui D zeu căci sunt împărţit cu români şi sunt oameni buni
şi ne înţelegem bine laolaltă şi apoi dacă mi a ajuta bunul D zeu şi ne
om aşeza voi mai trimite eu domnule jude eu căci unde ne om duce
căci noi am înţeles căci am mere către Rusia dar totodată vă poftesc
domnule jude tot binele şi sănătate să vă dăruiască D zeu vă salut cu
bine eu Puica Ioan Ibidem d
f
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Epistolă
mai
căci ei îs mai nepricepuţi şi apoi mă mulţu
mesc Domnule jude foarte frumos căci mi ai prins foarte bine căci
la cadăr am fost foarte lipsit căci nu umblă nici câte gibir îl are omul
nu l capătă aici tot umblă mai regulat căci aici nu suntem lipsiţi batăr
nu este nici un sat să ai de unde cumpăra nimic căci şi unde au fost
rămas puţini unde suntem noi şi mă rog să faci un bine şi să mi pui
nişte coperte şi papir de scris căci n am pe ce să mai scriu câte o carte
şi apoi nemaiavând ce scrie decât vă poftesc Domnule ude tot binele
şi sănătate de la bunul D zeu întru mulţi ani Ibidem d
f
Datul în a VI în
A
Stimate d le Prin puţine cuvinte stimate
unchiule vei şti şi despre mine Gavrilă că sunt sănătos şi la viaţă până
în ziua de faţă De care sănătate o am eu asemenea ţi om poftesc şi
D tale unchieşule la mulţi ani buni şi zile fericite şi la Doamna d ta
le asemenea îi poftesc Și te rog uncheşule să mi îndrumezi o mică
sumă de bani că sunt năcăjit că nu capăt puţin urlab concediu că
toţi capătă noi din comitatul Bistriţa Năsăud nu căpătăm şi am tot
aşteptat după rugări şi nu le mai capăt deloc Și îţi poftesc o fericită
sănătate dorite uncheşule şi asemenea şi la Doamna D tale Aştept
răspuns Scriitorul cărţii Mákrá Titusz din Zagra Ibidem d
f
Epistolă scrisă iunie Prea mult dorite şi iubite Domnule jude iată
prin puţine cuvinte veţi şti şi despre mine al domniei voastre văr Ioan
căci mă a u bine şi sănătos mulţămesc lui Dumnezeu şi apoi veţi şti
Domnule jude căci mă a u la cadăr iar am venit din front în ştram
port şi apoi nu ştiu ce a mai mai departe dar totuşi mă mulţumesc
lui Dumnezeu căci tot mai trece din vreme şi dade oi putea să vin
mai târziu la urlab căci acum mai merg căci nu i încuiat dar i bun
Domnule jude și îmi mai trimite vo doi bani căci aici totuși cu bani poţi să
trăiești căci îi un sat bogat și se capătă mâncare și lapte s n de cumva nu
om sta mult pe aici ştie bunul Dumnezeu căci încotro om mai ajunge şi
apoi vă salut din inimă şi vă poftesc tot binele şi apoi voi mai scrie eu
cum mi a mai umbla căci aici umblă în mai multe forme dar totuşi
numai mă mulţumesc lui Dumnezeu de toate Ibidem d
f
Epistolă scrisă în octombrie Prea mult dorite domnule jude şi
doamnă iată şi eu al domniilor voastre cunoscut Ioan mă a u în
deplin sănătos care asemenea v o poftesc să v o rânduiască bunul şi
atotputernicul Dumnezeu şi domniilor voastre întru mulţi ani fericiţi
şi vă fac cunoscut cum că îs la tunuri şi sunt ales la cai de altcum mi i
bine numai mi a cam greu până oi învăţa dar mă rog să faci bine
să mi trimiţi vreo doi bani căci mi au gătat şi fără de bani nu putem
să m şi v am mai scris epistolă nu ştiu primit aţi ori nu şi la femeie
încă i am scris vreo epistole şi n am căpătat nimic nu ştiu ce rând
mai aveţi şi mă rog să faci bine să mi trimiteţi dumneavoastră eu cred
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căci vi i a înturna şi i bun şi mi trimite vreo
coroane Vă salut cu
bine eu Puica Ioan Și adresa mea este Tintele l Ku K F K R Nr
Erzatilatri Bihor Megye Turda Puica Ioan Ibidem d
f
Despre discuţiile privind calităţile estetice şi ale integrării sau respin
gerii cântecelor de război sau de cătănie ca o subjugare a folclorului
autentic a se vedea printre altele Ovidiu Bârlea Folclorul românesc vol
II Ed Minerva Bucureşti
Gheorghe Vrabie Din estetica poeziei
populare româneşti Ed Albatros Bucureşti
Alexandu Dobra
Cercetarea folclorului taberei militare în Revista de etnogra e şi
folclor tom
nr
Cântecele de război versi cate s au bucurat de atenţia unor culegători
de folclor care le au prelucrat uneori şi comentat Printre editori s au
numărat Dr Emil Precup Dor şi jale Patimi şi suferinţe Poezii culese din
război aranjate şi publicate pentru popor Gherla
cuprinde în majori
tate creaţiile foştilor combatanţi din zona comitatului Bistriţa Năsăud
C Brăiloiu Poesiile soldatului Tomuţa din războiul
Bucureşti
Iustin Ilieşiu Folclor din Transilvania Editura pentru Litreratură
Bucureşti
Liviu Păiuş Sus la munţi ca negura Folclor epic din
ţinutul Năsăudului (antologie Ediţia a II a Ed Napoca Star Cluj Na
poca
A N B N fond personal Anton Coşbuc d
f
Ibidem f
Liviu Păiuş Folclorul cătănesc şi al războiului în Și ei sunt ai noștri
editor Ana Maria Neniţoiu Ed Argonaut Cluj Napoca
p
fragment dintr o scrisoare versi cată a unui soldat din fosta zonă
grănicerească a Năsăudului publicată de autor din colecţia personală
A N B N fond personal Anton Coșbuc d
f
Liviu Păiuş op cit pp
A N B N fond personal Anton Coșbuc d
f
Ibidem f
verso
Ibidem f
Ibidem f
Ibidem f
Ibidem f
Ibidem f
verso
Despre viaţa şi activitatea preotului Ioan Baciu a se vedea Adrian Ono
freiu Restituiri istorice Cronica Parohiei greco catolice Șoimuş scrisă
de Ioan Baciu în Revista Bistriţei Bistriţa XXVI
pp
Alexandru Nagy Ioan Baciu Viaţa și opera Ed Arcade Bistriţa
Adrian Onofreiu Restituiri istorice Cronica Parohiei Greco catolice
Şoimuş
p
Ibidem p
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Ibidem Anexa nr Descrieri din timpul războiului p
Ibidem
Ibidem p
Referinţe despre cronicile parohiale ca surse documentare despre pri
mul război mondial în lumea satelor la Adrian Onofreiu Războiul
din spatele tranşeelor Contribuţii documentare referitoare la comitatul
Bistriţa Năsăud mss
Parohia ortodoxă Șieu Condica sau Cartea de pomenire a bisericei greco
orientale din Șieul mare (Nagy Sajó comitatul Bistriţa Năsăud
Tip C Csallner Bistriţă
La fel şi următoarele note
din acelaşi manuscris
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Parohia Bistriţa Bârgăului Condica bisericei gr orientale Borgo Bistriţa
p
Pentru pagubele cauzate vezi şi A N B N fond O ciul parohial
greco catolic Bistriţa Bârgăului d
f
Parohia Bistriţa Bârgăului Condica bisericei p
A N B N fond O ciul parohail greco catolic Mureșenii Bârgăului reg
inv nr
f
v
Ibidem f

Ibidem f

Parohia ortodoxă Șieu Condica sau Cartea de pomenire a bisericei greco
orientale din Șieul mare (Nagy Sajó comitatul Bistriţa Năsăud
Tip
C Csallner Bistriţă f
Ibidem f
A N B N fond O ciul parohail greco catolic Mureșenii Bârgăului reg
inv nr
f
v
Ibidem
Ibidem f
Ibidem f
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Gabriel Moisa

Ileana Ardelean – membră a grupului
Adrian Mihuţ – în închisorile comuniste
Printre cele mai importante episoade ale rezistenţei anticomuniste
din vestul României este cel semnat de grupul condus de Adrian
Mihuţ care a acţionat în zona Crişului Alb din judeţul Arad Între
membrii de bază ai acestei structuri s a a at şi Ileana Ardeleanu
parte a acesteia din primele momente Încă de la în inţarea sa
Adrian Mihuţ a urmărit în permanenţă extinderea organizaţiei
În acest sens şi a îndreptat atenţia spre atragerea de membrii din
zona localităţilor Ineu Măderat şi Pâncota Știind că este căutat de
Securitate încă din anul
Adrian Mihuţ s a ascuns în mai multe
locaţii din această zonă
În foarte scurt timp numărul susţinătorilor organizaţiei a fost
foarte mare Printre cei mai activi alături de Ileana Ardeleanu s a
numărat Iacob Opreţ care îi va deveni în scurt timp un prieten
foarte bun Iacob Opreţ a depus inclusiv un jurământ de credinţă
pe care l a respectat în momentele când a fost vizitat de organele de
Securitate prilej cu care nu a recunoscut activitatea sa subversivă
Noul membru al organizaţiei a desfăşurat o vie activitate în slujba
tinerei structuri anticomuniste Conform informaţiilor de arhivă
Iacob Opreţ a participat la majoritatea întîlnirilor conspirative
unele dintre acestea organizate chiar la domiciliul său Iacob Opreţ
a fost şi unul dintre curierii organizaţiei realizând legăturiile între
Adrian Mihuţ şi ceilalţi membrii ai grupului Organele de securitate
au documentat relaţiile pe care le a avut din acest punct de vedere
cu mai mulţi membrii precum Florian Raţiu Ileana Ardeleanu
Teodor Ardeleanu Gheorghe Berar zis şi Nistor etc Acelaşi Iacob
Opreţ a ascuns şi păstrat la domiciliul său o parte din armamentul
şi muniţia organizaţiei În momentul în care a fost arestat acasă la
el au fost găsite două arme militare cu peste
de cartuşe precum
şi un pistol marca Steyer calibru mm dotat cu cartuşe
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Activitatea organizaţiei în arealul localităţilor Moroda şi Iermata
a fost una închegată şi foarte complexă Cel mai activ s a manifes
tat în această etapă a activităţii grupului în direcţia recrutărilor de
membrii Imediat după constituire în structura condusă de Adrian
Mihuţ au intrat următorii localnici Iacob Opreţ Florian Raţiu preot
în localitatea Moroda Cornelia Raţiu soţia acestuia Gheorghe
Mihuţ zis Vîguleasă Gheorghe Morodan cantor bisericesc Ioan
Nica Vichentie Foltean agent sanitar Cornel Foltean Andrei Lo
rincz proprietar de moară şi tractor Pavel Suciu Dumitru Suciu
membru în biserica baptistă Avram Caba Ioan Betis etc Conform
documentelor Securităţii întregul grup a fost instruit de către Adrian
Mihuţ în mânuirea armelor Întrunirile secrete aveau loc de regulă
la domiciliile lui Iacob Opreţ Gheorghe Mihuţ şi Gheorghe Berar
Interesant este faptul că pentru a mobiliza cât mai mulţi oameni
alături de el a recurs şi la informaţii cel puţin îndoielnice Astfel
Adrian Mihuţ le a vorbit membrilor organizaţiei despre existenţa
unui număr mare de fugari foarte bine organizaţi şi despre un aşa
zis Comandament al fugarilor în care el îndeplinea funcţia de res
ponsabil pentru regiune iar pentru a nu descoperit avea numele
conspirativ de colonel Ticu Pădureanu Toţi apropiaţii au primit
misiunea de a răspândi zvonuri alarmante în rândul populaţiei cu
scopul de a provoca neîncrederea acesteia în regimul comunist şi
de a i îndemna să nu se supună măsurilor luate
Adrian Mihuţ a fost şi ideologul organizaţiei Acesta a redactat şi
multiplicat o serie de documente în care îndemna populaţia să dea
sprijin structurii şi să se ridice împotriva autorităţilor de sorginte
sovietică
Astfel în documentul intitulat Crezul meu de luptă acesta milita
pentru înlăturarea orânduirii de stat democrat populare discreditând
o şi totodată preconizând reinstaurarea monarhiei în frunte cu
regele Mihai I Cât despre forma de guvernământ acesta considera
că cea mai potrivită pentru România ar cea de tip fascist legionar
În document se mai preciza că după înlăturarea prin violenţă a
regimului din ţară să se efectueze o serie de reforme în domeniul
învăţământului armatei economiei administraţiei industriei şi
agriculturii
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Alt document lansat de Adrian Mihuţ a fost cel intitulat Apelul
românilor fugăriţi în Țara Românească Având un conţinut extrem
de dur la adresa regimului acesta chema populaţia la luptă în
vederea răsturnării regimului de tip sovietic instaurat în România
Documentul mai îndemna la declanşarea unor acte teroriste împo
triva organelor de partid și de stat Documentul unul dintre cele mai
dure rechizitorii la adresa regimului anunţa că vor literalmente
exterminaţi toţi falsi catorii istoriei naţionale demnitarii prezidiului
și guvernului de exploatare și înstrăinare membrii C C ai partidului
secretarii organizaţiilor de partid regionale raionale și comunale membrii
serviciului de securitate
Actul arată determinarea lui Adrian Mihuţ una vecină cu fa
natismul în lichidarea noului sistem politic impus în România de
Moscova Îndemnul lui potrivit căruia
în această luptă pentru
Dumnezeu neam ţără și rege nu ne înspăimântă nici cadavre nici moar
te este mai mult decât sugestiv din acest punct de vedere
Aceste documente au fost răspândite într un areal situat în nor
dul judeţului Arad şi sudul Bihorului prin cei mai de încredere
dintre oamenii săi din organizaţie anume Ioan Crişan Iacob Opreţ
Gheorghe Mihuţ zis Vâguleasa Teodor Ardelean şi Pavel Ignişca
fără a avea însă succes în toate cazurile Ioan Crişan responsabil
cu recrutarea de noi membrii s a deplasat bunăoară la domiciliul
preotului Petru Deheleanu şi a lui Nicolae Baltă prezentându le
conţinutul apelului Conform datelor culese de organele de an
chetă aceştia s au speriat de conţinutul violent al documentului
refuzând să l citească până la sfârşit
Dând dovadă de mare atenţie şi de o pregătire aproape militară
Adrian Mihuţ a luat o serie de măsuri prin care urmărea să reducă
la minimum şansele ca membrii grupului să e prinşi Conspirati
vitatea era cuvântul de ordine Fiind un bun cunoscător al matema
ticii Adrian Mihuţ a stabilit între el şi membrii recrutaţi parole de
recunoaştere sub formă de fracţie de tipul T AM R F P Acestea
difereau de la om la om după iniţialele celui cu care coresponda şi
numărul corespondenţei T Ticu AM Adrian Mihuţ R F Raţiu
Florian
numărul de ordine al corespondenţei P Pădureanu
La extremităţile liniei de fracţie Adrian Mihuţ îşi punea iniţialele
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numelui său conspirativ de Tică Pădureanu adică T respectiv
P La numărător adică deasupra liniei de fracţie acesta işi in
dica iniţialele numelui adevărat adică AM precum şi iniţialele
numelui persoanei căreia îi adresa corespondenţa de exemplu
S P Suciu Pavel La numitor era indicat prin numere arabe a câta
corespondenţă reprezintă acea scrisoare cu persoana respectivă
Revenind la personajul nostru Ileana Ardeleanu s a apropiat
foarte mult de Adrian Mihuţ devenind con denta acestuia la
locuinţa sa ascunzându se de multe ori În foarte scurt timp au
devenit logodnici Evenimentul logodnei a avut loc în casa unui
alt membru al organizaţiei preotul Ioan Crişan În anul
Ioan Crişan în calitate de preot a o ciat la domiciliul său logodna
religioasă dintre Adrian Mihuţ şi Ileana Ardeleanu După eveni
ment i a mai găzduit timp de
zile Ulterior Ileana Ardeleanu
a devenit principala sa curieră în relaţiile cu membrii grupului
Tot ea l a pus în legătură şi cu Virgil Căpitan care îi va ascunde la
rândul lor pentru o perioadă de timp Cu acest prilej s a discutat
despre acţiunile viitoare ale organizaţiei şi despre posibilitatea
ca în cazul în care operaţiunile vor eşua să şi organizeze fuga
din ţară În calitate de curier al lui Adrian Mihuţ Ileana Ardelean
a avut mai multe deplasări şi întîlniri în scopul procurării de
armament Astfel cu Gheorghe Poenaru s a întâlnit pe ascuns la
Arad El i a înmânat un pistol cu muniţia aferentă pentru Adri
an Mihuţ La Ineu a avut contacte cu Pavel Ignişca de la care a
procurat câteva sute de cartuşe
În ciuda faptului că structuri întregi ale Securităţii erau pe
urmele lor organizaţia mergea mai departe întărindu se chiar
cu noi membrii Adrian Mihuţ a fost prins abia în toamna anului
după care au fost arestaţi toţi membrii organizaţiei
Întregul grup de
de persoane a fost împărţit în loturi de
aproximativ de persoane ecare Din primul grup făceau parte
şi Adrian Mihuţ Era considerat cel mai important şi în consecinţă
a fost primul judecat
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Componenţa acestuia era următoarea
Mihuţ Adrian din comuna Măderat judeţul Arad condamnat
la moarte în primăvara lui
Executat la Penitenciarul Jilava
la
decembrie
Suciu Pavel ţăran din localitatea Iermata ul lui Ion şi So a
condamnat la moarte şi executat la
noiembrie
Crişan Ioan născut la
iulie
la Pâncota preot în Agrişu
Mare a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă A fost închis
în perioada
Buţ iu Constantin notar în oraşul Ineu condamnat la muncă
silnică pe viaă
Grida Elisabeta asistent medical moaşă comunală în Iermata
şi Moroda condamnată la muncă silnică pe viaţă
Opreţ Iacob ţăran din comuna Moroda condamnat la de ani
la muncă silnică
Poenaru Gheorghe profesor din oraşul Ineu condamnat la
de ani la muncă silnică
Raţiu Florian Ioan născut la aprilie
în localitatea Șicula
Preot în comuna Moroda condamnat la muncă silnică pe viaţă
A fost eliberat în
şi va lucra din nou ca preot în parohia
Clopodia din judeţul Timiş
Mihuţ Gheorghe zis şi Vîguleasa ţăran din comuna Moroda
condamnat la muncă silnică pe viaţă
Ardelean Ileana funcţionară în Mîsca condamnată la ani de
muncă silnică
Ignişca Pavel contabil şef în comuna Șiria condamnat la de
ani de muncă silnică
Nica Ioan ţăran din localitatea Iermata condamnat la de ani
de muncă silnică
Sârb Moisă ţăran din oraşul Ineu condamnat la ani de muncă
silnică
Lorincz Andrei Francisc morar din localitatea Mocrea con
damnat la
ani de muncă silnică
Caba Ioan ţăran din Șicula condamnat la
ani de muncă
silnică

104

Simpozion

Mangra Gheorghe plutonier la Jandarmeria din comuna Mă
derat condamnat la
de muncă silnică
Baciş Gheorghe morar în comuna Agriş condamnat la ani de
muncă silnică
Momac Gheorghe Ioan plutonier din comuna Agriş condam
nat la ani de muncă silnică
Beraru Ioan ţăran din localitatea Iermata condamnat la ani
de muncă silnică
Bunaciu Floare casnică din Șicula condamnată la ani de
muncă silnică
Judecarea acestui prim lot a durat zile A început în Săptămâna
Patimilor anului
într o luni dimineaţa şi s a terminat în noap
tea de miercuri spre joi la orele noaptea ale aceleaşi săptămâni
Procesul a fost prezidat de către o comisie a Tribunalului Regional
din Cluj având în componenţă coloneii Vasiliu Eugen Mirăuţă
Constantin Miclea Constantin Stoicescu Constantin Finichi Paul
plus ajutorul procurorului căpitanul Miclea Șeful completului de
judecată a fost colonelul Paul Finichi
Ileana Ardeleanu a trăit până la începutul anilor
în Germa
nia În anul
cu ocazia prezenţei sale în Mâsca judeţul Arad
Ileana Ardeelanu a oferit o scurtă rememorare a trecerii sale prin
închisorile României comuniste
M am născut la martie
Sunt cetăţean german de naţionalitatre
română În prezent mă a u la Mâsca judeţul Arad în vizită la mama
mea Persida Ardelean de ani Am absolvit Liceul Industrial din Arad
și sunt de meserie funcţionară În anul
am rămas văduvă
Am fost arestată la decembrie
de către Securitatea din Timișoara
la numai de ani Am fost reţinută de maiorul Aurelian Sorbun cel care
ma și anchetat împreună cu maiorul Schnellbach șeful anchetei
Am fost condamnată la
ani din care am executat ani și luni
pentru logodnicul meu Adrian Mhuţiu pentru sprijinul acordat acestuia
ascunzându l atât la părinţii mei cât și la bunici
Înainte de arestare am fost anchetată în repetate rânduri pentru ca să l
denunţ Nedenunţându l pe Adrian am expus familia mea la multe neplăceri
Fiind foarte tânără eu nu am făcut propriu zis parte din organizaţia lui
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Eram doar îndrăgostită de el în mod sincer Tot ce am întreprins pentru
el am făcut din motive pur sentimentale Eram mereu mereu cercetată și
era un mare pericol ca să nu e prins Nu l am denunţat niciodată repet
din motive pur sentimentale
Familia mea și și toţi cei din jurul nostru erau suspecţi Aveam un văr
primar băiatul surorii mamei în vârstă de ani care îi ducea mâncare
lui Adrian și îl ajuta Deseori Adrian se refugia la bunica mea care deși
era bătrână îi dădea să mănânce și îl îngrijea Toate rudele mele care nu au
ajuns la pușcărie și o parte din consăteni știau despre Adrian și îl ajutau
El a făcut în așa fel încât să nu e arestaţi În primul rând mama bunica
și acest verișor primar Ceea ce a putut să salveze a salvat Îl ajutau și o
parte din ţăranii din Mâsca de care eu nici nu știam pe atunci deoarece
eram mereu cercetată el evita să mi spună temându se să nu u constrânsă
să spun ceva Menţionez că nu eram la curent cu tot ceea ce făcea el Eu
nu eram implicată în politica lui pentru că așa erau împrejurările iar cei
care îl adăposteau nu știau unul de celălalt Într o perioadă stătea la Mâsca
după care pleca în altă parte
În perioada de dinaintea arestării mele mi s a întins o cursă să mă duc
la Arad că mi se oferă serviciu Așa s a și întâmplat Am lucrat acolo ca
funcţionară unde am cunoscut un băiat cu care m am și căsătorit Pri
gonită ind tot timpul nu mai puteam suporta situaţia Această periodă
a fost foarte foarte grea pentru mine În nal am fost arestată În această
perioadă bărbatul meu a divorţat de mine iar în
a murit
În timpul anchetei am fost bătură o singură dată de către maiorul Au
relian Sorbun Trebuia să u confruntată cu diverși membri ai grupului
Nu am recunoscut nimic pentru că de fapt nu aveam ce eu necunoscând
nimic din activitatea lui
Procesul a avut loc în
înainte de Paști în Săptămâna Patimilor
Am făcut parte dintr un grup de de persoane Tot lotul
de persoane
era împărţit în trei grupuri
persoane eu făcând parte din primul
În nal am fost condamnată la
ani din care am executat ani și
luni Motivele au fost nedenunţarea găzduirea și favorizarea lui Adrian
Fiind foarte tânără sub
ani am avut circumstanţe atenuante
În urma arestării mele familia a suferit foarte mult Tatăl meu Teodor
Ardelean a fost condamnat la ani de închisoare din care a făcut S a
întors acasă cu coloana deplasată cm Mama mea Persida Ardelean deși
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nu a fost arestată și a pierdut auzul din cauza bătăilor de la Securitate
La fel au fost bătuţi și alţi oameni din sat pentru al denunţa pe Adrian
După proces am fost în tranzit la Jilava În primăvara anului
am
fost trimisă la Miercurea Ciuc iar în anul
m au trimis la muncă la
Arad unde am stat un an de aici ind mutată la Oradea de un de am
eliberat la aprilie
Toată detenţia a fost îngrozitoare Eu am căutat în permamnenţă să
nu u în atenţia lor pentru a nu batjocorită torturată și într adevăr
am evitat acest lucru În general pușcăria ca atare a fost grea pentru că
nu este chiar simplu să ămânzești și să stai mereu cu nervii încordaţi
La Arad la Regimentul I Roșiori am lucrat la coșuri și damigene cu
nuiele În permanenţă acestea erau ude Țineam damigenele ude pe ge
nunchi și m am îmbolnăvit de coloană Am stat șase săptămâni în pat
De vreo
ori m au obligat să mă ridic la numărătoare și de ecare dată
am leșinat Eram epuizată La eliberare mai aveam
kg
După ce am ieșit din închisoare coșmarul a continuat La început am
lucrat ca muncitoare la serele din Arad Umblam de la o rudă la alta de la
un prieten la altul dar în clipa în care sesizau că sunt adăpostită intervenea
Securitatea și ușile mi se închideau
După eliberare ind foarte bună prietenă din detenţie cu Erika Pas
ternak l am cunoscut pe fratele acesteia Georg Pasternak cu care m am
căsătorit Acesta făcuse închisoare la rândul său Fusese condamnat la
ani din care a făcut ani și luni Georg Pasternak a fost în celulă
cu Ion Ioanid care a scris despre el în Închisoarea noastră cea de toate
zilele« Era un băiat extrem serios Toată familia lui a făcut închisoare
tata mama sora
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NOTE
Gabriel Moisa Marius Kramer Structuri anticomuniste din vestul Ro
mâniei Grupul Adrian Mihuţ Editura Mega Cluj Napoca
p
Opreţ Iacob era un ţăran din localitatea Moroda dar lucra pământ la
Măderat unde îl cunoaşte pe Mihuţ Adrian Zis şi a lui Geşa stătea la nr
lângă Giorgioi C Ioniţoiu Victimile terorii Dicţionar N O p
Mihuţ Adrian m a pus să jur tinând mâna pe pistolul lui că nu voi
denunţa organelor de stat şi că voi ţine secret tot ce cunosc despre el
despre oamenii lui şi despre cele ce el îmi spune să fac
A C N S
A S fond informativ Dosar nr P
vol
f
Ibidem f
Ibidem f
Ibidem f
Ibidem
Idem fond informativ Dosar nr P
vol
f
Ibidem
Ibidem
Odată cu acest apel am primit şi o scrisoare în care Mihuţ Adrian
îmi dădea instrucţiuni să grupez oameni de încredere pentru noi şi să i
pregătesc în vederea acţiunilor ce urma să le întreprindem împotriva
orânduirii de stat în spiritul apelului
Idem fond informativ Dosar
nr P
vol
f
Ibidem f
Ibidem f
Ibidem f
Ion Ioanid Închisoarea noastră cea de toate zilele Editura Albatros Bu
cureşti
vol IV p
Ibidem vol V p
Vasile Manea Cicerone Ioniţoiu op cit p
Cicerone Ioniţoiu Victimle terorii comuniste arestaţi torturaţi întemniţaţi
uciși Dicţionar H I J K L Editura Maşina de Scris Bucureşti
p
Gabriel Moisa Marius Kramer op cit p
Constantin Miclea a fost colonel de justiţie şi şeful Procuraturii Militare
Cluj ind cel care a pus concluziile de condamnare la moarte pentru
unul dintre partizanii rezistenţei din Munţii Banatului executaţi in
august
Doina Jela op cit p
Paul Finichi a fost maior de justiţie şi preşedinte de tribunal Ibidem
p
Înregistrarea a fost efectuată la
septembrie
de Gheorghe Poe
naru membru al grupului Adrian Mihuţ
Ion Ioanid Închisoarea noastră cea de toate zilele vol I V Ed Albatros
Bucureşti
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Elena Rodica Colta

Rolul „Tribunei poporului” în
promovarea folclorului românesc
din imperiu
Începând cu secolului al XIX lea odată cu trezirea conştiinţei de
neam toate populaţiile din Imperiu Habsburgic încep să şi caute
strămoșii şi preţioasele moşteniri culturale Ca urmare foarte
repede datinile ţărăneşti ca vestigii ale culturii naţionale au fost
transformate într un simbol al neamului Asistăm la apariţia pri
milor folclorişti şi a primelor culegeri de folclor în diferite limbi
vorbite în imperiu
Românii nu fac nici ei excepţie În anul
în tipogra a Her
din Pesta apar primele volume de poezii poporale ale lipoveanului
Atanasie Marian Marienescu
Cât priveşte preocupările folclorice ale intelighenţiilor din Arad
ele s au cristalizat în jurul Preparandiei primii culegători de folclor
ind la îndemnul dascălilor elevii înscrişi la această şcoală
Amintim în acest sens că prima culegere din judeţul Arad
făcută de un român i se datorează preparandului din anul II
Dimitrie Ardelean care în anul
a alcătuit un caiet cu titlul
Pesmă cu cântări lumești și veselitoare ce cuprindea printre altele
două variante locale ale baladelor Toma Alimoș şi Brumărelul şi o
scriere antinapoleoniană cu circulaţie în primele decenii ale seco
lului al XIX lea în zonă intitulată Jalnica tânguire a lui Bună parte
fost împărat al Franţei
Această activitate desfăşurată de elevi studenţi şi chiar absolvenţi
a continuat până la nele veacului şi mai departe în secolul XX
Dintre dascălii care s au implicat în strângerea folclorului din
zonă în secolul al XIX lea doi s au remarcat în mod special Ata
nasie Șandor şi Ioan Petranu Primul a trimis materialele adunate
de elevi la Sibiu lui Johann Karl Schuller care le a publicat în vo
lumul Rumänische Volkslieder Sibiu
iar al doilea a strâns tot
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cu ajutorul elevilor o colecţie de folclor formată din
de caiete
a ată în prezent la Sibiu la Biblioteca Astra
Activitatea de culegere de folclor iniţiată de profesorul Ioan
Petranu de la Institutul Teologic din Arad în ultimul deceniu al
secolului al XIX lea a coincis în mod fericit cu apariţia la Arad
începând cu anul
a Tribunei poporului primul ziar politic ro
mânesc din oraş într o vreme în care maghiarii aveau trei cotidiene
şi un săptămânal
Întâiul editor al ziarului a fost ardeleanul Aurel Popovici Barcia
nu iar redactor responsabil cărturarul arădean Ioan Russu Șirianu
Dorinţa de a impune ziarul îi determină pe cei din conducere să
obţină o tipogra e Aşa se face că după primele numere scoase în
tipogra a Minerva din Orăştie de la numărul din
ian
ziarul Tribuna poporului a început să apară în tipogra a proprie
din Arad
Cotidianul de pagini a fost gândit şi cu un supliment de dumini
că o Foaie pentru popor pentru care se putea face abonament separat
Tribuna poporului Continuând tradiţia revistelor româneşti mai
vechi precum Familia de la Oradea Tribuna poporului a alocat în
acest supliment încă din primul an de apariţie un spaţiu important
şi pentru folclorul românesc Aşadar începând cu numărul din
a publicat în mod consecvent poezii poporale dar şi unele
legende credinţe şi obiceiuri româneşti din dorinţa de a face cu
noscută moştenirea culturală a neamului Această politică culturală
se va menţine până în anul
când ziarul devenit între timp
Tribuna a fuzionat cu Românul
Cum suplimentul de duminică a avut mulţi abonaţi în perioada
el a apărut separat sub titlul Tribuna Poporului Foaia
Țăranului Român și apărătoarea drepturilor lui supliment la ziarul
Tribuna Arad
Importanţa demersului de valori care a folclorului românesc
rezultă din marea cantitate de poezii publicate din aria mare de
colectare şi din valoarea pieselor reproduse
Dacă ne referim doar la materialele trimise redacţiei în primii
patru ani de diferiţi culegători din judeţul Arad acestea provin
din
de localităţi
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Pe măsură ce folclorul şi a câştigat locul său în structura ziarului
redacţia a început să primească spre publicare şi poezii poporale
din Transilvania Bihor şi Banat
La o analiză sintetică harta folclorică din care provin materia
lele acoperă judeţele Bihor Arad Alba Banat j Timiş şi Caraş
Severin judeţul Sibiu Frâua şi Săcele judeţul Braşov Ticuşul
românesc zona Bistriţei sau Torac şi Iabuca azi Serbia etc
Această extensie a zonelor de colectare face ca deja din
în
paginile ziarului să găsim alături de diferite piese din colecţiunea
poeziilor poporale adunate de elevii d lui profesor I Petranu şi materiale
din colecţia lui Enea Hodoş din cea a învăţătorului George Maican
din Ticuşul românesc Braşov sau din colecţia învăţătorului A T
Bogdan din Felfăleu Bistriţa fost absolvent al Preparandiei din
Arad
Pe lângă acestea ziarul a publicat şi un mare număr de poezii
trimise redacţiei direct de învăţători economi şi juni locali mai
răsăriţi care citind ziarul au simţit nevoia să se implice în adunarea
cântecelor din satul lor
Din corespondenţa redacţiei cu aceşti folclorişti de ocazie reiese
că se făcea totuşi o selecţie şi că ziarul nu publica ceea ce nu era
curat poporal
Ca specie folclorică cele mai multe au fost poeziile poporale adică
cântece publicate fără notaţie muzicală Sub acest titlu generic au
văzut lumina tiparului balade cântecele de cătănie cântecele de
înstrăinare doine cântece de dragoste colinde şi strigături cu cir
culaţie în Ungaria şi Transilvania
Din mulţimea de piese publicate o atenţie specială o prezintă
pentru etnologii de azi baladele care mai circulau şi erau cântate
încă în secolul al XIX lea dar care treptat au ieşit din repertoriile
locale ale satelor atât datorită di cultăţii de interpretare a capella
cât şi datorită lungimii textului ce trebuia memorat
Analizând folclorul publicat în primii patru ani de apariţie a
ziarului
descoperim
balade populare culese din
Câmpia Aradului Banat şi Transilvania
Repartiţa acestor baladele după teritoriul de provenienţă este
următoarea
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Gruia Divoica Chidvuţa Roaba de la Țeligrad şi Jelea Bradului
au fost culese de la Ilie Danciu Mondoc din Săcaş localitate din
judeţul Arad situată la poalele Munţilor Apuseni
Moldovan Constantin și drăguţă sa şi Măriuţa au fost culease
din Câmpia Ardealului de către preparandul Teodor I Bogdan
ajuns ulterior învăţător în Felfăleu Bistriţa
Mârza în temniţă a fost culeasă din satul Leucuşeşti jud Ti
miş de preparandul I Furdinu
Fata de general din Cetea şi Todorică și Florica au fost culese de
Emilian Novacovici din Răcăşdia
Cântecul lui Marcu Fii banului din Țara Ardealului şi Blăstăm de
mamă provin din colecţia învăţătorului George Maican din Ticuşul
românesc Braşov
Aşa cum se poate constata majoritatea culegătorilor sunt prepa
ranzi sau învăţători locali unii dintre ei precum Emilian Novaco
vici din Răcaşdia după
cu o activitate culturală şi folclorică
recunoscută
Piese publicate în suplimentul ziarului arădean sunt variante
locale ale unor balade voiniceşti fantastice sau din seria îndrăgos
tiţilor atestate şi în celelalte provincii româneşti precum Moldova
Muntenia Oltenia
O parte din teme sunt construite pe confruntările cu turcul pe
prinderea voinicului de către turci şi închiderea lui în temniţă sau
pe mama care îşi caută ul
Tot în acest grup de cântece epice se înscriu şi cele două cântece
bătrâneşti Iancu viteazu şi D ale Iancului auzite de pe atunci tânărul
Traian Mager de la Constantin Băbuţa crâsnicul în Saturău azi
Brazi jud Arad Tematic ele fac parte din repertoriul moţesc al
cântecelor despre Avram Iancu cu largă circulaţie în satele din
Apuseni
A doua categorie la fel de importantă şi de bine reprezentată în
Tribuna poporului este cea a cântecelor de cătănie şi război
Dintre aceste poezii cătăneşti venite la redacţie şi publicate o
parte sunt creaţii anonime masculine auzite învăţate în cazărmi
şi aduse acasă unde au intrat în repertoriile locale Alături de ele
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un număr mai mic de cântece reprezintă creaţii compuse în cazarmă
de cătane sau gradaţi care îşi trec şi numele
Însă aşa cum am menţionat deja repertoriile locale pe tema
cătăniei au cuprins şi cântecele celor rămase acasă mândrele şi
nevestele tot anonime produse şi cântate în sat
Ca surse unele dintre cântecele de cătănie apărute în Tribuna
poporului au fost trimise redacţiei ca şi baladele de către învăţători
sau de subo ţei soldaţi sau recruţi din diferite cazărmi sau locuri
le de cantonare cetatea Aradului Seghedin Dalmaţia Galiţia etc
Sub aspectul conţinutului ele se referă la o experienţă milităreas
că marşuri cantonamente şi lupte consumată în secolul al XIX lea
Împreună alcătuiesc un corpus poetic compus din doine dintr
un fel de jurnale în versuri din scrisori în versuri din versuri de
rămas bun şi din strigături ultimele cu o anumită tentă glumeaţă
sau optimistă
Din perspectiva conţinutului identi căm câteva teme cu o largă
difuzare în satele româneşti din Bihor Arad Banat sub formă de
variante
Feciorul luat cătană care îşi roagă mândra să l aştepte
Feciorul luat în armată şi trimis pe front şi mândra care suspină
Feciorul care pleacă şi îşi lasa familia fără mână de lucru
Tatăl care pleacă în armată şi îşi lasă nevasta şi copii
Armata condusă de generali căpitani caporali care merge
pe lângă Dunăre la luptă
Manevrele lungi şi grele fără mâncare şi apă cărând arma
nentul în spate
Participarea la luptă şi moartea printre străini
Supărarea sau durerea fetei că i a plecat iubitul
Căutarea iubitului prin ţări străine
În funcţie de conţinut aceste creaţii sunt lirice sau au o structură
epică precum cântecele jurnal
Dintre cele cu structură epică multe relatează în versuri la modul
descriptiv momentele prin care trece feciorul la recrutare primirea
înştiinţării prezentarea la centrul de recrutare unde are loc măsu
rarea examenul medical înscrierea pe liste ca apt tăierea părului
schimbarea hainei cu uniforma a clopului cu chipiul primirea
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echipamentului şi a numărului de soldat depunerea jurământului
sub steag Construcţia acestor cântece este de baladă dar poate să
urmeze şi modelul cântecelor de rămas bun

sau

Părul și l o retezat
Portul că și l o schimbat
în loc de colop cu peana
Ceacău cu rujă de aramă
In loc de curea cu bumbi
Pătrântaș umplut cu plumbi
In loc de suman șerezit
Chepeneag până n păment
în loc de opinci ţesute
Păpucași cu cuie multe
Când bătea ceasul la opt
Mi o tăiat părul de tot
Când bătea ceasul nouă
Eu am fost cătana nouă
Şi n căsarmă m o băgat
Şi pa mine m o jurat
Pe cruciţă săbiei
În ţara Dalmaţiei

Alte cântece povestesc despre războaie despre mişcarea obosi
toare a trupelor
Merg trei căprari cu cai
Cu trei sute de husari
Cum n ai mai văzut sub soare
Husarii din graiu grăiau
Noi ne am ruga dlor
Să nu ne siliască tare
Că căldura asta i mare
Şi picăm de pe picioare
Că zău ne mânâncă
Drumul lung picioarele
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Da şi faţa pravurile
Şi suntem cu greutate
Cu puştile pline n spate
Ne lăsaţi să ruculim
Că vedeţi că toţi perim
Luptele la care se face trimitere au avut loc în a doua jumătate
a secolului al XIX lea Fără să e foarte explicite unele se referă la
războiul ruso austriaco turc altele la cel purtat cu italienii sau la
războiul prusaco austriac din
când austriecii au fost înfrânţi
la Königgra
Cât priveşte producţiile lirice anticiparea greutăţilor şi a primej
diilor le a impregnat cu o tonalitate tristă
Ele exprimă jalea feciorului ce se desparte de o existenţă fără
griji de fata iubită sau de nevastă şi copii pentru a pleca departe şi
pe multă vreme dorul cătanei de sat şi de fata iubită teama că va
muri în lupte prin locuri străine sau jalea celor rămaşi acasă
Pășește mândro mai tare
Că vine Dunărea mare
Las să vie să mă mâne
Căci am perdut al meu bine
Cam avut un bădiţ drag
L a jurat Neamţu sub steag
Am avut un bădiţ dulce
L a jurat Neamţul sub cruce
Cum a jurat a și dus
La Italia de sus
Și de acolo a întors
La Italia de jos
sau
De unde cătana pleacă
Rămâne casa seracă
Plugul rămâne n ogor
Și casa i plină de dor
Dar nevasta superată
Că i plâng copii n vatră
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Și nu știu cine li tată
Supărarea suferinţa dragostei valorizează negativ în multe
din aceste creaţii lirice slujba la împăratul care este numit generic
neamţul unele variante conţinând chiar formule de blestem
Neamţule crucea te bată
Cum iai pruncul de la tată
O oarecare supărare a cătanei sau a fetei rămase fără iubit apare
şi în strigături însă tonul aici devine satiric sau glumeţ un fel de
haz de necaz speci c românului
Sentimentele exprimate şi mulţimea de amănunte legate de cătă
nie prezentate cum am văzut în unele cântece după o cronologie
de jurnal ţărănesc în versuri a cărui stil ne face azi să zâmbim au
avut însă pentru cătanele din armata cezaro crăiescă o semni caţie
aproape simbolică azi uitată
O tematică la fel de bogată întâlnim şi în cântecele ce aparţin
genului liric de dor de dragoste sau de jale conţinutul acestora
ind o expresie a sentimentelor iubitului sau iubitei
Un motiv frecvent în cântecele din ţinuturile de vest este cucul
pasărea singuratică transformată în multe din aceste creaţii într un
mesager al celui singur despărţit de iubită şi pustiit de dragoste
Alteori mesager între iubiţi este vântul care aduce veşti de la
iubită
Bate mi vântul rece tare
Delà mândra de pe vale
Și la mine se oprește
Despre mândra îmi șoptește
Că e tristă supărată
Că nu merg la ea odată
Să văd vie i ori e moartă
Şi doruţul cum o poartă
Păseruică puiu de cuc
Să m aștepte Joi sara
Tot așa Dumineca
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Atunci când dragostea este neîmpărtăşită de iubită sau de iubit
cântecul este impregnat de tristeţe dar nu lipsesc nici piesele folclo
rice în care iubitul sau iubita fac în faţa comportamentului celuilalt
sau în faţa propriilor sentimente un fel de haz de necaz
Frunză verde de lăstari
Badea meu e duchenari
Eu mă duc să târguesc
El mă mbie să l iubesc
Eară eu nu prea voesc
Că mie nu mi de el
Ca și lupului de miel
El mă roagă acum eară
Și l iubesc de astă vară
sau

Lung e dealu Milovi
Mai mare doru mândri
Că pe deal te poţi sui
Ear de dor nu poţi muri
Nici nu mori nici nu ţi bine
Numai oftări şi suspire
De s ar vinde doru n tîrg
Eu m aş duce ca să vând
L aş vinde cu preţ uşor
La fete şi la feciori

Tonul uşor glumeţ sau usturător apare şi în strigăturile de joc şi de
nuntă prezente în număr foarte mare în ziarul arădean Asemenea
strigături au fost trimise redacţiei la nele secolului al XIX lea de
pildă din satul Coroi Bihor
Decât dup un jucăuş
Mai bine dup un culduş
Jucăuşu mă ia la joc
Mălaiu i de joi în foc
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Decât cu opinci în danţ
Mai bine legat în lanţ
Că din lanţ doară i scăpa
Cu opinci nu poţi juca
Fetele din satu nost
S ntele zile din post
Le au ţinut de n au mâncat
Până ce s o înserat
Că mor după măritat
Fetele din satu nost
îţi pun pânza fără rost
O cum drac şi o mai pune
Că li i pânza de minune
îi ţesută aşa de rar
De i bună saci la pescar
Mă dusei la coasă n rît
Cosii iarbă şi pământ
Văzui pe buha venind
C un cap mare strofocat
Aducându mi de mâncat
Încheind această succintă trecere în revistă a materialului folcloric
conservat în paginile Tribunei poporului putem spune în concluzie
că în ciuda absenţei notaţiilor muzicale şi a numelui persoanelor
de la care s au cules cântecele adunate îşi au valoarea lor mai ales
pentru cei care încearcă se reconstituie repertoriile locale cu atât
mai mult cu cât majoritatea pieselor au ieşit din memoria culturală
a satelor din care au fost culese în urmă cu
de ani
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NOTE
Anne Marie Thiesse Crearea identităţilor naţionale în Europa Secolele
XVIII XIX Ed Polirom Iaşi
p
Atanasie Marian Marienescu Poezia poporală Colinde culese și corese
Pesta
şi Poezia poporală Balade culese și corese Pesta
Arad Cherechiu Chier Cil Coroi Curtici Cuvin Dezna Galşa Groşi
Gurba Ilteu Ineu Măderat Mănăştur Mânerău Mâsca Micălaca
Nădab Nădlac Păuliş Pecica Radna Saturău azi Brazi Săcaş Șiclău
Șicula Șilindia Șoimoş Tornea
Rubrica destinată în ziar literaturii şi folclorului a purta o vreme nu
mele de Foiţa Tribunii poporului
Alături de mai multe piese a căror provenienţă nu este speci cată cu
legătorul mulţumindu se să le prezinte ca ind din Bihor în Tribuna
poporului apar materiale folclorice din Budureasa Hususău şi Toboliu
Din satele Bucerdea Cetea Ocnişoara şi Ticşeşti
Materialele provin din Babşa Bencec Bozovici Bujoru Cenad
Comorişte Ohaba lungă Timiş Ohaba Mutnic Pădurani Pustiniş
Răcăşdia Sasca Montană Vrani Zorlenţu Mare Caraş Severin Alteori
însă materialul folcloric este publicat sub titlul generic din Banat
Colecţia Petranu conţine culegeri făcute în Pecica Semlac Secusigiu
Șiria Socodor Cherechiu Drauţ etc
Varianta locală cu numele Gruia are aceeaşi structură tematică cu
Mârza în temniţă
Variantă locală cu aceeaşi structură tematică ca şi balada Chera culeasă
de C Mohanu din Țara Loviştei
Variantă locală cu aceeaşi structură tematică ca balada Voichiţa din
Tincova vezi Folclor din Banat Ce am în inimă și n gând volum
îngrijit de Ion Iliescu şi Ilie Birău Timişoara
p
vezi şi
varianta culeasă de G Cătană în
de la Teodor Lăutaşu din Brebu
Oraviţa în Mioriţa Balade populare românești Bucureşti Editura pentru
literatură
p
Faţă de variantele bănăţene în care balada apare cu numele de Voica
cea din judeţul Arad se numeşte Chidvuţa
Construită pe aceeaşi structură cu Gruia din Secaş sau cu Balada lui
Mircea
O variantă foarte asemănătoare a fost culeasă în
de Petre Ugliş
Delapecica de la Manea Popăţ n
din Bodrogul Vechi vezi Petre
Ugliş Delapecica Poezii și basmne populare din Crișana și Banat Editura
pentru literatură
p
Construită pe aceeaşi structură cu Voinicel oleag din Argeş vezi Ion
Grecu Antologie de doine și balade Piterşti
p
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Variantă a Baladei Șarpelui
Emilian Novacovici şi a publicat în anul
culegerile folclorice din
Răcăşdia şi împrejurimi într o carte intitulată Colecţiune folcloristică
română din Racașdia și Jur Ediţia prima
Subo ţerul George Pălăscariu Teodor Văcariu june infanterist din Cu
vin Teodor Clepe asentat din Curtici Petru Mornăilă husar în Galiţia
Damian Iovan caporal etc
Cântec cules de învăţătorul arădean A T Bogdan care a predat în Fel
fălău azi Suseni jud Mureş vezi Tribuna poporului Arad nr
Tribuna poporului Arad nr
Tribuna poporului Arad Nr
Tribuna poporului Arad Nr
Tribuna poporului Arad Nr
Termen prin care românii din imperiu îi denumeau şi pe austrieci
Tribuna poporului Arad Nr
Tribuna poporului Arad nr
din
feb
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Emilia Martin

Figura lui Bologu
în memoria colectivă
În numărul al revistei Izvorul a apărut un studiu intitulat Balog
Tógyer Surse despre istoria lumii haiducilor români din jurul oraşului
Giula scris de Seres István Studiul cuprinde documente cercetate
în diverse arhive din Ungaria şi prelucrate pentru a face cunoscută
adevărata poveste a haiducului Balog Tógyer cunoscut în Miche
rechi sub numele de Bologu
Despre acest haiduc Bologu a mai scris şi Teodor Pătcaşiu în
monogra a sa şi multă vreme au circulat în sat pe cale orală po
vestiri despre acest personaj considerat îndeosebi de bărbaţii din
Micherechi care le spuneau erou
În zilele noastre în memoria oamenilor locului au rămas doar
câteva momente din activitatea acestui haiduc a cărui nume s a
păstrat într un toponim din Micherechi o parte dinspre Újszalonta
a hotarului localităţii ind cunoscută şi azi sub denumirea de Ieriu
de Bologu
Haiducii au fost persoane reale istorice care au devenit cu vre
mea legendare Ei au fost tot timpul percepuţi ambivalent pe de
o parte drept hoţi tâlhari iar pe de alta ca eroi justiţiari
Din punct de vedere al oamenilor legii au fost nişte tâlhari care
atacau jefuiau şi cumpărau cu bani tăcerea ţăranilor Consideraţi
jefuitori pe capul celor mai vestiţi haiduci s au pus recompense
iar când au fost prinşi prin şiretenie sau trădare au fost judecaţi şi
condamnaţi la moarte
În schimb în imaginarul popular haiducii sunt reprezentaţi ca
nişte eroi ca nişte justiţiari care fură iau de la bogaţi bunuri bani
fac dreptate şi îi ajută pe cei săraci
Această eroizare explică şi faptul că în memoria satelor au rămas
multe poveşti cu haiducii Aproape în toate naraţiunile ei sunt
descrişi ca oameni energici plini de viaţă de bărbăţie curajoşi în
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drăzneţi ageri sprinteni dominaţi de spirit justiţiar îndemânatici
buni călăreţi şi mânuitori de arme
Deşi au tâlhărit au furat au minţit au devenit prin legende
celebri Erau consideraţi oameni în afara legii cu fapte eroice răz
vrătiţi împotriva stăpânilor luptători în contra legilor nedrepte
Oameni disperaţi care au luat calea codrului care au trăit viaţă
liberă în inima pădurii unde nu puteau pătrunde oamenii de rând
Haiducul cu cea mai veche atestare în folclorul românesc este
Baba Novac viteaz căpitan în armata lui Mihai Viteazul haiduc în
Serbia în Oltenia şi în Banat în părţile Lipovei care a trăit prin anii
A haiducit împreună cu ul său Gruia lui Novac în jurul lor
creându se nenumărate balade şi legende Figura lui Baba Novac
apare în mai multe balade din zona balcanică limita europeană
vestică a circulaţiei acestui repertoriu ind se pare estul Ungariei
Unii dintre haiducii români au fost i ai familiilor înstărite Mulţi
dintre ei au luat calea haiduciei ca să lupte împotriva nedreptăţilor
împotriva nobililor din ţinuturile lor Un astfel de haiduc a fost Pin
tea Viteazul pe numele lui real Grigore Pintea din zona Clujului
om învăţat cunoscător de mai multe limbi străine căpitan în armata
lui Francisc Rákóczi al II lea ajuns haiduc în zona Maramureşului
Printre aceşti haiduci români mai putem să i mai amintim pe Iancu
Jianu vestit din Oltenia pe Stanciu Bratu de la Rucăr Bran Andrii
Popa originar din judeţul Dolj Darie Pomohaci din Putna Pavel
Lotru din Bălceşti şi Radu Ursan din judeţul Gorj Despre Radu
Ursan se presupune că ar eroul baladei şi cântecului Radul mamei
cunoscut şi apreciat şi de românii din Ungaria
În ce priveşte folclorul maghiar cercetătorul Szabó Ferenc a
publicat un studiu amplu despre haiducii din sud estul Câmpiei
Maghiare Analizând creaţiile populare răspândite pe cale orală
Szabó Ferenc a ajuns la concluzia că haiducii din sud estul Câmpiei
Maghiare cunoscuţi sub denumirile betyár bujdosó pribeag sze
génylegény nu au fost consideraţi doar jefuitori ci şi reprezentanţi
ai poporului asuprit Sobri Jóska Zöld Marci Rózsa Sándor Bogár
Imre Babáj Gyurka Fábián Pista au simbolizat în epocă dorinţa
de libertate a poporului După Szabó Ferenc viaţa haiducească a
luat naştere ca urmare a asupririi feudale Lumea haiducească îşi
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are rădăcinile în vechime de exemplu în lupta curuţilor în contra
asupritorilor nobili moşieri sau străini
Dispariţia acestei lumi în a doua jumătate a secolului al XIX lea
s a datorat jandarmeriei care încă de la în inţare a avut drepturi
extinse Jandarmii puteau face abuz de forţă cu oricine puteau să
comită atrocităţi fără a pedepsiţi Oamenii întotdeauna i au spriji
nit pe haiduci în contra jandarmilor Ascunderea lor era considerată
în sate o faptă patriotică
Haiducia apare într o viziune romantică şi în operele scriitorilor
clasici maghiari Eötvös József şi Móricz Zsigmond În scrierile lor
haiducii care s au confruntat cu jandarmii sunt reprezentaţi ca eroi
ai poporului
Viaţa soarta haiducului Bologu a fost foarte asemănătoare cu a
celorlalţi haiduci din sud estul Câmpiei Maghiare de la mijlocul
secolului al
lea
Povestea adevărată a vieţii şi faptelor lui Bologu din zona Salonta
Giula poate cunoscută azi din trei surse care se completează
între ele
Monogra a Micherechiului întocmită de Teodor Pătcaşiu în anul
şi publicată în numărul
al revistei Izvorul
Documentele originale din anii
publicate de Seres István
în numărul
al revistei Izvorul
Povestirile despre Bologu înregistrare recent în localitate
În documentele de arhivă descoperite de Seres István se con
semnează că în octombrie
noaptea la hanul din localitatea
Kondoros a avut loc un atac al cetei de haiduci ai lui Balog Tógyer
din Ciumeghiu asupra unor comercianţi din Pesta Modul în care
au atacat haiducii conduşi de Bologu oaspeţii de la han dovedeşte că
aceştia au avut probabil informaţii despre prezenţa comercianţilor
din sat În documentele legate de acest atac intrat în uxul de
informaţii naţional apare şi descrierea înfăţisării lui Bologu care
a fost un om înalt de statură subţire negru roşiatic la faţă cu
mustaţă scurtă fără barbă cu păr negru şi ochi albaştri în vârstă
de aproximativ
de ani
Peste ani în monogra a lui Pătcaşiu Balog Teodor este descris
ca om dă statură mijlocie roşiu la obrazu ave păru negru creţiu
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Povestirile care circulă în zilele noastre în localitatea Micherechi
despre acest haiduc numit bitier din cuvântul maghiar betyár
oferă informaţii despre originea lui Bologu faptele lui locul lui
preferat crâjma din uăluri şi îndeosebi despre prinderea lui
Conform monogra ei lui Pătcaşiu Bologu s a născut în satul Cefa
în
A terminat trei clase la şcoala din Salonta iar la
ani s a
căsătorit cu o fată din Ciumeghiu Din cauza unei nedreptăţi s a
făcut tâlhar devenind cel mai temut haiduc în comitatele Bihor
Hajdú Arad şi Bichiş
Din povestirile înregistrare recent reiese că Bologu era originar
din România a venit dinspre Salonta şi Ciumeghiu Locuia în
colibă în pupi dă tulheni în hotarul din partea dinspre Újszalonta
a satului care şi în zilele noastre este cunoscută sub toponimul
ieriu dă Bologu
Tata cel bătrân iel săracu tă ne poveste ceva Și ne o povestit despre on
haiduc
O fost aici în Micherechi on haiduc on bitier Și acela locuie
doară pân pupi dă tulheni Șide și mai ales sara vine pân Micherechi
Zâceu că doară dâncoace vine dă cătă Salonta Ciumeghi și p aice Și
d acolo vine
Cătă Chisa inde or fost arsurile dâncolo dă Vimer Bologu acolo o fost
Atăta am auzât că aice cum meri la Újszalonta ieste o tablă așe să
numește Bologu Acolo o avut iel o colibă
Auzât am dă Bologu auzât am da Așe stă treaba că Bologu s o tor
tozcodlit în Bolog Că ieste on terület dă pământ care zâce că Merem în
Bologu Acela ăi aci dă la ţapuri încolo Ș apoi așe că iel umbla Și pân
sat umbla Și aice să tartozcodle da umbla și la Loajnic Așe că iel umbla
pătălocu
Iel o fost inkabb dâ la Salonta Acolo sângur o șezut în colibă
O
fost Balog Știi bine că la Salonta Mare și la Újszalonta jumătate o fost
Balog D ânt aiște s o sărmăzit uarecumva Dâ la Salonta
Bologu aista o fost on uom dân Râmânie D apu cum și spunem și
nu l șertelim Ca cum ai zâce că fost on bitier Ida Acela umbla acolo
pă ieriu dă Bologu Dă acie l o anumit ieriu dă Bologu că iel p acolo vine
dân Râmânie Vine p acole pă ieriu acela și vine aci în cânepi Acole ieste
o beserecă
alapu ăi acolo
Bologu p acole vine aice la crâjma dă la
rugă dă uăli
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După unii Bologul a fost român În orice caz ştia să vorbească
româneşte
Zâceu că o vorbit românește Probabil o știut și ungurește io nu știu
Da iera român așe o zâs
Rămân o fost Nu l o știut nime pontoșoan că inde stă O zâ că stă
în Coștian o zâ că stă în Salonta și Tinca și nu știu p acolo Iel o știut
rămânește da Iel p aice pă la Micherechi o umblat c o fo rămân La un
guri n o umblat iel
Din documentele vremii reiese clar că Balog Teodor a avut mai
mulţi camarazi printre care pe Budás George cunoscut şi sub
numele de Makrus ul unui purcar din Giula pe Kenéz István
un dezertor din armată de la Salonta pe Ilie Ievuţău tot din Giula
Pătcaşiu în monogra a satului scrie că Bologu a avut o ceată
de
camarazi din care români şi unguri Printre aceştia sunt
nominalizaţi românul Daina din Ciumeghiu şi ungurii Nagy
Csorbai János din Sarkad şi Kálmádi din Salonta
Azi datorită uitării care s a aşternut în unele poveşti din Miche
rechi se spune că Bologu nu a avut ceată că umbla singur sau cu
fratele său Pe jos sau călare Şi că în ieriu dă Bologu avea pe lângă
colibă şi un scut la cal
Sângur o fost așe ne o povestit bunicu c o fost sângur No avut
hortaci
Colibă o avut uarecumva Acolo o trăit iel Sângur Că n o avut nici
femeie Adecă io așe știu că n o avut
Acolo o avut iel cum am zâs aman
te o colibă acolo o făcut ceva scut și la cal Numa sângur Așe știu io
Referitor la modul de desplasare în general în poveşti balade şi
legende haiducii sunt prezentaţi tot timpul călare Totuşi realitatea a
fost că la jafurile efectuate haiducii din sud estul Câmpiei Maghiare
foloseau de multe ori şi căruţe cu care transportau lucrurile furate
Documentele de arhivă oferă multe informaţii şi despre hanu
rile din zonă frecventate de haiduci parte amintite şi în operele
poetului maghiar Arany János Kajla Báránka Gugyori Orosi
Hámszáró Szamárbőgető etc Istoricul Szabó Ferenc cercetătorul
lumii haiducilor din Câmpia Maghiară scria şi el că în anul
pe teritoriul comitatului Bichiş existau
de hanuri de pustă
La fel Pătcaşiu pomeneşte în monogra a sa despre Crâjma Bă
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ranca aşezată cam la doi kilometri de Micherechi spre localitatea
Kötegyán lângă drumul Oradea Salonta Sarkad Aici a furat
Bologu vinul din cele trăsuri ale grofului Almási pe care apoi l a
împărţit gratis drumeţilor a aţi la han
Conform povestirilor locul preferat a lui Bologu în Micherechi
a fost hanul numit Crâjma dân Uăluri Locul a primit denumirea
de la cuptoarele pentru ars oale descoperite acolo Hanul s a a at
lângă drumul spre localitatea Sarkad înspre Crâstor în continuarea
străzii Bocskai de azi un drum pe unde circula multă lume ducând
animalele la târguri
Memoria colectivă a păstrat şi amintirea unui copac numit rugu
din uăli de care îşi lega Bologu calul precum şi faptul că haiducul
a avut o legătură amoroasă cu crâşmăriţa de aici nană Marişcă
dâ ce zâce că uăluri Că acole o fo cuptoarele inde ardeu uălurile
când or făcut gropoiu Așe în părete s o văzut așe cuptoriu Cuptoriu o fo
făcut în pământ Acole în uăli o fo cuptoarele cile multe P acole or făcut
apoi cale
în capătu uliţî noaște ne poveste bunicu afară dân sat o fost o
crâjmă Când am fost noi prunci zâce că așe să nume rugu acela iera on
copac rugu dân uări Uăluri dâncoace cătă Șercad Uliţa inde m am
născut io Bocskai Drumu acela duce cătă Șercad Pân rât Acolo mai
dăparte dă Micherechi o fost o crâjmă Cătă Crâstor s o dus da până la
toltiș o mărs D acole ai putut mere și la Șercad și la Crâstor Mai încoace
A Micherechiului o fost crâjma ceva micherechean o fost crâjmaru Acolo
o avut tăniar Ș o făcut crâjmă Cum o fo uarecândva crâjmele n o fost
ca ș amu Acole o fost on rug și parte aciie să nume uăluri Acole o fost
on rug rugu dân uăli și zâceu că Toader Bologu acolo își lega calu când
mere la crâjmă Și jucau acolo cărţ
Dân bătrâni Când o putut
Stai și mă gândesc oleacă Că crâjma
aciie și tată bătrân u o ţânut minte Tată bătrân o fost dân
Iel o ţânut
minte că o fost on rug on salcâm și acela o rămăs inde o fo crâjma Noa
aci o fo crâjma nanii Marișcă Dân sat o fost nană Marișcă
Crâjma dân uăli Cum ai mere pă uliţa inde o șezut mă ta strada
Bocskai N N pă uliţa acie ai mere dirept încolo
Acela uarecând o fo
drum mare P acole vineu dân părţâle aște C atunce umblau cu animale
mereu vineu tăt în drum ierau Mereu p aci și vineu pâ la marjine la
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Scama Dirept acolo la crâjma dân uăli C oace s o făcut acolo în drum
c acole o fo forgolom Bologu aista vine pă ieriu dă Bologu vine p acole
pă drumu acela mere acolo în crâjmă Acolo o fost o muiere crâjmăriţă
Iel tăt acolo o umblat
Bologu ave bani mulţ și ave conac așe zâceu atunci la Micherechi
că ave conac cu crâjmăriţa Mi să pare că ne o spus iel că dară Floare u o
temat uă cum u o temat și acolo mere și o avut și conac dară legături
Și i duce și bani
Despre faptele furturile jafurile lui Bologu se găsesc informaţii
în sursele de documentare privind anii
publicate de Seres
Viaţa de haiduc a însemnat sărăcie pribegie nesiguranţă existen
ţială Cei care au ajuns în această situaţie au fost constrânşi să fure
să jefuiască
În ce priveşte percepţia haiducilor putem constata că înainte
de
aceştia erau consideraţi jefuitori tâlhari vagabonzi ca
după revoluţia paşoptistă să devină eroi populari care se opuneau
regimului erau protejaţi de oamenii de rând şi le erau şi ei de ajutor
oamenilor
Noapte fura și zua mere la nană Marișcă Fura d ânde o putut Câte o
uaie ce s o putut N am auzât și e avută cal Pă jos umbla Cu uoamenii
săraci n o fo rău că dă la cii săraci ce și fure N am auzât d ace c o furat
ș o dat la cii săraci
O fost așe ca on bitier Apu mere și mai fura Că naopte umbla iel mai
tare Și fost o rând că și cai fura dâ la uoameni Apu îi duce ce știu io inde
Ș apoi așe că i ista o vinit aice la ștengli în uăluri Ș acolo umbla Așe
multe multe nu știu
Umbla noapte fura Și dân sat și mai mere pă la
Dian și ce știu io mai aduce și d acolo Ave iel cunoștinţă uar indeva că
iera că fura și cai Dâ la gazdă În sat nu tare o furat că aice s o tartozcodlit
Numa așe dâ la Dian dâ la Șercad dâ la Crâstor Și dacă fura biztoș că
o avut iel loc inde și le vândă
Ș apoi fura iel d aice Și duce apoi ghine uă dă tăte Trăie iel acolo mere
vine și d aște
Inde o șezut Gliga Glighii
casa lui Dulăuoaie
Acole în casa aciie Dulăuaie o avut pământ și o avut cai faină zâce Înt o
noapte i or dus și atunce o zâs că Bologu i o dus Numa cu Micherechiu
s o ocupat iel Îl cunoșteu îl știeu Dâ la unu o furat și o vacă D acole
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o dus și doi cai și o vacă Dâ la Dulăoaie Cum o fost voarbele n sat Da
cine Cine Bologu
Și ajutora pă săraci Așe că îl cunoșteu sătenii și nu i aveu baiu că
videu că dară ajutoră pă săraci
O furat dâ la uoameni dâ la sat Amu acie că cu cine Iel tă sângur
o umblat Numa am auzât ne o spus Pătcaș că iel cătă uomenii săraci o
ţânut Tare Și io nu știu amu că zâceu că cu frate so o vinit cu cocie aici
în sat Și d aice nu știu dâ la cine o furat on hurdău dă vin Și l o pus în
cocie Și o umblat p aici pân sat și la uoamenii săraci Haida ţ mă beţ
Numa așe L ompărţât hurdăuu cel dă vin Tăt p aici pân sat pă la uoa
meni Dân parte acie o zâs că O fo bun Bologu aista că nu ne am temut
dă nimică Sărăcime Că gazdele aște n o acutezat că s o temut dă iel
Despre arestarea lui Balog Tógyer a ăm informaţii din rapoartele
şi scrisorile judecătorului regal Kenyeres János Conform acestor
documente Balog Tógyer a fost arestat pentru că într un atac
au împuşcat doi panduri împreună cu doi din camarazii săi Ilie
Ievuţău şi Varga István cu care era la hanul Gugyori de lângă Sar
kad şi a fost dus la Sarkad Despre soarta lui în continuare nu mai
există documente dar mai mult ca sigur că după ce a fost arestat
a fost judecat pe loc şi executat
Teodor Pătcaşiu descrie amănunţit arestarea haiducului Bologu
adică sfârşitul Bologului După ce a fost arestat în
peste pu
ţină vreme Bologu a fost judecat şi spânzurat În monogra a lui
Pătcaşiu crâşmăriţa de la hanul Gugyori spre Sarkad se numeşte
Eva Butii Hanul Gugyori se pare că e identic cu aşa numita Crâjma
dân uăli
Unele amănunte din monogra e care i au impresionat pe miche
recheni circulă şi azi în povestiri În poveştile locului crâşmăriţa
numită Mărişca a fost cea care l a trădat Jandarmii împreună cu
antistia satului a reuşit să l prindă lângă pădurea de la Râtu Zu
gravului unde a vrut să fugă să se ascundă lovindu l cu ruda de
la trăsură
Jendarii tăţ or vrut și l prindă da nu l or putut prinde că tădauna
s o ascuns Poate c o furat cine ști ce o mai făcut
Și așe l or prins la
urmă că o fujit cu cocie după iel Că nu l o putut prinde așe o știut fuji
L o lovit cu ruda dâ la cocie Ș apu o picat ș apu l or prins Crâjmăriţa
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l o temat că jandarmerie o zâs că trabă și spuie cine i Și ie o zâs că l a
arâta că care i Bologu aista și le a face dă știre că când a acolo la ie la
crâjmă Atunci n o fost telefoane și dă aște O trimăs pă cineva că viniţi
dacă vreţi să l prindeţi c amu i aice
Noi ieram fete mice Vine mama și zâce Tată nu tă bolunzâ fetele aște
nu le tă povesti lucruri dă aște că vezi că să tem și iasă noapte afară Ne
iera urât
Alitolag aice în uăluri o fost uarice crâjmă acolo Iel acolo o umblat da
alitolag acolo l o și prins pă iel mai pă urmă nu știu dacă nu crâjmăriţa
l o vândut pă iel Perse dac o vinit jendarii o prins crâjma roată pă iel
l o prins apoi așe l or dus
Și aici în uăli o fost o crâjmă Și nană Marișcă așe u o cunoscut tătă
lume nană Marișcă crâjmăriţa Acolo umbla și beie și l mai ascunde d î
nante pandurilor Și or luat sama că ie l ascunde și u o strântorit și spuie
când a vini acolo și l prindă Și o și mărs acolo Parte ace o fo cu păduri
Și iel dacă pute fuji până n pădure atunci nu l puteu prinde numa o fujit
cu caii după iel cu cocie și câţva metri dâ la pădure l o îmburdat cu ruda
dâ la cocie Așe l or prins Dacă pute ajunje în pădure nu l prinde
Prinsu l or Acie nu știu că cum l or prins numa acie am auzât că
l or prins Cred io că nu micherechenii l or vândut pă iel că aice s o tor
tozcodlit și o mai făcut ajutorime la cii săraci Nu l or urât Așe ca p on
sătean incă n o făcut problemă în Micherechi
Iel o fost dân Râmânie Și numa vine acolo tă la crâjmăriţa acie Mere
acolo și o dată s o culcat și o durmit acolo la ie Ș apu ie l o întărgătită
ie d ângă ie că s o temut dă iel Ș apoi ie o dat dă știre la jendari și la casa
satului O trimăs și cuprindă crâjma roată și l prindă pă iel amu Și o
avut satu cocie cu cai Or mărs cu cocie cu cai cu delegaţie or mărs acolo
Ș apoi crâjmăriţa l o sculat pă Bologu
Măi Bologu Scoală
Ce i baiu
Ie uită te tu ce ne o cuprins aice
Ce i mă crâjmăriţă Da Noa nu i bai crâjmăriţă Că dacă mă scăp
io odată io ţ aprind crâjma
O luat o pară d acie dă zece kile care să pune pă merleg u o luat în
brâncă Bologu Ș o stat în ușe crâjmii Asta Pătcaș ne o spus Că n oi uita
până i lume
Și o stat în ușe crâjmii Și o stat așe șire dă uoameni O zâs
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Noa uoameni uitaţi vă Și văd io că care uom a acela care a sta
înante la asta Când io u oi arunca
U o aruncat și o fujit pântră uoameni O fujit ș o fujit încoace p aci
pângă Scama p ângă tăniar P acole o fujit Acolo zâce că îi pădure la
Râtu Zugravului acolo Acole l o prins Acole amu marjine Nu i mai
trăbuie zece pași că dacă să băga în pădure nu l mai puteu prinde Acole
zâce că o dat zbici la cai on cal o hăţât așe l or izbit și cu ruda l o lovit
jos D acole apoi or azburat uoamenii c or fost mai mulţ în cocie L or
prins l or legat și l or dus Uoameni dân sat Că jendarii or rămăs acole
o zâs Pătcaș Numa uoameni dân sat or fost
cum zâceu mașadic și
birău aiște Ș apu acole l or prins pă Bologu L or prins l or legat l ăr
prins în cocie și l or dus Ș apoi nu să mai ști
Crâjmăriţa s o temut
că a păţâ și ie năpăţâta S o temut dă delegaţie dă la sat Că satu tăt o zâs
că P aista tra întărgătit dup aici
De obicei de viaţa haiducilor se leagă şi poveşti despre averi
fabuloase ascunse despre comori îngropate în păduri Referitor la
averea la banii lui Bologu avem informaţii doar din monogra e
Înainte de a executat haiducul le ar spus surorilor lui că banii
galbenii de aur sunt îngropaţi în pădurea Barmód de pe drumul Sa
lonta Micherechi după pod la tulpina copacului al treilea Însă se
pare că atunci când au căutat banii aceştia deja nu se găseau acolo
Atîta mai vreau să maiu scriu din viaţia Bologului că nainte de cie l au
spînzurat au mărs la iel sorile și l vadă una au fost măritată în Crîstoru
și l au întrebat că are bani și se le spună lor ielu au zis că în pădurea cia
mare numită Barnod ungurește Barmód chinduţi ieși din Salonta și ţi mere
pă drumu cătă Micherechiu știţi că mere drumul pîn Barnod cumuţi trece
pă pod preste ieriu dă dreaptă sunt copacii mari începend de la dreapta
la lea copaciu acolo săpaţi sub trupina lui acolo am pusu bani destui
galbeni bani de auru aveiţi voi cu ce trăi și voi și următori voștri dacă
nu a dată cineva dă eii Sorile lui au venit cu trăsura și n au găsit bani
numai au a at acolo sub copaciu o gropă cum au cotat cineva și au dusu
totu ce au fost acolo se zicie că ceva hortac dă a Bologului din Salonta cu
numele Kálmadi au știut că unde s bani și acela i au dusu și s au înbogăţit
au avut mai multe sălașiuri ţiarine de Pămînt
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Povestea adevărată a lui Bologu poate cunoscută pe baza acestor
trei surse documentele originale informaţiile din monogra a lui
Pătcaşiu şi poveştile care s au păstrat în memoria oamenilor
Se pare că Teodor Pătcaşiu a adunat la un loc povestirile răspân
dite pe cale orală în acea vreme la Micherechi dar a cunoscut şi
câteva acte documente legate de haiduc În multe din povestirile
înregistrate recent a ăm informaţii pe care oamenii din sat le au
auzit în anii copilăriei chiar de la Pătcaşiu Autorul monogra ei
satului a răspândit aceste poveşti nu numai prin cele scrise în mo
nogra e ci şi pe cale orală in uenţând astfel poveştile legate de
Bologu din memoria oamenilor
Lângă Rocsin Terenţ acole o fo Pătcaș Auzât ai tu dă Pătcaș Acela
o făcut istorie locului Șide acole pă laviţă tăt îi furam cu Terenţ pipa
La iel o fost istorie acie Noi dâ la iel tăt auzem tăt ne spune Io aște încă
le ţân minte
Este clar că Balog Tógyer a rămas în memoria satului ca un haiduc
cunoscut şi simpatizat pentru curajul şi stilul său de viaţă
On uom m o spus că Bunu mneu tă ne o povestit dă Bologu Da Ba
logh o fost acela
Acela o jucat căţ cu găzdacii apu le o miruit banii
Tătă lume apoi s o și temut dă iel da n o băntălit acela pă nime O fost tă
sângur Nu l ai văzut că și e cu cineva și aibă prietini Umbla cu calu
pă cal Așe l o prins că l o lovit cocie Iel o vrut și fugă în pădure și tumna
la capătu pădurii l o lovit ruda cociii și apoi o picat Apoi l or prins O
fujit pă jos Că l o vândut crâjmăriţa
După cum a formulat foarte simplu unul dintre interlocutori Dă
Bologu nu ieste micherechenan care și nu știe
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Szabó Ferenc
Pătcaşiu Teodor
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Micherechenii îi ziceau doar bitier Cuvântul haiduc s a încetăţenit
doar în ultimii ani ca urmare a in uenţelor din învăţământul şcolar
şi mass media
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Grigore Poiendan

Colindele legate de sărbătorile
de Crăciun
la românii din Ungaria
De mic copil m am îndrăgostit de cântecele populare româneşti
din Ungaria mulţumită bunicului meu care m a impresionat cu
vocea sa Pe lângă cântecele populare româneşti încă de copil
am învăţ şi despre colindat dar şi Troparul Naşterii Domnnului
Iisus Hristos şi câteva colinde Trei păstori se întâlniră
Ciucuri
muguri dă mătasă La Crăciun când am plecat la bunici la rude
am colindat şi eu
Această experienţă din copilărie mi a trezit dorinţa să cunosc mai
îndeaproape colindele din satele româneşti din Ungaria În anul
am început colectarea colindelor din care am făcut o teză cu
tema Colindele legate de sărbătorile de Crăciun la românii din Ungaria
Mai detaliat am făcut cunoştinţă cu obiceiurile şi colindele de
Crăciun din localităţile Micherechi Aletea Chitighaz Apateu
Bătania Săcal şi Otlaca Pustă
La Micherechi am adunat colinde de la Ra la Gurzău născută în
octombrie
de la bunicii mei Maria Poiendan născută iulie
şi Ioan Poiendan născut
aprilie
La Aletea am adunat
de la Petru Sabău născut mai
şi Gheorghe Bágy născut
ianuarie
La Chitighaz am colectat de la Ștefan Gros născut
februarie
şi de la nevasta sa născută din anul iunie
în continuare tot de la Chitighaz de la Ștefan Brândaş născut
decembrie
Am adunat colinde de la Maria Groza originară din
Apateu născută în septembrie
şi de la Maria Iuhas născută
octombrie
originară din Săcal În sfârşit mi a colindat şi
Floare Botaş originară din Otlaca Pustă născută din anul martie
iar Ștefan Oroian născut în
februarie
mi a povestit
despre obiceiurile de Crăciun din Bătania
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Obiceiurile de Crăciun după cum au povestit informatorii
Colindatul în ecare sat s a desfăşurat în mod asemănător
Pregătirile se făceau în Post Postul începe în
noiembrie şi ţine
până la Crăciun În perioada aceasta în trecut mâncărurile s au
gătit cu ulei şi de multe ori s a mâncat mămăligă
Între post şi Crăciun ziua decembrie a fost o zi remarcabilă
ziua Sfântului Nicolae La Bătania oamenii au ert grâu iar copiii
au primit bomboane
Copiii din Chitighaz în Ajun după amiază mergeau cu părinţii
să colinde la rude
La Aletea tot în ajunul Crăciunului plecau să colinde În multe
locuri la miazul nopţii mergeau a colinda în alte părţi în zori de
zi oamenii adulţi sau feciorii plecau la colindat Feciorii mergeau
din casă n casă unde se a au fete
La Micherechi obiceiul colindatului se numea Umblatu cu cucu
ţare iar la Chitighaz Umblatu cu hidede
Copiii s au organizat în grupe în total
băieţi La ecare casă
s au oprit ş au început să colinde dar în casă n au intrat Au cântat
colinde religioase Cele mai răspândite colinde în toate localităţile
au fost O ce veste minunată
Trei păstori se întâlniră
Trei crai
de la răsărit Copiii strigau Slobodu i a colinda Răspunsul gazdei
întotdeauna a fost a rmativ După ce au terminat colindatul de la
gazdă au primit cârnaţi colaci nuci mere şi nişte leri
La Chitighaz feciorii au fost invitaţi la o băutură
La Micherchi copiii care colindau intrau în casă se aşezau în
genunchi şi cântau Troparul nașterii Domnnului Iisus Hristos Băieţii
au învăţat troparul de la părinţi şi de la profesorii din şcoală
La Bătania copiii puneau în buzunar porumb şi grâu Apoi în
Ajun în zori porneau din casă n casă la colindare Ei întrebau de la
gazdă Slobodu i cu pipipi Atunci gazda a lăsat animalele domestice
din cuşcă şi copiii spuneau pi pi pi li li li co co co mo mo mo be
be be Grâul l au împrăştiat la animalele şi păsările din curte iar
gazda i a răsplătit
Pe lângă copii colindau şi tineri sau oameni adulţi La Micherechi
şi Chitighaz feciorii mergeau să colinde la fete cu muzica
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La Aletea colindau Pă răzor dă vie la urmă spuneau o urare
care începea cu Cruce n casă După aceea tinerii invitau fetele la
un dans iar fetele îi răsplăteau
La Chitighaz în trecut au umblat şi cu călușerii Mai recent au
început să colinde şi ţiganii Ei cereau de la gazdă slănină şi cârnaţ
La Micherechi în ceata de colindători un tânărel era iapa El
aduna cadourile primite de la gazdă într o traistă de cele mai multe
ori colaci şi cârnaţi Aceste mâncăruri le au mâncat toţi împreună
la verjel după ce terminau colindatul
Faţă de Chitighaz la Apateu colindătorii nu erau însoţiţi de
muzicanţi
Tot de zilele Crăciunului se leagă şi obiceiul umblatului cu
turca Acest obicei a fost practicat la Aletea Chitighaz Micherechi
şi Bătania La Micherechi se numea capră Umblatu cu turca avea
loc în Ajun Se mergea cu muzicanţii la casele cu fete şi la prieteni
În general colindătorii au fost însoţiţi de
muzicanţi dar decă
au fost mai mulţi muzicanţi atunci a fost şi mai bine mi a povestit
Petru Sabău din Aletea
Turca a avut un text de intrare în casă Sara bună la Crăciun După
aceea se cânta colinda Pă răzor dă vie Apoi a urmat dansul turcii
cu femeia gazdei Au fost ospătaţi de gazdă şi ş au luat rămas bun
cu colinda Haideţi fraţilor să mergem care se termina cu Amin
Și o cantă dă vin d ar zece toate a r trece Întotdeauna cel mai bun
dansator dansa turca Persoana aceasta care dansa turca a fost
anonimă nu se ştia cine i De punctul de vedere au fost gudaşii
care aveau grijă de turcă Dacă cineva a fost curios să vadă că cine
dansează turca spuneau că face cooperare
Primul dans a turcii a fost gratis dar al doilea dans era pe bani
Dacă gazda se gândea prea mult turca dansa şi fura bani din mâna
gazdei Petru Sabău mi a povestit că Gheorghe Şimon şi Pal Botaş
au fost cei doi mari dansatori care au dansat turca
Hai să privim turca Aşa mi a povestit Gheorghe Bágy din Aletea
Pe un băţ a fost tras un cap de capră care a fost prelucrat din
lemn şi împodobit cu oglinzi şi panglici A avut un cioc pe care a
fost o curea şi cu mişcarea aceasta turca a dat voce Petru Sabău
mi a povestit că în gura turcii aşezau o pioneză cu care putea lua
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banii de pe masă Corpul turcii a fost un periant de culoare roşie
Dar aspectul turcii în ecare sat a fost diferit Plata primită de la
gazdă cârnaţ slănină şi ceapă era adunată de gudă şi dimineaţa
le mânâncau împreună Şi muzicanţii îşi primeau cadou dar ei în
general bani
La Aletea muzicanţii care au acompaniat jocul turcii au fost
Gheorghe Botaş Dimitru Ardelean Gheorghe Copil Mihai Dragoş
Deri Gheorghe Dragoş La Micherechi Teodor Covaci cu orchestra
sa iar Bătania Ştefan Crâsta
Mâncăruri în Ajun şi în Prima zi de Crăciun
La Micherechi Aletea Apateu la Crăciun mâncarea care nu pu
tea lipsi a fost sarmalele La Aletea pentru Crăciun să făcea coardă
umplută cu nucă mac marmeladă şi supă de pui La Chitighaz
coceau colaci şi plăcintă scoardă La Bătania se făceau colaci cu
mac şi miere În Ajun mânâncau supă de fasole uscată Au prins o
lumânare se ridicau în picioare spuneau Tatăl nostru şi colindau
o colindă Găzdoaia casei cocea o pâine specială în cuptor care se
numea Sănătătate Pâinea aceasta a fost împărţită în familie în
crestături În vremea aceea pregăteau bomboane de casă care au
fost împachetate într o hârtie
Pom de Crăciun nu a existat la toate familiile şi nu exista nici
energie electrică numai lampă Gheorghe Bágy mi a povestit că
pe vremuri pomul de Crăciun era înlocuit cu o tulpină de oarea
soarelui pe care au găurit o şi au aşezat crengi Pe crengi au fost
puse nuci şi bomboane Pomul era ţinut în casă până la Bobotează
când s nţea popa casa
În Ajun copiii aşteptau cu nerăbdare cadourile de la Domnul
Iisus Sfărmau porumb şi aşezau un coş sub masă pentru calul
cu care venea Crăciunul ca să aibă ce să mănânce În prima zi de
Crăciun mergeau dimineaţa la biserică apoi la rude
Ștefan Oroian mi a povestit că în Ajun în Bătania toată casa
împrăştiau fân În casă se simţea aroma fânului Acest fân simboli
za grajdul cu animale în care s a născut Mântuitorul Iisus Hristos
Mama copiilor punea într o coşară punea fân şi ştiuleţi de porumb
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Intra în cameră şi spunea Am adus Crăciunul În patru colţuri
ale camerei arunca nuci După Crăciun a treia zi s a făcut o mare
curăţenie fânul din casă se dădea la animale pentru că acest fân a
avea putere vindecătoare
Sistemul tonurilor
În total am adunat colinde Originare din Bihor Micherechi
Apateu Săcal
colinde originare din Banat Aletea Chitighaz
Otlaca Pustă
colinde
Colindele colectate originare din Bihor
Micherechi
Ra la Gurzău Naşterea ta Hristoase Astăzi s a născut Hris
tos O ce veste minunată Trei păstori se întâlniră Trei crai de
la răsărit Trei crai de la răsărit Puică neagră bagă n sac Colo
sus pe lăngă lună
Sus la poarta raiului
Steaua sus răsare
Împăratul Romei Veniţi astăzi credincioşii
Ioan Poiendan şi soţia sa Colo sus colo mai sus Ciucuri mu
guri dă mătasă
Apateu
Maria Groza Trei îngeri pă acest pământ
Că d sară stăm p
afară Acolo sus după lună Trei păstori se întâlniră Trei crai
de la răsărit În grădină raiului
Săcal
Maria Iuhas Trei crai de la răsărit
minunată
Steaua sus răsare

Ah ce nebunie

O ce veste

Colindele colectate originare din Banat
Aletea
Petru Sabău şi Gheorghe Bágy Pă răzor dă vie Trei păstori
se întâlniră
Haideţi fraţilor să mergem
Colo sus pe lângă
lungă Trei crai dă la răsărit O ce veste minunată
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Chitighaz
Ştefan Gros şi soţia sa În grădina raiului
Când cina Hristos
la masă Trei păstori se întâlniră
O ce veste minunată
Ştefan Brândaş Pe la sfârşitul lumii Veniţi astăzi credincioşii
Ce vedere minunată Trei păstori se întâlniră La nunta ce sa
ntâmplat
Harfa îngerilor cântă
În oraşul Vi ăiem
Scoală
gazdă nu durmi alerui Doamne
Otlaca Pustă
Floare Botaş Veniţi boieri cătă casă cu doauă variaţii Sfântul
Iosif cu Maria
Comparaţia colindelor
La o comparaţie am a at asemănări între texte şi melodii
Colindele O ce veste minunată şi Trei crai de la răsărit s au
răspândit la Micherechi Apateu Săcal Aletea Chitighaz cu ex
cepţia satului Otlaca Pustă
O ce veste minunată colinda de la Chitighaz s a colindat cu
textul Când cina Hristos la masă
Colinda Trei crai de la răsărit la Micherechi a fost cunoscută
cu două melodii diferite La Chitighaz a fost cunoscută cu textul
În oraşul Vi ăiem şi În grădina raiului la fel ca şi la Apateu
dar cu alta melodie
Colinda Trei păstori se întâlniră a fost foarte răspândită la
Micherechi Apateu Chitighaz şi Aletea
Colo sus pe lângă lună este o colindă cunoscută la Micherechi
şi Aletea dar cu altele melodii Cu aceaşi melodie se cânta la Ale
tea şi Apateu dar la Apateu s a colindat cu textul Că d sară stăm
p afară
Colinda Veniţi astăzi credincioşii a fost colindată la Micherechi
şi la Chitighaz dar cu melodie diferită ca şi colinda Steaua sus
răsare care s a colindat la Micherechi şi Săcal de asemenea cu
alta melodie
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Precum am amintit în total am adunat
colinde care sunt în
cea mai mare parte colinde bisericeşti Colindele Colo sus colo mai
sus
Ciucuri muguri dă mătasă Trei îngeri pă acest pământ
Pă răzor dă vie s au răspândit pe cale orală
În sfârşit am făcut o comparaţie între colindele colectate de Béla
Bartók cu cele colectate de mine Béla Bartók a colectat în urmă cu
o sută de ani
Colindele pe care le voi enumera sunt actuale indcă şi după o
sută de ani în zilele noastre se colindă Melodiile sunt identice dar
textele sunt diferite
E vorba despre colinda Trei păstori se întâlniră La Bartók cu
textul Patru păstori se întâlniră Următoarea colindă Colo sus
pe lângă lună la Bartók apare cu diferite texte
Ultima colindă Astăzi s a născut Hristos la Bartók apare cu
textele Noi acum ortacilor şi Trei crai de la răsărit
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Note:

Troparul Naşterii Domnnului Iisus Hristos Micherechi
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Colindă Trei păstori se întâlniră

Colindă Veniţi astăzi credincioşii

Apateu

Chitighaz
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Ana Borbély

Lingvistică pozitivă1
Se dedică acest studiu Vorbitorului Creator
Preambul
Descrierile apărute până acum care privesc limba română
limbajul românilor din Ungaria s au axat în principal asupra
fenomenelor dialectale cf Domokos
Maria Mărgărit
ori asupra fenomenelor de abatere de la limba standard în discur
suri formale sau în texte publicate cf Iancu
Mult mai puţin
cf Kozma
s au evidenţiat în aceste studii faptele lingvistice
dintr o perspectivă largă holistică în care toate dimensiunile fac
torilor socio culturali interdependenţi sunt evidenţiate Recent au
început să apară studii care au în vedere o privire cât se poate de
amplă asupra faptelor lingvistice de aici v Marin
Cercetă
rile empirice efectuate de peste trei decenii de mine având unele
cadre ştiinţi ce descriptive ori şi teoretice s au concentrat asupra
utilizării limbii române şi maghiare şi s au concentrat asupra
regulilor lingvistice comunicative de discurs proprii membrilor
comunităţii Rezultatele acestor cercetări nu sunt doar cunoştinţe
lingvistice de specialitate ci ele sunt diseminate vorbitorilor pen
tru a i informa despre variabilitatea şi schimbarea lingvistică din
propria lor comunitate Studiile efectuate în această comunitate
de discurs precum şi cele efectuate în comunitatea maghiară din
Budapesta v de ex Borbély
m au condus spre dezvoltarea
conceptului lingvistică pozitivă v Borbély
Lingvistica
pozitivă studiază în mod pozitiv şi obiectiv cum este utilizată
limba ori limbile într o interacţiune verbală Este o abordare a
conduitei lingvistice care necesită cunoaşterea amplă a contextului
situaţional socio cultural şi interpersonal referitor la o comunita
te de discurs şi care rezultă din înţelegerea celor ce se comunică
mesaj sau cum se comunică limbă limbi limbaj cod stil într un
discurs apărut în comunicarea vorbitorilor care fac parte din aceeaşi
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comunitate de discurs Despre conceptul comunitate de discurs v
de ex Swales
Această tratare lingvistică urmăreşte tot ceea ce
se întâmplă într o interacţiune verbală şi porneşte de la vorbitori
context şi de la realităţile comunităţilor de discurs Cu alte cuvinte
în paginile care urmează voi încerca să prezint o succintă explicare
a realităţilor lingvistice din comunitatea românilor din Ungaria şi
concomitent cu aceasta să pun în evidenţă că procesele lingvistice
speci ce comunităţii se explică şi se înţeleg numai prin contextul
social istoric politic şi cultural în care ele s au realizat Studiului
tratează varietatea lingvistică şi judecaţile pe care vorbitorii le fac
asupra unei varietăţi de limbă grai local în comparaţie cu limba
standard Prin această comunicare aş dori să răspândesc ideea că
vorbitorul este membrul unei comunităţi de discurs şi vorbeşte aşa
cum a învăţat să vorbească în familie în şcoală în comunitatea din
care face parte în care activează şi trăieşte Vorbitorul membru în
comunitatea de discurs A de obicei ajungând în contact verbal
cu un membru din comunitatea B este creativ şi într un fel sau
altul se descurcă fără să aibă cunoştinţe precise despre regulile
comunicative din comunitatea de discurs B Denumirea lingvistică
pozitivă izvoreşte din conceptul disciplinei psihologiei psihologia
pozitivă Apariţia psihologiei pozitive începe cu scrierile lui Se
ligman şi Csíkszentmihályi Seligman
Seligman Csíkszent
mihályi
Promotorii psihologi pun cercetătorilor întrebarea
oare toate aspectele conduitei individului şi ale emoţiilor pozitive
şi negative se studiază cu aceleaşi interes şi intensitate ori se pune
mult mai mare accent pe cele din urmă cf Oláh
Psiholo
gia pozitivă se concentrează pe punctele forte şi pe virtuţile care
îi ajuta pe oameni să aibă succes în viaţa şi să e fericiţi Accentul
cade pe aspectele personale pozitive accentuarea emoţiilor pozitive
căutarea şi încercarea de a dezvolta talentul şi încercarea de a face
viaţa omului mai împlinită Airinei
Drept urmare lingvistica
pozitivă printre altele se va concentra asupra punctelor forte şi nu
a celor slabe ale vorbitorului creator care cu ajutorul resurselor sale
lingvistice acumulate de a lungul anilor se adaptează acomodează
varietăţilor şi schimbărilor lingvistice se descurcă ţinând cont de
evaluarea limbii în diferite situaţii de discurs În cele ce urmează
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voi demonstra necesitatea unei atitudini pozitive faţă de varietăţile
teritoriale sociale şi de contact lingvistice Voi demonstra prin
date longitudinale sociolingvistice comorile lingvistice speci ce
comunităţii româneşti de discurs din Ungaria şi voi încerca să aduc
la cunoştinţă că gândirea pozitivă faţă de varietăţile lingvistice
poate să aducă o schimbare în atitudinea până acum aproape
numai negativă faţă de faptele lingvistice de aici
Lingvistica pozitivă versus ideologii lingvistice
Lingvistica pozitivă pune accentul pe tot ce este pozitiv şi
acţionează contra atitudinilor şi ideologiilor care determină criteriile
de judecată dominante dintr un moment istoric dat Cele două
ideologii statornice şi devastatoare pe baza cărora mai frecvent
vor atacaţi vorbitorii sunt ideologia limbii standard şi ideologia
monolingvismului Dintre argumentele lingvisticii pozitive un
argument primordial ar putea ideea lui V Rusu Este foarte
important să subliniem că limba standard nu înlocuieşte varietăţile
nonstandard din repertoriul lingvistic al unei comunităţi Acestea
au funcţii complementare cu cele ale limbii standard Rusu
Cu toate că această idee este enunţată de mai mult
de trei decenii ideologia limbii standard se impune pe timp ce
trece varietăţilor regionale şi sociale Tot aşa este un argument
principial al lingvisticii pozitive că o comunitate poate nu numai
monolingvă ci şi bilingvă trilingvă etc Iar bilingvismul aditiv
se realizează atunci când repertoriul lingvistic se îmbogăţeşte cu
o limbă nouă v Lambert
În cele ce urmează voi parcurge
aceste două argumente şi voi demonstra complexitatea varietăţilor
limbii române din Ungaria şi a bilingvismului aditiv Voi încerca să
justi c totodată că cei care au în mână stindardul ideologiei limbii
standard şi cel al ideologiei monolingvismului vor in conştient
să alunge limba primordială a comunităţii limba română
Bogăţia lingvistică a românilor din Ungaria
Dacă foarte pe scurt caracterizăm repertoriul lingvistic al
membrilor comunităţii româneşti de aici am putea accentua
două aspecte Primul este că vorbesc două varientăţi ale limbii
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române cea locală însuşită în familie şi cea standard învăţată
în şcoală şi ori în biserică şi al doilea este că sunt bilingvi Iar
unii bineînţeles cei mai mulţi cu studii superioare au învăţat
şi o a treia sau a patra limbă Adică membrii comunităţii au un
repertoriu bogat lingvistic Bogăţia lingvistică această latură a
comunităţii noastre de discurs nu este accentuată deloc Membrii
comunităţii în repetate rânduri sunt judecaţi că vorbesc altfel ro
mâneşte ba mai mult că vorbesc greşit Un procedeu de abordare
sociolingvistică este să nu prescriem membrilor cum să vorbească
ci să descriem cum vorbesc Limbajul românilor de aici mutatis
mutandis al românilor care trăiesc în diferite ţări ar trebui studiat
ca o varietate a limbii române şi care tocmai prin varietate îşi are
valoarea Adică limba română precum şi multe alte limbi de pe
mapamond are mai multe centre şi un centru al românei este cel
din Ungaria Prin respectarea acestei bogăţii lingvistice ne am
putea păstra speci cul cum încearcă mii şi mii de comunităţi
de discurs din lume s o facă spre folosul lor Respectul faţă de
limba învăţată acasă trebuie s o avem de acasă dar şi în şcoală
şi în întreaga comunitate Vorbind despre ea trebuie să avem cu
noştinţele necesare şi să ne abatem de la atitudinea simpli cată
eronată şi depăşită incorect greşit vs corect perfect frumos vs
urât etc O lingvistică pozitivă apreciază varietăţile lingvistice
varietatea lingvistică şi nu acceptă stigmatizarea lor şi a acelora
care o vorbesc
Varietăţile regionale româneşti din Ungaria sunt periclitate de
o dispariţie de nitivă accelerată De ce În primul rând pentru
că nu respectăm deloc aceste varietăţi locale care pe lângă că ne
unesc cultural social ne leagă şi de vorbitorii varietăţilor regionale
româneşti din România şi nu numai Graiurile din localităţile din
Ungaria unde se vorbeşte de sute de ani româneşte se grupează în
trei tipuri legate de trei zone regionale numite plastic prelungiri
ale rami caţiilor teritoriale cf Marin Mărgărit
CLXXVIII
ale trei zone din România zona Oradiei zona Aradului şi zona
Timişoarei Aceste graiuri aparţinătoare zonelor din România şi
Ungaria sunt totodată legături lingvistice v tabelul Dacă graiurile
sunt concepute ca legături acest aspect ajută dezvoltarea atitudinii
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pozitive faţă de varietatea românească învăţată acasă în familie la
care apoi în şcoală se adaugă varietatea standard
Tabelul
Legături între graiurile româneşti din România şi Ungaria
Zone din
Localităţi şi judeţe din Ungaria
România
• Apateu Bedeu Jaca Létavértes
Peterd Pocei Săcal Vecherd judeţul
Bihor Oradea
Bihor magh Hajdú Bihar megye
• Micherechi jud Bichiş magh Békés
megye
• Aletea Chitighaz Ciorvaş Crâstor
Giula Bichiş Bichişciaba Leucuşhaz
Crişana Arad
Otlaca Pustă jud Bichiş magh
Békés megye
• Bătania jud Bichiş magh Békés
Banat Timişoara
megye
• Cenadul Unguresc jud Ciongrad
magh Csongrád megye
Referitor la datele din tabelul în consecinţă menţionez că grani
ţele judeţelor din Ungaria Bihor Bichiş şi Ciongrad nu s au stabilit
pe baza graiurilor româneşti În cazul în care liniile de demarcaţie
între judeţe se făceau după acest criteriu localitatea Micherechi
ar aparţinut judeţului Bihor iar Bătania judeţului Ciongrad azi
ambele sunt în judeţul Bichiş Diferenţele lingvistice dintre aceste
trei graiuri nu împiedică înţelegerea reciprocă mutuală a vorbito
rilor doar conţin anumite variante fonetice gramaticale v tabelul
şi lexicale v tabelul etc diferite şi totodată interesante Dacă
percepem pozitiv aceste diferenţe nu facem judecata obişnuită aşa
nu i corect aşa nu se zice aşa nu i frumos etc ci punem accentul pe
speci cul local şi nu în ultimul rând valori căm faptul că putem
comunica ne înţelegem cu un alt vorbitor dintr o altă localitate
românească din Ungaria sau România în graiul învăţat acasă
Diferenţele fonetice gramaticale lexicale etc sunt norme locale
ceea ce ne dezvoltă creativitatea lingvistică Această concepţie
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că vorbirea este variată complexă şi logică ajută în societatea
globalizată în comunicarea de zi cu zi în dezvoltarea capacităţii
de acomodare lingvistică
Tabelul
O diferenţă gramaticală conjunctivul verbelor
graiuri din judeţul Bichiş şi
graiuri din judeţul Bihor şi
localitatea Cenadul Unguresc
localitatea Micherechi jud
jud Ciongrad
Bichiş
cum să spun
cum şi spun
ce să fac
ce şi fac
Tabelul
Variante lexicale curtea bisericii
Apateu
odoru besęricii
Bătania
porta bisericii
Cenadul Unguresc
greďina bisericii
Chitighaz
holumbu besęricii
Micherechi
ocolu besęrecii
Tabelul conţine cinci variante româneşti pentru a denumi în
cinci localităţi terenul ce înconjoară biserica ortodoxă Ideologia
varietăţii standard ne in uenţează să credem că în aceste cinci
localităţi s ar cuveni să folosim doar o singură formă invariabilă
curtea bisericii Ca urmare se poate ajunge la părerea exagerată că
aceste variante v tabelul
sunt greşite incorecte etc nu aşę
trabă să zâcem în România nu aşa se spune Lingvistica pozitivă
ne ajută să înţelegem însă că aceste variante lexicale sunt creaţii
ale vorbitorilor şi ne arată concret realizarea interdependenţei între
realitate şi limbă M aş opri doar la varianta din Chitighaz Holumbu
besęricii nu este doar un odor o portă o greďină sau un ocol ci este
un obiectiv deosebit o construcţie umană unică ce nu se a ă în
celelalte localităţi ortodoxe Forma lingvistică a cuvântului holumb
re ectă expresia maghiară halomba hord valamit a căra ceva în
grămadă Halom este substantiv comun la nominativ la care se
adaugă su xul ilativ ba Forma de nitivă a cuvântului în graiul

148

Simpozion

român din Chitighaz şi l a primit prin trunchierea su xului ilativ
maghiar adică prin ştergerea vocalei a nal Sensul cuvântului
din Chitighaz este colină Dar cum s a dezvoltat grămada în
colină Forma cuvântului românesc din Chitighaz ne ajută să ne
imaginăm acţiunea vrednică a comunităţii a localnicilor de
la mic până la mare care au cărat pământul exploatat dintr o
altă parte a localităţii în grămadă Pe locul acesta unde au adus
pământul şi l au făcut grămadă se plani că să e construită o
biserică Ca urmare fundamentul bisericii prin trudă a fost ridicat
de la nivelul solului cu câţiva metri spre cer astfel încât biserica
arată mai înaltă Strămoşii chitighăzenilor deci au vrut o biserică
mare şi înaltă Fondurile limitate şi creativitatea oamenilor au adus
o soluţie aparte ca biserica să e construită pe un deal arti cial
adică pe holumb De atunci chitighăzenii vorbind despre curtea
bisericii îi zic holumb ori holumbu besęricii Obiectivul simbolizează
creativitatea sârguinţa şi credinţa chitighăzenilor
Cum ne înţelegem cu un vorbitor care vorbeşte un alt grai
românesc decât noi?
Vorbitorul model al lingvisticii pozitive nu critică ci se infor
mează se descurcă şi apreciază variabilitatea vezi fragmentul
Fragmentul
Limba asta ce vorbim aiici în sat altcum vorbeşte micărăt anul
altcum mmm ną care locuiesc la Aletea Că am văzut că ieu
am o prietenă care deci bunicii ei se trag din Micherechi şi
ea altcum vorbeşte Deci dacă noi zâcem că ţâpęle ea o zâs
că topąncilę şi sânt Da n am înţăles deci asta n o fost
problemă întră noi
Chitighaz
n
femeie
cl
Cuvintele apărute în fragmentul interviului sociolingvistic ţâpęle
şi topanci amintite de un subiect din Chitighaz sunt ambele venite
împrumutate din limba maghiară Acestor cuvinte le stau la bază
două cuvinte maghiare cunoscute încă din sec al XVIII lea Unul
dintre ele magh cipellés în zilele noastre nu se mai foloseşte în
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limba maghiară sub această formă deci cuvântul chitighăzean
păstrează memoria acestui cuvânt maghiar ieşit total din uz Al
doilea cuvânt magh topánka este arhaic apare doar în texte vechi
literare Iar pantof în varietatea standard a pătruns din germană
ger Panto el tot prin împrumut La acest capitol al cuvintelor
împrumutate dintr o altă limbă se pot înşira şi altele Mulţi români
din Ungaria odinioară au învăţat cuvinte necunoscute la noi de la
rudele din România venite la ei ori ind ei în vizită la rude De aceste
cuvinte se asociază uneori şi amintiri păstrate pe o viaţă dintre
care am reuşit să culeg unele cu metoda interviului sociolingvistic
v fragmentul
Fragmentul
S Că n ąşę să vorbęşťe în Râmâńiię
Nu şťu inďe am vrut
io să mărg în una io zâc Pă inďe m aş duce
Du ťe zâce
acolo pă şosea Dąmńe Dumńezăuule Da ce pąťe şor
şosea
Nu şťu ce i ce nu Da inďe i Nu
Tolťişu Ną
vujęşťe să cu şosea Nu să
Chitighaz
n
femeie cl
Şosea a ajuns din franceză fr chaussée în standard Iar tolťiş
provine din maghiară magh töltés şi este iarăşi o dovadă a
vorbitorului creator
T Ö L T É S
T O L T I S
Sunetul ö necunoscut în română este rostit o tot aşa é accentuat
este înlocuit cu un sunet asemănător i şi în plus se aplică după
regula regională palatalizarea lui t urmat de i v tabelul
Tabelul
Palatalizarea dentalelor
t e i vocalic şi semivocalic
lapťe t in e
d e i vocalic şi semivocalic
d in t e vinďe
n e i vocalic şi semivocalic
t ign it ťińe
O atitudine pozitivă şi o loialitate perfectă faţă de graiul local din
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Chitighaz se desprinde în comparaţie vizavi de limba vorbită în
România din fragmentul Subiectul a urmat şcoală ungurească şi
în România a auzit doar limba română standard Opinia vorbitorului
din fragmentul nu este deloc generală şi pentru cei care au urmat
şcoală românească Deoarece cei mai mulţi conform ideologiei
limbii standard răspândite de şcoală şi nu numai îşi formează
opinia că numai cuvintele varietăţii standard sunt corecte Prin
urmare paradoxal vorbitorii de graiuri au ajuns să şi judece ba şi
mai mult să şi urască batjocorească limba mamei Cu alte cuvinte
acest fragment ne arată că acel vorbitor care nu a învăţat în şcoală
ci numai în familie şi de la rude din România româneşte are o
atitudine mai pozitivă faţă de grai Subiectul fragmentului face
o iconizare aici în sens aparte pozitiv a graiul local şi a identităţii
sale prin cuvântul voşolău magh vasaló er de călcat Conceptul
iconizare eng iconization este folosit în cadrul ştiinţi c al ideologiei
lingvistice iniţiat de Gal şi Irvine Gal Irvine
Gal
Irvine
Gal
Se consideră totodată că în şcoală se învaţă mai greu o
limbă decât acasă în familie Cu alte cuvinte ideologia puternică
a limbii standard ajută ca noi românii din Ungaria să ne pierdem
limba în care au vorbit moşii şi strămoşii noştri v fragmentul
Fragmentul
A Care i mai mândră limba râmână dân sat uă ĉęię din
Râmâńiię
S Dă m pace cu ii cu tăt Că a nąstă i
A În care ţ place să vorbeşť
S Aiici dară cu voşolăuu
Chitighaz

n

femeie

cl
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Fragmentul
A Cińe vorbeşte râmąńęşťe în sat
S Bătrâńii
A D apu dântră tânări
S Nu prea
A Da pruncii
S Care sânt în şcąlă uă la ovodă
A Aciię vorbăsc râmâńęşťe
S Învaţă Care învaţă Apu viń acasă apu vorbęşťe unguręşťe
Chitighaz
n
bărbat
cl
Limba de acasă şi limba din şcoală
În cele ce urmează prin date de teren culese în
în şcoala
românească din Chitighaz voi dovedi ce importanţă are referi
tor la cunoştinţele limbii dacă şi acasă se vorbeşte româneşte În
fragmentele
şi vom primi informaţii de la Adam Aurelia şi
A ila despre politicile aplicate în familiile lor în ceea ce priveşte
folosirea limbii române acasă
Fragmentul
A Acasă în ce limbă te ai învăţat să vorbeşti prima dată
S Prima dată română
A Tata mama i român Unde s au născut
S Mama şi tata la A România
A Când au venit în sat
S Nu ştiu nu mai ştiu Demult
A Şi de ce
S Căăă plăcut în Ungaria
A Acasă cum vorbiţi
S Cu mama româneşte să nu uit limba Şi cu tata ungureşte
A Dar şi tata ştie româneşte
S Da
A Şi niciodată tata nu vorbeşte
S Ba cu mama tot timpul româneşte
Chitighaz
Adam
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Fragmentul
A Când ai fost mică în care limbă te ai învăţat să vorbeşti
S În limba română
A În limba română Şi cu cine ai vorbit româneşte
S Cu mama tata nu vorbeşte rom
A El nu i din T it ihaz
S Nu dîn GY Ungaria
A Şi acasă cu cine vorbeşti româneşte
S Cu fratele meu şi cu mama şi cu bunicul
Chitighaz

Aurelia

Fragmentul
A Szoktál románul beszélni Ai obişnuit să vorbeşti româneşte
S Én nem szoktam románul beszélni de amikor tatáék beszélnek
az ilyen öregebbekkel akkor néha értem amit mondanak
pár szót Eu nu vorbesc româneşte numai bunicii vorbesc cu
bătrânii atunci uneori înţeleg ce zic câteva cuvinte
A Veled nem beszélnek románul Cu tine nu vorbesc româneşte
S Nem Nu
A Miért nem beszélnek veled vajon Oare de ce nu vorbesc cu
tine
S Nem tudom mer anya se tud apa se tud Nem tudnak
románul Nu ştiu deoarece nici mama nu ştie nici tata nu ştie
Nu ştiu româneşte
Chitighaz
A ila
Adam are părinţi născuţi în România Acasă cu mama vorbesc
româneşte varianta folosită în localitatea A Mama Aureliei este
româncă din Chitighaz şi tatăl ei se trage dintr un oraş din judeţul
Bichiş nu vorbeşte româneşte Aurelia acasă cu mama bunicul şi
cu fratele ei vorbeşte româneşte graiul local Cu A ila în interviu
am putut vorbi numai ungureşte Mi a mărturisit că vorbeşte ungu
reşte cu părinţii lui deoarece ei nu ştiu româneşte Bunicul lui ştie
româneşte şi cu ceilalţi cunoscuţi de vârsta lui vorbeşte româneşte
cu nepotul cu A ila însă numai ungureşte vorbeşte Avem deci
trei politici familiale pentru folosirea limbii române acasă
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a se vorbeşte în general limba română din România v Adam
b se vorbeşte în general limba română din Chitighaz v Aurelia
c se vorbeşte limba română din Chitighaz doar în generaţia
bunicilor iar cu ceilalţi numai ungureşte v A ila
Ca să analizăm efectul politicilor din familii asupra utilizării
limbii române voi face cunoscute rezultatele testului lexical ale
acestor trei elevi Pentru culegerea datelor lingvistice în
şi
am folosit un test lexical constituit din
de desene În
alegerea cuvintelor am avut la bază două principii Primul a fost
acela ca lista să e constituită din cuvinte simple care se găsesc
şi în vocabularul unui copil de cinci ani animale fructe legume
mobile părţi ale corpului etc Al doilea a fost acela ca în măsu
ra posibilităţilor obiectul să aibă nume atât în maghiară cât şi în
româna din Chitighaz şi în româna standard Conform instrucţiu
nilor cele văzute în desene trebuiau denumite în limba română
Răspunsurile le am înregistrat pe magnetofon analog
şi
digital
Astfel alegerea diferitelor variante lexicale româna
din Chitighaz româna standard maghiară indică pe de o parte
nivelul informatorului de cunoaştere a limbii române precum şi
după caz prestigiul variantelor Figura înfăţişează răspunsurile
primite de la Adam Aurelia şi A ila la testul lexical pe trei ca
tegorii răspunsuri date în grai în standard limba română şi în
maghiară Cele mai multe răspunsuri le am primit de la Aurelia
cele mai puţine de la A ila
Adam a fost cel care a denumit
desenele în cea mai mare măsură în româneşte
urmează după
el Aurelia
iar A ila a răspuns numai în limba maghiară
Răspunsurile în graiul din Chitighaz apar rar la Aurelia cuvinte
la Adam cuvinte iar la A ila zero
Ca să ne imaginăm procesul schimbării lingvistice în cele ce ur
mează voi compara rezultatele testelor lexicale din
şi
cu rezultatele celor trei elevi testaţi în
Schimbările de două
decenii în ceea ce priveşte proporţia răspunsurilor româneşti grai
standard şi ungureşti la testele lexicale sunt următoarele Media
cuvintelor de grai în
era
în
procentul minim al
cuvintelor de grai în
era în
zero iar procentul maxim
al cuvintelor de grai în
era
în
era
v Borbély
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Media cuvintelor standard în
a fost
în
procentul
minim al cuvintelor standard în
era în
iar procentul
maxim al cuvintelor standard în
a fost
în
a fost
v
Borbély
Media cuvintelor maghiare în
a fost
în
procentul minim al cuvintelor maghiare în
era în
iar procentul maxim al cuvintelor maghiare în
a fost
în
a fost
v Borbély
Trebuie să precizez că cei doi elevi
Adam şi Aurelia testaţi în
care au dat răspunsuri româneşti
nu au atins media cuvintelor de grai obţinute cu
şi
de ani în
urmă Însă au dat mai multe răspunsuri de grai ca şi procentele
minimale din
şi
Rezultatele longitudinale referitoare la
graiul românesc din Chitighaz ne conving despre folosirea acci
dentală a graiului local în discursurile din familie în relaţia copii
părinţi copii bunici A doua concluzie ar că acei elevi care
vorbesc acasă cu mama şi cu bunicul româneşte şi în situaţia de test
au dat răspunsuri măcar
Aurelia în româneşte Excluderea
folosirii limbii române în familie este un mare dezavantaj pentru
elevi cum arată exemplul lui A ila care în situaţie de test n a putut
da răspunsuri româneşti
Figura
Proporţia răspunsurilor în limba română grai standard şi
maghiară obţinute la testul lexical
de cuvinte Chitighaz
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Cercetările longitudinale efectuate în comunitatea românilor din
Ungaria aduc nişte cazuri speciale Aici aş aminti unul dintre ele
În fragmentul redau discursul realizat la şcoala românească din
Chitighaz cu Anastasia care mi a amintit că în familia sa străbunica
ei din Ciorvaş vorbeşte româneşte La Tabăra Etnogra că ediţia
XXI
iunie
Ciorvaş organizată de cercetătoarele Elena
Csobai şi Emilia Martin am făcut interviu cu străbunica Anastasiei
v fragmentul Borbély
Din interviul realizat cu stră
bunica am a at că ea nu a învăţat la şcoală românească indcă
în Ciorvaş funcţiona doar şcoala ungurească Strănepoata ei deja
învaţă la şcoală românească ceea ce este o curiozitate ca după ce
trei generaţii dintr o familie românească nu au putut învăţa în şcoală
româneşte a patra generaţie Anastasia a reuşit să înveţe despre
limba şi cultura românească a străbunicilor
Fragmentul
A Szoktál e hallani embereket akik románul beszélnek Auzi
oameni vorbind româneşte
S Persze ilyen idősebb néniket bácsikat szoktam Vagy példáu
ö Csabán a piacon is rengetegen beszélnek Sigur femei şi
bărbaţi mai în vârstă de obicei sau de exemplu ă la Ciaba la
piaţă mulţi vorbesc
A És érted őket hogy mit beszélnek Şi i înţelegi ce vorbesc
S Nnnéhány nnn dolgot értek azér CCCâte nnn ceva mai
înţeleg
A A családodba beszél e valaki románul În familia ta vorbeşte
cineva româneşte
S A dédimamám Străbunica
A Az kicsodának a kicsodája Din care parte a familiei tale
S Mamának az anyukája anyának az anyukájának az anyukája
Csorváson lakik Mama bunicii din partea mamei Stă la
Ciorvaş
Chitighaz
Anastasia
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Fragmentul
O căsuţă o SZOBA sobą şi o KONYHA cońhą OLYAN oian
pic Vez că acolo i să vęďe că aşę mmmicuţă
Ciorvaş
n
femeie cl strâbunica din Ciorvaş a
Anastasiei elevă din şcoala rom din Chitighaz
Concluzii
Comunicarea parcurgând axa timpului arată că eliminarea gra
iului din familie părerile negative despre limbă pot avea ca rezultat
chiar şi dispariţia unei varietăţi de limbă şi prin aceasta am accen
tuat necesitatea unei abordări noi a lingvisticii cea pozitivă Aş sub
linia în concluzie că o comunitate de discurs dispune de personaje
ale discursului vorbitor i partener i destinatar i destinator i
şi de surse lingvistice grai vs standard registre şi stiluri o limbă
vs două sau mai multe limbi ca urmare în situaţia de discurs
se realizează o acomodare şi o dobândire a cunoştinţelor noi ling
vistice incontinuu Referitor la aceste aspecte ca să ne formulăm o
părere lingvistică despre o comunitate de discurs trebuie să avem
informaţii complexe lingvistice în general şi informaţii de context
informaţii referitoare la comunitatea de discurs respectivă Iar cei
care abia percep problemele la suprafaţă şi nu în esenţa lor vor
capabili doar să iniţieze o lingvistică negativă Pentru obţinerea şi
răspândirea lingvisticii pozitive
avem nevoie printre altele de cunoştinţe referitor la cum se
realizează un discurs ce surse stau la dispoziţia vorbitorul care
poate că nu a învăţat la şcoală românească care nu citeşte doar
vorbeşte româneşte care i străin de limba normativă română care
nu şi a însuşit pe deplin limba română etc
după ce avem cunoştinţele necesare v punctul vom aprecia
pozitiv şi prin urmare obiectiv rezultatele datele faptele lingvistice
de discurs holumb tolťiş topanci ş a m d
Iar vorbitorul ideal al lingvisticii pozitive nu îi critică pe cei
lalţi vorbitori ci se informează învaţă se descurcă şi apreciază
variabilitatea lingvistică prin urmare se acomodează situaţiei de
discurs şi are succese comunicative vorbind în grai local social
sau folosind limba standard utilizând a doua limbă sau vorbind o
sau mai multe limbi străine
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NOTE
Cercetarea s a efectuat cu sprijinul proiectului Variabilitate şi
schimbare studierea procesului de schimbare a limbii minoritare în
limba majoritară în timpul real şi în timpul aparent OTKA K
Institutul de Cercetări Lingvistice Academia Ungară de Ştiinţe
MTA Nyelvtudományi Intézet Budapesta
Studiul apare
în perioada şi cu sprijinul proiectului SIGNi cant Chance Project
TÁMOP
B
coord Bartha Csilla
Site ul Centrului de Psihologie Pozitivă începe cu următoarele
rânduri informative The mission of the Positive Psychology Center
at the University of Pennsylvania is to promote research training
education and the dissemination of Positive Psychology resilience
and grit Positive Psychology is the scienti c study of the strengths
that enable individuals and communities to thrive The eld is founded
on the belief that people want to lead meaningful and ful lling lives
to cultivate what is best within themselves and to enhance their
experiences of love work and play h p www ppc sas upenn edu
index html
Iar bilingvismul substitutiv este în care individul trece de la utilizarea
unei limbi la alta acest tip de bilingvism este caracteristic comunităţilor
minoritare unde limba comunităţii este înlocuită cu cea a majoritarilor
v Lambert
Unii dintre chitighăzeni împărtăşesc părerea că cele două lacuri din
sat în apropierea căii ferate s au format prin exploatarea pământului
folosit pentru constuirea holumbului ca apoi pe vremuri să e locuri
folosite pentru topirea cânepei
Acest obiectiv regret până în prezent nu a primit mare atenţie cu toate
că ar merita un interes mai mare din partea localnicilor din Chitighaz
şi nu numai Dacă am întocmi o listă pe care ar gura particularităţile
româneşti din Ungaria holumbul din Chitighaz ar apărea printre
primele S ar putea ca în şirul festivalurilor locale în viitor să e o
serbare a holumbului de exemplu prin realizarea unui lanţ viu pe
holumb ca biserica ortodoxă să e cuprinsă de urmaşii acelora care
au construit o
Cercetarea efectuată în Chitighaz în anul
v de ex Borbély
este prima repetare a anchetei de teren din
v de ex Borbély
vezi şi infra
Despre stigmatizarea în societate şi în şcoală a vorbitorilor de grai
Bartha Csilla scrie Olyan ál nyelvészeti érvek és laikus elképzelések
állnak a területi változatokkal szemben mint hogy a nyelvjárások a
köznyelvhez képest kevésbé logikusak alacsonyabb rangúak nem
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alkalmasak a teljes körű önkifejezésre eltűnőben vannak a kevésbé
iskolázo ak beszélik stb E nyelvideológiákat nyíltan vagy burkoltan az
iskola is közvetíti erősítve ezzel a nyelvjárási beszélők szégyenérzetét
negatív önképét
Iconization the process by which certain linguistic forms or features of
a language are made to be iconic of the social identities of the speakers
themselves Razfar
Maria Gurzău Czeglédi directoarea Liceului N Bălcescu din Giula
într un discurs ştiinţi c şi a exprimat părerea că acel elev care aduce de
acasă cunoştinţe de grai la ora de gramatică nu va rosti niciodată fată
frumos Exemplul dat ne ajută să înţelegem şi mai bine importanţa
graiului şi a familiei în procesul de menţinere a limbii române
Cercetarea efectuată în Chitighaz în anul
este repetarea a doua
a anchetei din
Din eşantionul adulţilor din
cuprinzând
de subiecţi cu subiecţi am avut posibilitatea să repet şi a doua oară
interviul sociolingvistic semistructurat În
am realizat în total
interviuri cu adulţi iar cu elevi din şcoala românească am făcut
un test de vocabular de cuvinte şi profesori mi au completat un
chestionar referitor la circumstanţele învăţământului românesc din
localitate v Borbély
Aduc şi pe această cale mulţumiri tuturor
subiecţilor adulţi elevi preoţi şi profesori din Chitighaz şi şcolii
româneşti în frunte cu directoarele actuale ale acestei instituţii Aurica
Istin
Florica Santău
şi Erika Borbély
pentru că
m au sprijinit în realizerea acestor cercetări de teren
Anonimatul elevilor din acest studiu s a păstrat prin identi carea lor
cu prenume cu iniţiala a
Informaţii despre rezultatele analizei datelor culese de la elevi în
în comparaţie cu datele din
vezi Borbély
Eşantionul de la şcoală era compus din elevii claselor a V a a VI a
a VII a VIII a al cursului superior prezenţi în şcoală în săptămânile
culegerilor lingvistice de teren numărul subiecţilor însumând în
de elevi în
de elevi şi în
la fel
de elevi
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Maria Marin

Sensul evoluţiei graiurilor
vorbite de românii din Ungaria
1. Cercetarea graiurilor româneşti vorbite în est sud estul Unga
riei evidenţiază o serie de particularităţi arhaisme şi inovaţii din
toate domeniile limbii fonetică morfosintaxă lexic care privite
din perspectiva dialectului dacoromân şi a subunităţilor subdialec
telor sale au o con guraţie deloc surprinzătoare
Contribuţia noastră urmăreşte câteva aspecte privitoare la menţi
nerea sau la părăsirea abandonarea limbii materne a graiului natal
în comunitatea românilor din Ungaria
Observaţiile care urmează mai ales de ordin lexical se înteme
iază pe investigaţiile lingvistice întreprinse asupra acestor graiuri
de către cercetători din Ungaria în special de către Ana Borbély
Borbély
şi din România realizate de
Maria Marin şi Iulia Mărgărit Marin Mărgărit
cf Marin
Mărgărit
pe observaţiile formulate de Victor Iancu asupra
variantei ungare a limbii române literare Iancu
dar şi
pe cercetările de sociolingvistică efectuate de Ana Borbély dintre
care le amintim doar pe cele mai recente respectiv Borbély
1
şi Borbély
2. Particularităţile lingvistice subliniate de regulă scot în evidenţă
atât a nităţile graiurilor româneşti din Ungaria cu alte unităţi dialec
tale ale dacoromânei cât şi deosebirile elementele speci ce acestora
Se constată astfel următoarele
2.1. Cele mai numeroase sunt comune cu zonele nord vestice ale
Dacoromaniei Transilvania de nord şi de vest Maramureş Crişana
Banat Marin Mărgărit
CLXXV De remarcat că şi varianta
regională a limbii literare vorbite în Ungaria este impregnată de
asemenea trăsături dialectale şi drept urmare româna vorbită de
intelectualitate se aseamănă în mare măsură cu româna standard
vorbită de clujeni sau de timişoreni Iancu
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2.2. O bună parte dintre aceste trăsături sunt speci ce subdialec
tului crişean sau unor graiuri aparţinând acestuia Borbély
Marin Mărgărit
CLXXV CLXXVI dintre care unele se
regăsesc şi în subdialectul muntean Marin Mărgărit
CLXXV
Marin
2.3. Câteva particularităţi întâlnite în cea mai mare parte a graiu
rilor din Ungaria sau doar în cele din judeţele sudice mai cu seamă
în Csongrád aparţin sudialectului bănăţean Borbély
Marin Mărgărit
CLXXVI
2.4. În sfârşit o serie dintre aceste particularităţi arhaisme sau
elemente de limbă veche se regăsesc şi în alte graiuri laterale vor
bite în medii aloglote Marin
Gr rom
Această con guraţie este în totalitate explicabilă prin situaţia
istorico geogra că a ariei în care sunt vorbite graiurile româneşti
de care ne ocupăm şi prin condiţiile culturale în care acestea au
evoluat de a lungul istoriei
3.1. Aşadar graiurile româneşti din Ungaria se grupează din punct
de vedere dialectal cu graiurile învecinate geogra c din România
împreună cu care formează arii continue după cum de altfel în
perioada anterioară anului
secole de a rândul au făcut parte
din acelaşi stat Ungaria sau Austro Ungaria Marin Mărgărit
CLXXVIII Aparţinând deci subdialectului crişean ele se încadrează
în chip resc în grupul graiurilor dacoromâne nord vestice
3.2. Elementele arhaice sau învechite care individualizează astăzi
graiurile româneşti din Ungaria constituie o trăsătură comună idi
omurilor vorbite în arii laterale marginale Puşcariu LR II
care evoluează într o relativă izolare faţă de româna literară Această
izolare evoluţia în condiţii deosebite într o măsură mai mare sau
mai mică faţă de cele cunoscute de limba standard s a menţinut
mai ales în perioada de modernizare a limbii literare şi de renun
ţare treptată la anumite trăsături vechi sau de sorginte dialectală
Izolarea la care ne referim a determinat e păstrarea unor elemente
arhaice e inovaţii necunoscute limbii literare
Individualitatea graiurilor de care ne ocupăm se manifestă atât
în privinţa păstrării unora dintre elementele de limbă veche cât şi
în cea a adoptării inovaţiilor
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S a evidenţiat cu diverse ocazii că principalul factor de menţinere
a limbii materne în comunitatea românească din Ungaria îl repre
zintă biserica în speţă biserica de rit ortodox în care dintotdeauna
şi până în zilele noastre slujba s a o ciat şi se o ciază în limba
română la fel ca şi predica rostită în româneşte Biserica ortodoxă
a reprezentat de a lungul timpului unicul element de coeziune a
etniei române dar şi principala instituţie de cultură de modelare
spirituală a enoriaşilor deoarece credinţa ortodoxă a însemnat
de fapt existenţa românească sub pavăza acesteia Csobai
Pentru unele dintre localităţile cu populaţie românească astăzi
biserica a rămas singurul loc unde credincioşii mai vorbesc între ei
româneşte Borbély
În cercetările privind lexicul s a insistat asupra caracterului con
servator al vocabularului graiurilor româneşti din Ungaria Marin
Mărgărit
CXXXVIII Borbély
reţinându se printre
altele păstrarea unor termeni speci ci secolului al XVI lea ulterior
dispăruţi din limba standard La o privire mai atentă observăm că
mulţi dintre aceştia sunt atestaţi în dicţionare numai sau în special
din scrieri religioase
fericat fericit adjectiv de provenienţă participială rezultat din
verbul a ferica a ferici la rândul său derivat din ferice lat felicem
v DA s v ferica SDLR s v fericesc a fost înregistrat în anchetele
din Otlaca Pustă judeţul Békés No amu numa a mea moarte nu știu
cum a O fericat dă mine dac aș muri și eu să nu mai chinzuiască nime
că doamne
mai bine când mori și nu te necăjești În DA se subliniază
faptul că termenul este întrebuiţat numai în literatura bisericească veche
subl noastră M M
fur hoţ
lat fur is termen propriu secolului al XVI lea Den
susianu HLR II
Rose i ILR
apare în textele culese de
noi din comuna Apateu judeţul Hajdú Bihar doar în locuţiunea
adverbială de a furul pe furiş hoţeşte În DA cuvântul fur este
ilustrat printr o mulţime de citate preluate din scrieri bisericeşti sau
din opere literare cu speci c istoric
mărturie martor martur lat martur uris suf ie v DM
DEX DLR s v des întâlnit cu această semni caţie în textele bise
riceşti din secolul al XVI lea Densusianu HLR II
se menţine
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în graiurile cercetate de noi doar în contexte speci ce unor rânduieli
mai cu seamă bisericeşti Exemplele citate din Micherechi judeţul
Békés sunt grăitoare în acest sens La popa nu ne am cununat numa
la casa satului cu două mărturii Hoţopan
La doi ai după
fujit ne am cununat ne o adus popa două mărturii doi bătrâni și atâta
(ibidem
peliţă corp derivat cu su xul diminutival iţă din piele lat
pellis reprezintă un calc după vechiul slav plutŭ corpus caro
color care în textele vechi româneşti traduce uneori pe tĕlo
corpus dobândind semni caţia trup în opoziţie cu su et duh
Densusianu HLR II
În graiurile din Ungaria cuvântul peliţă
preluat din limbajul religios este adoptat în mod resc în vorbirea
curentă aşa cum atestă exemplele culese din Micherechi Eu am pus
în belci la pruncii mei furchiţă ai grâu curat Dărt aceea le am pus ca să
îi pută strigoaiei când o vrea să l înștimbe pă pruncuţ Grâul că grâu îi
peliţa lui Isus Hristos el și nu lese strigoile și să apropie de prunc Petru
şan M
şi din Chitighaz judeţul Békés Să plătești corinda
noastră C un colac mândru frumos Din peliţa lui Hristos Martin
De reţinut că şi exemplele selectate în DLR pentru ilustrarea
acestui sens al cuvântului peliţă sunt preluate exclusiv din texte de
factură religioasă v DLR s v peliţă II
popor parohie
totalitatea credincioşilor enoriaşii dintr o
localitate dintr o parohie este citat cu acest sens în Histoire de la
langue roumaine a lui Ovid Densusianu Densusianu HLR II
Savantul insistă asupra faptului că în exemplul întâlnit într un text
din secolul al XVI lea acesta este adevăratul sens al cuvântului
popor Se pare deci că etnicii români din Ungaria aşa cum atestă un
exemplu din Săcal judeţul Hajdú Bihar conservă această semni
caţie din limba veche Atunci din satu aiesta poporu tot populaţia
enoriaşii o mărs în Comad
3.3. Importanţa bisericii rolul preoţilor şi al școlilor confesionale
pentru copii şi adulţi şcoli care au funcţionat o lungă perioadă de
timp pe lângă bisericile ortodoxe este subliniată adesea remarcân
du se latura lor educativă bine conturată efectele lingvistice bene ce
pentru cunoaşterea însuşirea şi folosirea corectă a limbii materne
Graiurile româneşti se remarcă printr o categorie de e l e m e n t e
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n e o l o g i c e majoritatea de origine latină individualizate prin
c a l e a d e p ă t r u n d e r e şi de xare în lexicul dialectal Este
vorba de câteva neologisme intrate în grai prin intermediul bisericii
ind cunoscut faptul că Biserica Ortodoxă Română a dat cadrul
legal pentru orice iniţiativă acţiune culturală chiar dacă nu bise
rica a fost iniţiatorul Csobai
Aşa se explică penetrarea
şi păstrarea în aceste graiuri a anumitor neologisme dintre care
amintim doar câteva
abzice este întrebuinţat cu sensul a da declaraţie de renunţare a
renunţa
lat abdico ere Am fost culaci și după moartea soţului
am abzis dă pământ Bătania judeţul Békés
comanda a rezultat printr o falsă tăietură din recomanda
fr
recommander şi este un termen obişnuit pentru acţiunea de a pro
pune de a recomanda unui tânăr în vederea căsătoriei o anumită
fată D apu da erau muieri care comandau Bătrâne erau care mereau
de la o familie la alta No apu amu dacă o avut o nepoată spunând o mu
iere bătrână o avut o nepoată nu vinea la fecior
Aște n o fo plătite
num așa neamuri așa aduceau laolaltă pruncii Hoţopan
Verbul atestat în localitatea Micherechi evocă un obicei bine xat
în tradiţia locală fapt dovedit prin cele două substantive derivate de
la a comanda comandă şi comandat Cu comanda așa o fost Și zâc cum
am fost și eu cu găzdoaia mea O fost unchiu Ioșcă o fost mult sclugă
la Floare Nu m am gândit eu la ea c o fost dă gazdă pângă mine
Unchiu Ioșcă m o comandat el o zâs că fata aceea i bine dacă o aș lua
ar veni după mine și tăte
Fost o suca comandatului Știi o fo neam
dincoace și neam dincolo i o ntolocat neamurile ibidem
serv servitor
lat servus este întâlnit mai ales în contextul
servul lui Dumnezeu preotul cu citate din Micherechi Când cineva
este pe moarte este chemat preotul servul lui Dumnezeu să l dezleje dă
sub păcate Hoţopan
Ai grijă de servii tăi Doamne Nicula
suscrie a se suscrie cu varianta mai apropiată de etimon subscrie
a pune semnătura a se semna
lat subscribere a fost notat în
localităţile Micherechi Fiţi așa de buni și veniţi și vă suscrieţi că noi
vrem să ne cununăm Hoţopan
şi Săcal Ruşii o zâs că
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dacă m oi suscrie su piporușu cela ca să rămân acolo la ei ca grejdan
ca rus dăloc mă lasă liber
3.4. Un număr mare de elemente lexicale având de aseme
nea caracter individualizator îl constituie î m p r u m u t u r i l e
d i n l i m b a m a g h i a r ă pătrunse în graiuri în perioade
diferite de evoluţie a acestora e de jos în sus prin in uenţă di
rectă ca urmare a convieţuirii de veacuri a populaţiei româneşti
cu populaţia maghiară e de sus în jos pe cale administrati
vă Unele dintre acestea sunt comune cu graiurile nord vestice
învecinate alomaș gară
magh állomas bolund nebun
magh bolond ciont os
magh csont corhaz spital
magh
kórház culduș cerşetor magh koldus cuștuli cuștului a gusta
magh kóstolni șogor cumnat
magh sógor temeteu cimitir
magh temető uișag ziar
magh újság ş a cf Marin Măr
gărit
CLXXI CLXXIII Borbély
Altele împrumuturi
propriu zise adaptate sistemului lexico gramatical românesc sau
calcuri lingvistice sunt cunoscute mai ales în graiurile româneşti
din Ungaria Această a doua categorie bogată şi variată se întâl
neşte în toate domeniile vieţii materiale rurale lucrările consacrate
graiurilor româneşti din Ungaria cuprind liste întregi cu termeni
de origine maghiară dar şi numeroase aspecte privind domeniile
cărora le aparţin aceştia modalităţi de adaptare şi de integrare Re
ţine atenţia în mod deosebit c a p a c i t a t e a r e m a r c a b i l ă
de preluare şi de absorbţie a elementului
l e x i c a l m a g h i a r precum şi faptul că aceste împrumuturi
s au limitat la vocabularul uzual f ă r ă s ă a f e c t e z e f o n d u l
l e x i c a l p r i n c i p a l r o m â n e s c Marin Mărgărit
CLVIII CLXI Borbély
Pe de altă parte cu excepţia
anumitor elemente vechi atestate în istoria limbii române încă
înainte de secolul al XVI lea cum ar su xele aș os uș pentru
care de altfel sunt propuse etimologii multiple Densusianu HLR
I
Rose i ILR
Form cuv
sau ău Rose i ILR
Form cuv
ă u lui șag șug Densusianu HLR I
Form cuv
în graiurile actuale n u s e p o a t e
vorbi de împrumutarea unor afixe maghiare
care să se ataşeze la teme româneşti inventarul de su xe şi pre xe
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prezintă puţine excepţii în raport cu situaţia din limba standard
Marin Mărgărit
CVIII
În sfârşit anumite cuvinte formate cu su xele amintite dar
împrumutate într o perioadă relativ mai recentă au fost preluate
e odată cu termenul împrumutat ca atare din limba maghiară
andălui a porni
magh indulni ciupeli a jumuli o pasăre
magh csupálni cuștului a gusta magh kóstolni cu adaptarea la
sistemul deja cunoscut prin trecerea lui oni uni la ui e prin
calc lingvistic a sui sus pe cal poate reprezenta un calc după magh
felül pre xul fel sus
verbul ül a se urca a se sui
Trebuie subliniat în acelaşi timp că in uenţa limbii maghiare nu
a afectat î n n i c i u n f e l s i s t e m u l g r a m a t i c a l româ
nesc astfel încât de exemplu prezenţa în capitolele de morfosin
taxă a unor adverbe sau conjuncţii de origine maghiară se referă
e x c l u s i v l a i n v e n t a r u l şi nu la probleme de distribuţie
de regim sintactic sau privind chestiuni strict gramaticale
3.5. Un aspect evidenţiat în lucrările mai noi are în vedere e x
p r e s i v i t a t e a re ectată în graiurile româneşti din Ungaria
De la e p i t e t e pită așe mândră măroacă Chitighaz el o fost un
cioroc frumos și multoc Otlaca Pustă brânca asta tăt nimurică mi i
(idem la c o m p a r a ţ i i ecare jup de cânepă îl întindeai așa ca o
căsuţă Micherechi Soţul mă chema să mă joace apu el așe ca bâta
ia așe nu o știut juca nimic Chitighaz s o nvăluit lumea tumna ca
pisatu cu mămăliga și ungur și mneanţ și ţâgan și
idem casa e
tumna ca omu o sau ca femeia când să îmbracă nu i bai orișicât îi
dă urâtă numa dacă să mbracă să cosmetichește o ţârucă tît îi faină
Cenadul Unguresc judeţul Csongrád şi m e t a f o r e Până ce o
trăit mama sub aripele a ei tăţ am încheput tăţ șasă fraţi Săcal
pita o frământai pân asuda grinda Otlaca Pustă sunt modernă
draga mea da modernă da când iau o haină pă mine parcă o acăţ în
cui Bătania până la e x p r e s i i a r t i s t i c e S o văzut că i tare
mâncată dă viaţă Săcal să nvăluieşte sara cu zuua se îngână ziua
cu noaptea se înserează ibidem mai mult caii iosagu i au plăcut
soţului lângă iosag ş o pus capu Chitighaz toate sunt constituite
din elemente lexicae speci ce graiului şi redau participarea afectivă
cf Borbély
implicarea sinceră a povestitorilor în
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naraţiune Marin
De remarcat că până şi proverbele şi zicalele
întâlnite în povestirile înregistrate cu ocazia cercetărilor de teren
sunt create pe baza unor elemente cu speci c local omu blăstămat
și pă pipirig a ă ciot Bătania corespunzând expresiei zicală a găsi
nod în papură câte sate atâtea zănate idem pentru cunoscutul
proverb câte bordeie atâtea obiceie zâce că măru nu pică dăparte
dă lemn Apateu pentru aşchia nu sare departe de trunchi ş a
3.6. Un alt aspect în general neglijat deşi prezintă importanţă are
în vedere faptul că graiurile româneşti din Ungaria în special cele
din Micherechi Otlaca Pustă şi Chitighaz dispun şi de o variantă
scrisă re ectată în Monogra a comunei Micherechi realizată de Teodor
Pătcaşiu în
sau în culegerile de literatură populară apărute
în lucrări de sine stătătoare cum sunt Povestirile lui Mihai Purdi
Budapesta
şi Poveștile lui Teodor Șimonca Budapesta
care
au văzut lumina tiparului datorită lui Alexandru Hoţopan Bucin
sau în diverse publicaţii aşa cum este cazul bogatei colecţii
formate din
de texte populare notate de Florica Otlăcan Frătean
din Chitighaz apărută sub îngrijirea Evei Kozma în Izvorul
p
Pe lângă valoarea documentară şi artistică aceste ade
vărate perle reprezentative pentru vorbirea românilor din Ungaria
re ectă preocuparea meritorie de a găsi cea mai adecvată formă de
redare în scris a particularităţilor de grai cf Marin
4. În sfârşit două trăsături distinctive pot considerate semni ca
tive şi de nitorii pentru comunitatea vorbitorilor de limbă română
din Ungaria atitudinea pozitivă faţă de limba maternă evidenţiată
de faptul că majoritatea acestora se consideră români pentru că vorbesc
românește adesea subliniind cu mândrie şi deosebit de impresionaţi
dragostea faţă de limba maicii şi ataşamentul faţă de etnia română
bilingvismul româno maghiar fenomen relativ vechi declanşat înainte
de
cf Borbély
şi astăzi generalizat
4.1. Fazele parcurse de acest fenomen descrise ştiinţi c în lucră
rile Anei Borbély sunt redate sugestiv în comentariile înregistrate
de noi pe teren Într o perioadă de început când exista un echilibru
stabil din punct de vedere demogra c şi lingvistic între cele două
etnii cea română şi cea maghiară în satele din sud estul Ungariei
tare vorbeau românește Apateu iar în cele cu populaţie mixtă atât
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românii cât şi ungurii utilizau deopotrivă româna şi maghiara ca
mijloc de comunicare fost o unguri mulţi care așe o știut rumânește
vorovi ca rumânii Săcal este perioada în care se poate vorbi de un
b i l i n g v i s m e c h i l i b r a t s t a b i l a d i t i v Borbély
Acest echilibru a început să slăbească odată cu instau
rarea puterii hortyste când învăţământul de stat în limba română
este interzis iar opresiunile şi maghiarizarea masivă lasă urme
profunde între care adâncirea şi extinderea bilingvismului şi
ştergerea treptată a identităţii naţionale la grădiniţă acol am învăţat
numa ungurește Săcal n o fost slobod să vorbim românește Bătania
atunce n o fost aicea românește şcoală Chitighaz Chiar dacă după
cel de Al Doilea Război Mondial se mimează o încurajare a naţi
onalităţilor revenirea şi revigorarea mult visate şi clamate nu s au
întâmplat decât sporadic şi pentru scurte perioade Pierzându şi
mai întâi funcţiile sociale limba română îşi restrânge treptat sfe
ra de utilizare la mediul familial şi apoi aproape exclusiv la cel
strict religios cf Borbély
faza următoare ind
pierderea deprinderii de a mai vorbi româneşte acuma este mulţi
români care nu ști românește Cenadul Unguresc
4.2. Cauzele care au acţionat în sensul pierderii identităţii româ
neşti sunt atât de ordin obiectiv cât şi subiectiv
4.2.1. Considerăm cauze o b i e c t i v e pe cele care vin din afara
societăţii româneşti cum ar înmulţirea căilor şi a mijloacelor de
pătrundere a limbii maghiare la toate nivelurile slăbirea pentru
o perioadă după cel de Al Doilea Război Mondial a in uenţei
bisericii ortodoxe proces accentuat de politica statului comunist
care a dus la diminuarea prestigiului acesteia Relativa revigorare
de după
strădania sinceră a preoţilor de a atrage populaţia pe
calea bisericii atâta timp cât enoriaşii aproape exclusiv bătrâni care
vorbesc care ştiu limba română sunt din ce în ce mai puţini nu pot
avea decât şanse minime Între cauzele obiective trebuie subliniată
şi slaba implicare din partea statului român în viaţa spirituală
culturală a românilor rămaşi în afara graniţelor ţării după
4.2.2. Cauzele s u b i e c t i v e sunt cele care ţin de societatea
românească şi ele se referă în principal la diminuarea prestigiului
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limbii române a învăţământului în limba maternă ajungându se
la ceea ce Victor Iancu numea pe bună dreptate un non sens adică
la predarea limbii române în grădiniţe şi în şcoli ca pe o limbă străină
Iancu
ceea ce reprezintă fără îndoială un proces cu
urmări nefaste Din momentul în care învăţarea limbii române
va deveni o chestiune utilitaristă soarta ei e de pe acum decisă
(ibidem
În aceeaşi ordine de idei diminuarea interesului pentru limba
română a fost şi este explicabilă prin greșeala de a limita delibe
rat învăţarea limbii materne doar la varianta ei dialectală Repet
o a rmaţie pe care am făcut o şi cu alte ocazii Marin Mărgărit
XXVII şi anume că este cu totul greşită atitudinea adoptată
în anii din urmă faţă de raporturile dintre vorbirea românilor din
Ungaria şi limba română literară numită de Victor Iancu în aceeaşi
lucrare limba română comună ibidem adică limba română care
ar trebui să e un reper al tuturor românilor Cu alte cuvinte tot
ceea ce aparţine limbii române literare aparţine şi limbii românilor
din Ungaria ibidem indiferent de nivelul la care se face referinţă
5. Revenind la cele câteva grupe de particularităţi lingvistice
discutate mai sus constatăm că ele reprezintă
evoluţii normale reşti produse în toate unităţile dialectale
graiuri subdialecte nord vestice ale dacoromânei cărora li se
subsumează vorbirea dialectală din Ungaria
elemente care individualizează aceste graiuri prin faptul că ele
aparţin subdialectului crişean a cărui soartă o împărtăşesc din
cele mai multe puncte de vedere
particularităţi în primul rând lexicale elemente conservatoare
sau inovaţii cu circulaţie redusă speci ce ariei cercetate păstrate
sau adoptate adaptate împrumutate pentru a indica anumite re
alităţi obiecte activităţi obiceiuri rânduieli etc unele începând
deja de câtva timp să e depăşite părăsite ieşite din uz Caracterul
caduc perimat al unor asemenea elemente se datorează faptului
că ele erau proprii unei perioade istorice ea însăşi depăşită şi unei
categorii de vorbitori care astăzi în mare majoritate nu mai sunt
în viaţă iar transmiterea perpetuarea lor la generaţiile de vârstă
medie sau tinere nu s a întâmplat Constatarea este con rmată
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de datele sociolingvistice şi demogra ce cele mai recente Borbély
Primele două categorii ale căror componente sunt reprezentate
prin particularităţi din toate domeniile limbii presupun o evoluţie
lentă elementele respective făcând parte alături de cele comune cu
varianta literară din f o n d u l s t a b i l al limbii
Totodată cercetarea graiurilor româneşti din Ungaria evidenţiază
o situaţie interesantă în ceea ce priveşte evoluţia sau involuţia lor
Datele rezultate din descrierea acestor graiuri demon
strează în mod clar că în ansamblu şi în pofida presiu
nii din partea limbii populaţiei majoritare ele se prezintă
într o poziţie paradoxal avantajată au o con guraţie dialectală
bine conturată se caracterizează printr o serie de particularităţi
stabile structura lor gramaticală funcţionează normal dispunând
de capacitatea de a prelua şi adapta împrumuturile În acelaşi timp
dispun de mijloace creative artistice su ciente astfel încât să poată
funcţiona ca un idiom complet şi complex de sine stătător Cu alte
cuvinte tendinţa de a abandona graiul matern nu este rezultatul
unei slăbiciuni al unor de cienţe al incapacităţii acestuia de a servi
ca mijloc de comunicare Dacă acest idiom ar evolua în condiţii
normale schimbarea lui s ar produce lent fără modi cări semni
cative fără evenimente deosebite Dacă însă evoluţia lui are loc
în condiţii de bilingvism agresiv invaziv în urma constrângerilor
sociale obiective variate şi multiple exercitate neîntrerupt asupra
câtorva generaţii idiomul respectiv este mai întâi alungat din
viaţa socială în cea particulară devenind unul special cu între
buinţare limitată pentru ca apoi să e înlocuit total să dispară
Dispariţia are loc când idiomul este părăsit de toată lumea ceea ce se
întâmplă numai în anumite condiţii istorice şi fără îndoială numai
în condiţiile bilingvismului sau când lumea lui dispare Și știţi
că limba asta română cum am zâs dacă noi om muri ar muri și limba
română aice cu noi cu tăt Bedeu judeţul Hajdú Bihar
Situaţia acestor graiuri se aseamănă în oarecare măsură cu
cea a graiurilor germanice din Vosgii meridionali care aşa cum
observa Oscar Bloch rezistă într un mod aproape surprinzător la
atacul limbii franceze Bloch
iar procesul de dispariţie
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nu este un proces de invadare lentă adică limba mai puternică nu
cucereşte poziţie cu poziţie structura gramaticală a limbii mai slabe
ci la un moment dat vorbitorii renunţă la limba simţită ca ind
mai slabă Procesul descris de Ion Coteanu Coteanu
cu
referire la dialectul istroromân pe care autorul îl consideră limbă
este identic cu cel parcurs de graiurile româneşti din Ungaria cu
deosebirea că în cazul nostru destrămarea structurii gramaticale
prin nenumărate forme mixte nu se produce
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NOTE
Fiecare dintre lucrările amintite oferă liste ample de bibliogra e cu
o serie de contribuţii la care mă voi raporta după caz pe parcursul
articolului
Pentru câteva dintre arhaismele întâlnite în morfosintaxa graiurilor
din Ungaria v Marin
În primii ani de greco catolicism româna era singura limbă de cult în
localităţile cu biserici de rit greco catolic mai târziu însă şi îndeosebi
după Primul Război Mondial slujbele în limba română au fost înlocuite
forţat şi treptat de cele în limba maghiară cf Borbély
Activitatea multilaterală culturală mai ales susţinută şi întreţinută
de către preoţii ortodocşi este evidenţiată în majoritatea lucrărilor
consacrate românilor din Ungaria cf între altele Csobai
şi mai
ales monogra ile localităţilor Chitighaz Berényi
Bătania Berényi
Micherechi Berényi
Pentru discuţii mai amănunţite privind istoria cuvântului ferica v
Marin Mărgărit
CXXXIX
Un comentariu mai amplu asupra sensurilor cuvântului popor poate
urmărit în Marin Mărgărit
CXLVI
În limba română vorbită este din ce în ce mai des întâlnită exprimarea
a se sui sus a coborî jos
Ne referim la vorbitorii din generaţia medie şi la cei în vârstă tinerii
în general nu mai folosesc şi nu mai cunosc limba română În studiile
sale despre bilingvismul româno maghiar Ana Borbély analizează
procesul de înlocuire a limbii materne cu limba cială maghiara
urmărind cauzele fazele acestui fenomen lingvistic în comunitatea
românilor din Ungaria Borbély
Este cunoscută situaţia localităţii Micherechi unde datorită dezvoltării
economice determinată de amploarea deosebită dobândită după
de grădinăritul în sere o vreme
s a menţinut majoritatea
românească Constatarea are un caracter relativ întrucât şi aici în
ultimii
de ani numărul celor pentru care româna este considerată
limbă maternă a scăzut cu
Borbély
procesul accen
tuându se după
Materialul dialectal folcloric pe care ne bazăm cercetarea de faţă şi în
general pe care se întemeiază investigaţiile din ultimii
de ani
provine de la vorbitori care în momentul culegerii datelor erau deja
trecuţi de
de ani
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Iulia Mărgărit

Rolul informatorului în cadrul
anchetei dialectale
Pentru a discuta problema anunţată în titlu se impune să decrip
tăm termenii tehnici utilizaţi în formula amintită În bibliogra a
de specialitate prin anchetă dialectală AD se înţelege investi
garea unei anumite varietăţi geogra ce idiolect grai al unei loca
lităţi regiuni etc de către un anchetator A folosind o anumită
metodă de anchetă pentru a obţine şi a înregistra date lingvistice
despre graiul respectiv Rusu
Pentru clari care deplină
adăugăm faptul că investigarea se desfăşoară la faţa locului pe
teren în patria graiului adică la sat unde A cercetătorul dia
lectolog se deplasează şi unde colaborează cu unul sau mai mulţi
informatori I sau subiecţi S în funcţie de tipul AD Se înţelege
că denumirea I ori S se atribuie oricărui sătean selectat iniţiat şi
condus de A pe rul unei discuţii tematice libere etc urmărindu se
anumite obiective ştiinţi ce În literatura ştiinţi că de pro l pentru
I gurează de niţia individ cu o anumită competenţă lingvistică
şi o anumită intuiţie care îi permite să ofere A date despre graiul
investigat Rusu
În cadrul desfăşurării AD A are nevoie de unul sau mai mulţi
informatori care trebuie să îndeplinească anumite condiţii să e
originar ca şi familia din care provine din localitatea aleasă spre
cercetare să trăit exclusiv acolo iar dacă este bărbat să nu
efectuat prea multe călătorii în afară de serviciul militar şi mai
ales pentru mult timp să nu lucrat în alte localităţi toate aces
tea pentru a nu şi alterat graiul să aibă o pronunţie clară să nu
prezinte di cultăţi de vorbire să e sociabil disponibil să i placă
să stea de vorbă să e inteligent pentru a putea colabora cu A şi
a i furniza răspunsurile aşteptate După unii cercetători calităţile
ştiinţi ce şi umane ale A şi experienţa sa de teren asigură în general
o bună alegere Rusu id ib Îndeplinirea criteriilor enumerate
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constituie o premisă absolut obligatorie întrucât calitatea anchetei
dialectale depinde în mare măsură de alegerea informatorului Di
alectologie
Observaţia ni se pare susceptibilă de amendamente
şi prin urmare vom adăuga gradaţia în cea mai mare măsură
Precizarea se impune întrucât calitatea unei AD este dependentă
indiscutabil de calitatea I pusă în evidenţă de colaborarea cu A
Pentru a şi atinge scopul AD trebuie să se soldeze cu informaţia
lingvistică scontată privind starea graiului cunoscut mai puţin
cunoscut necunoscut elementele speci ce din diverse domenii
ale limbii arhaice şi sau inovatoare in uenţele graiurilor şi sau
idiomurilor învecinate relaţia limbă literară grai În plan secund
AD aduce un supliment de informaţii referitoare la viaţa cotidiană
munca istoria trecutul localităţii etnogra a şi folclorul acesteia
regulile de viaţă ale locuitorilor odinioară şi în prezent educaţia în
familie relaţiile interetnice după caz etc
Pentru a ilustra în mod concret rolul informatorului în realizarea
AD ne am oprit asupra materialului cules din comunităţile româ
neşti situate în sud estul Ungariei în ultimul deceniu al secolului
trecut Respectivul material prelucrat îmbrăcând aspectul unui
corpus de texte însoţit de glosarul aferent şi de un studiu lingvis
tic corespunzător a fost publicat în două ediţii distincte În
a apărut volumul Graiuri românești din Ungaria Studiu lingvistic
Texte dialectale Glosar Bucureşti Editura Academiei Române
semnat de Maria Marin şi Iulia Mărgărit
TD Ung În
aceleaşi autoare republică volumul sub un titlu diferit renunţând
la transcrierea fonetică ca principiu de realizare a textelor pentru a
marca modi carea opticii Românii din Ungaria Texte Glosar Studiu
lingvistic Bucureşti Editura Academiei Române
Rom Ung
Simpli carea operată a urmărit în principal lărgirea cercului de
cititori şi utilizatori ai volumului eludând transcrierea fonetică din
prima ediţie barieră drastică în accesul cititorilor limitat astfel la
cercul dialectologilor al lologilor în general Spre exempli carea
chestiunii speci cate în titlu propunem cititorului următorul text
din varianta secundă a volumului informatoare Emilia Mureşan
de la părinţi
văduva Emilia Târnovan
de ani după şi prin
căsătorie
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Cânepa o rodit în pământu nost
I o plăcut pământ bun la cânepă pământ bun pregătit Şi să nu e
cu iarbă multă şi nu să săpa că era deasă cultura de ctânepă numa
umblau dă pliveau oamenii zmuljeau iarba verde Cânepa cân s o uscat
atunci o ţâneau în apă Aveam aicea Crişu şi
afară din Criş apă şi
acolo puneau cânepa întră patru pari câteva zâle Ş o scoteau şi mereau
inde cura apa şi o spălau acolo
o aduceam acasă şi să usca Am avut
meliţă cu care o băteau câlţii pica dân ie Aşa mi plăce minosu ca
pruncă m aduc aminte acuma Şi eu mă băgam acolo să văd şi ieu
Când o trecut amu cânepa pă aceea cu colţ mari or mai micuţ darac
de diferite dimensiuni o zdrobit o prin meliţă şi tăt o picat din ie
Atunci iarna torceam Şi pă mine m or învăţat să torc Moşu Dumnezeu
îl ierte m o făcut furcă o bâtă lungă şi i o făcut aşa ca o şezătoare
Mie m o plăcut să torc da verişana cu care am vorbit în biserică unde
anchetatoarele asistaseră la slujbă ie o ţâpat o su pat furca nu i o
plăcut Da io aşa am fost învăţată
dacă tata meu or mama mea o
moşu o măcarcine m o spus că ceva eu aceea am ascultat Da verişa
na aşa era năstajnică Ie nu pre asculta Păi îi era ciudă pă mine că
tu tăt faci io aşa am fost şi acuma sunt aşa Io nu ştiu să mă sfădesc cu
nime Aici sunt cu nora dă douăzăşiopt de ai Da noi nu ne am sfădit şi
ş acuma tot aşa sunt îngăduitoare Aşa am învăţat de la părinţ or zâs că
nu i frumos să minţeşti nici să te sfădeşti o să sudui pă cineva Pace
o fost în casă Şi când m am măritat la bătrâni întrucât soţul orfan
nu avea decât bunici ş acolo o fost pace Ba încă baba o fost măştihoaie
că baba dulce o murit şi moşu s o căsătorit Şi tare m o ominit da şi noi
pă ie Rom Ung
Fragmentul citat face parte dintr o expunere mai amplă privind
cultura cânepii înregistrată în localitatea Bătania Din punctul de
vedere al fondului de cunoştinţe transmis cititorul dispune de
informaţia necesară chiar pentru a experimenta cultura respectivă
În relatare povestitoarea respectă cronologia etapelor fără
omisiuni sau inversiuni înscriindu se în cerinţa A Porneşte ca un
agronom autentic de la calitatea pământului care trebuie neapărat
respectată şi ajunge ca un textilist la rul obţinut Este evident
că toate cunoştinţele provin din experienţa proprie dobândită în
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familie astfel încât la un moment dat expunerea deviază către
copilărie şi consideraţii educativ pedagogice din perioada re
spectivă Esenţial este faptul că în familia ţărănească educaţia se
făcea prin muncă şi pentru muncă Adulţii îşi pliau exigenţele după
anii copiilor Lecţia torsului a fost pregătită cu material didactic
corespunzător respectiv o furcă adaptată la vârsta unei fetiţe de
ani Prevăzută cu o anexă şezătoare aceasta asigura elevei
o anumită comoditate La alte activităţi deşi nu putea să participe
direct de pildă aşezatul cânepii la topit totuşi copilul era nelipsit
pentru a se obişnui şi a se deprinde cu munca respectivă Şi eu mă
băgam acolo să văd şi eu Meritul de a i cultivat dragostea pentru
activităţile în care erau angrenaţi părinţii şi bunicii cu siguranţă
revine acestora Măturisirea de la
de ani Aşa mi plăcea minosul
de cânepă ca pruncă m aduc aminte acuma atestă prezenţa ei pe
câmp de timpuriu şi adaptarea la atmosfera sezonului de munci ag
ricole Este de presupus că discuţiile adulţilor urmăreau să dezvolte
ataşamentul pentru pământ şi culturile aferente Şi totul se făcea
în spiritul celei mai depline armonii celei mai reşti normalităţi
pentru că munca şi colaborarea în muncă guvernau totul Pace o fost
în casă la părinţi şi când m am măritat ş acolo o fost pace Implicit
naratoarea oferă aproape un mic tratat de morală de pedagogie
ţărănească de cea mai bună calitate cu principii etern valabile
nu i frumos să să minţeşti nici să te sfădeşti o să sudui O astfel de
familie şi o astfel de educaţie pentru comunitatea respectivă nu ar
părea o excepţie După căsătorie pentru I în noua familie mediul
sentimental şi moral nu s a modi cat deşi după recăsătorirea
bunicului văduv aveau bunică vitregă Drept rezultat respectul în
familie între generaţii atât de îndepărtate ca vârstă a fost reciproc
tare ne o ominit da şi noi pă ie
Informaţiei extralingvistice mai mult decât satisfăcătoare îi core
spunde o informaţie lingvistică pe măsură Urmărind rul expune
rii constatăm chiar de la început adaptarea topicii la mesaj Ampla
sarea verbului în deschiderea comunicării urmat de subiectul însoţit
de o determinare absolut obligatorie în optica naratoarei asigură
ponderea accentului semantic în legătură imediată cu acuzativul
prepoziţional exprimând dativul ca încheiere aproape graduală
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I o plăcut perfect compus regional pământ subiect gramatical
bun atribut practic esenţial la cânepă cânepii subiect logic Ca
şi când ar fost vorba de o inţă demnă de respect urmează o altă
exigenţă a acesteia neapărat respectată de agricultori și să nu e
cu iarbă multă şi în consecinţă cultura ind deasă nu se săpa se
plivea Apoi topica se modi că radical subiectul revenind în po
ziţia sa obişnuită Cânepa când s o uscat
într o expunere despre
prelucrarea plantei în gospodăria ţărănească în urma căruia va
rezulta
bra textilă
rul Verbele se succed ca în orice acţiune
narată dar în varianta lor regională din idiolectul povestitoarei or
ţânut perfect compus cu auxiliarul or şi modi carea fonetică i
î explicabilă prin rostirea dură a consoanei iniţiale cură curge
curent la nivelul graiului în varianta etimologică moştenită lat
currere mereau mergeau lat mergere formă analogică după cure
îl ierte conj prez sg contras să îl ierte or zâs au zis verbe con
jugate cu su x la indicativ sau conjunctiv prezent sg să nu minţeşti
Formele pronumelui personal I dativ singular apar depalatalizate
rostite dur m o mi o plăcut m aduc mi aduc aminte m o
mi a spus spus Menţionăm şi adjectivul posesiv nost în varianta
regională nordică creată prin reducerea grupului consonantic str
st pământu nost Lexeme în varianta regională ai ani inde
unde minos miros prin acomodare m
r
m
n o ori
măcarcine oricine năstașnică neastâmpărată împrumut de origine
sârbă nestašan având curs din Voivodina prin Banat până în Olte
nia Bărbuţ Dicţ olt derivate regionale măștihoaie feminin refăcut
în cadrul moţiunii după măștihoi maștehă mamă vitregă veri
șană verișoară semantisme speci ce babă bunică moș bunic
a omeni a arăta consideraţie a trata omeneşte a respecta pruncă
fetiţă a ţipa a arunca Fragmentul în fond o expunere spontană
impresionează prin exemplaritate Este o naraţiune rotundă în
care liantul ca în orice creaţie populară nu lipseşte Şi acolo puneau
cânepa ş o scoteau ş o spălau şi să usca Sub aspectul expunerii
rămâne un exemplu în domeniul textelor dialectale
Fragmentul analizat a fost furnizat la cererea A mai precis la
întrebarea acestuia Să ne spui tot lucrul cânepii cum se pregătea locul
După cum am putut vedea I se implică în AD cu personalitatea sa
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de agricultoare cu experienţa acumulată aptă prin comunicarea
orală să satisfacă cererea Solicitarea avansată prezintă două aspecte
contradictorii pe de o parte conversaţia cu persoane necunoscute
superioare intelectual poate produce inhibiţii plus suspiciunea
că s ar urmări de fapt altceva decât ceea ce se pretinde la care
se adaugă şi rea mai mult sau mai puţin emotivă în absenţa ex
erciţiului dialogal Pe de altă parte atunci când I depăşeşte aceste
posibile impedimente iar conversaţia se desfăşoară în parametrii
normalităţii sentimentul de satisfacţie întovărăşeşte răspunsurile
Conducătorul anchetei trăieşte mulţumirea de a întâlnit fapte
de limbă mai mult sau mai puţin aşteptate respondentul de a
fost ascultat de a i se recunoscut în sfârşit competenţa într un
domeniu în care excelează Starea de spirit pe care el o traversează
este asigurată de propria i inteligenţă Manifestând pentru început
o anumită reticenţă faţă de chestionarea survenită pe parcurs per
cepând satisfacţia produsă la răspunsurile primite I ajunge în cele
din urmă să se întreacă pe sine să şi uimească interlocutorul
avantajat poziţional Nu este un secret faptul că unii dintre subiecţi
au calităţi uluitoare şi că cercetătorii în notaţiile lor şi au repartizat
subiecţii în buni şi răi Pentru Sever Pop de pildă informatorii buni
sunt cei dotaţi intelectual ind şi comunicativi Însemnările acestuia
sunt revelatoare el nu se s eşte să cali ce o informatoare anal
fabetă de o inteligenţă scăpărătoare Jurnal
întâlnindu se
pe această cale cu o observaţie a lui Eugen Coşeriu Lingvistica
Există vorbitori inculţi şi de origine socială insigni antă care
manifestă o mare abilitate în vorbire În fond este vorba de calităţi
native excepţionale dar evident necultivate
Deoarece subiectul pe care l am ales este o femeie opţiunea pen
tru alegerea acesteia ca parteneră în AD pentru atlas sau pentru
texte dialectale apare motivată cu asupra de măsură la mulţi
dialectologi Dacă Sever Pop a preferat informatoarele pentru re
cunoscutul lor conservatorism Pierre Nauton Exposé
notează
despre colaboratoarea lui din pct
Confrontée avec ďautres
patoisants s est révellée un excellent temoin Stelian Dumistrăcel
(et alii
face mărturisiri în acelaşi sens În ceea ce ne priveşte
circumspecţi la început şi din pudoare dată ind brutalitatea
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unor întrebări după folosirea accidentală a unei informatoare la
Cudalbi pct
din reţeaua NALR Mold Bucov am recurs
apoi de preferinţă la astfel de subiecţi
Am descoperit adesea
mai multă mobilitate intelectuală şi o dată acceptată convenţia
de lucru un caracter mai rezolut şi o mai mare comunicativitate
obţinând rezultate comparabile cu cele mai bune prestaţii ale sub
iecţilor bărbaţi acomodaţi cu programul anchetei
Parafrazând observaţia lui E Benveniste
că limba
este pentru om singurul mijloc de a atinge alt om de a i trans
mite şi de a primi de la acesta un mesaj atunci şi AD din această
perspectivă constituie o comunicare bilaterală bazată pe relaţia
particulară care se stabileşte la un moment dat între A şi I cf Rusu
Tratat
Dacă funcţionalitatea relaţiei rămâne în mare măsură
în responsabilitatea A a cărui pregătire de specialitate trebuie să
atragă I până la a şi l face partener loial într o discuţie bazată pe
un chestionar prestabilit sau spontan caracterul fructuos al acestei
colaborări sub aspectul prestaţiei efective şi al rezultatului depin
de covârşitor de I Rolul acestuia în desfăşurarea AD este decisiv
Însăşi instituirea AD este condiţionată de prezenţa I la parametrii
doriţi Fără să ştie ca în multe alte încercări I poartă pe umerii săi
acţiunea de culegere a materialului lingvistic documentar aducând
servicii imense limbii pe care o vorbeşte cotidian Nu întâmplător
ne am oprit asupra acestei probleme Subliniind aportul decisiv al
I la cunoaşterea limbii în haina ei de lucru aducem indirect un
omagiu acestuia ca exponent al celor care şi au vorbit neîntrerupt
limba păzind o de uitare îngrijind o pentru urmaşii lor Aşa cum
meritele cultivatorilor de pământ în timp de pace sau ale ostaşilor
în timp de război nu le putem ignora tot astfel în plan spiritual
contribuţia locutorilor ţărani virtuali informatori la supravieţuirea
limbii noastre rămâne o realitate incontestabilă
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ABREVIERI
Emile Benveniste Problèmes de linguistique générale
Paris Gallimard
Coşeriu Lingvistica Eugen Coşeriu Lingvistica din perspecţia spaţială şi an
tropologică Trei studii cu o prefaţă de Silviu Berejan şi
un punct de vedere editorial de Stelian Dumistrăcel
Chişinău
Dialectologie
Dialectologie română de Matilda Caragiu Marioţeanu
Ştefan Giosu Liliana Ionescu Ruxăndoiu Romulus
Todoran Bucureşti Editura didactică şi pedagogică
Benveniste

Dumistrăcel et alii Stelian Dumistrăcel Doina Hreapcă Ion Horia
Bârleanu Ancheta dialectală ca formă de comunicare
Iaşi Editura Academiei Române
Nauton Exposé
Pierre Nauton Atlas linguistique et ethnographique du
Massif Central IV Exposé général Table questionnaire
index alphabétique Paris
Pop Jurnal
Sever Pop Însemnările despre localităţile anchetate şi
despre informatori făcute în cursul anchetelor manuscris
Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară Cluj Na
poca
Rusu
Valeriu Rusu Introducere în studiul graiurilor româneşti
Bucureşti Editura ştiinţi că şi enciclopedică
Tratat
Tratat de dialectologie românească coordonator Valeriu
Rusu Craiova
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Stella Nikula

Condiţia de fiinţă umană
Toate s praf

Lumea i cum este Și ca dânsa suntem noi
(Mihai Eminescu Epigonii

Om
și
om Acesta este răspunsul pe care îl dă omul satului
atunci când i se pune întrebarea care este părerea sa despre inţa umană
Răspunsul acestuia este scurt însă conţine tot ceea ce se poate a rma
cel mai bine despre condiţia pe care o îndeplineşte aceasta A atât om
prin aspectul nostru zic a arăta mai mult sau mai puţin la fel având
în vedere totuşi diferitele rase care populează planeta noastră dar şi a
diferi unul de altul prin modul cum trăim viaţa cum interpretăm rolul
nostru aici pe Pământ
Fie că s a făcut dintr un punct de vedere religios e că s a încercat să
se dea o explicaţie ştiinţi că pe parcursul mileniilor s au creat diferite
ipoteze cu privire la apariţia inţei umane pe această planetă Unii susţin
că am fost creaţi de inţe divine alţii că am fost creaţi de extratereştrii
ba chiar că am proveni de pe alte planete Venus Marte etc După unii
am fost creaţi din lut adică pământ amestecat cu sânge divin vezi cazul
zeului vânturilor şi al vremii numit Enlil din mitologia sumeriană sau
amestecat cu su u divin precum Adam din Biblie ori am ieşit dintr un
ou cum s a întâmplat în cazul lui Pangu omul primordial din mitologia
chineză sau de sub pământ conform credinţelor tribul şoşon din America
din Nord ori am fost plămădiţi din plante crengi pietre etc vezi de
exemplu mitologia ugrică sau alte forme inferioare Mulţi sunt şi adepţii
teoriei evoluţiei darwiniste Care este adevărata explicaţie Deocamdată
rămâne să hotărască ecare după plăcerea sa Nu trebuie să uităm însă de
faptul că istoria este scrisă de cei puternici la care s ar mai putea adăuga
şi următoarele și zidită pe lacrimile celor învinși
Dar ce a rmă omul satului despre propria sa inţă
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Pă noi Dumn ezo n e o făcut dâpă forma și t ipu Lui N e o făcut să
trăim dâpă lejile Lui să L cinstim și să L premărim informator Ioan
Muntean din Chitighaz
este răspunsul cel mai des auzit la întrebarea pusă
Pe baza acestuia putem observa cum sătenii vin să repete cele scrise în
Biblie (Facerea
unde omul a fost creat de Dumnezeu şi pentru
Dumnezeu iar menirea lui este aceea de a L adora pe Acesta şi de a stăpâni
lumea care i a fost dată
Apoi Dumnezeu a zis Să facem om după chipul Nostru după asemă
narea Noastră el să stăpânească peste peștii mării peste păsările cerului
peste vite peste tot pământul și peste toate târâtoarele cari se mișcă pe
pământ
Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său l a făcut după chipul lui
Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască i a făcut
Tăte ș au locu și rostu lor este o altă a rmaţie a omului de rând care
încearcă să şi formuleze răspunsul mult mai precaut Pe de o parte îi este
frică să nege legea învăţătura biblică dar doreşte să exprime prin răspun
sul dat şi faptul că încearcă să ţină pas cu lumea modernă că este pregătit
pentru a accepta şi alte explicaţii date
Marii gânditori ai vremurilor văd în inţa umană un model mic al uni
versului un microcosmos El este considerat centrul lumii simbolurilor
Între el şi elementele care o compun pe aceasta se pot stabili corespon
denţe precum şi între principiile care călăuzesc gesturile omului şi cele
care guvernează universul De exemplu cele patru elemente de bază care
alcătuiesc lumea îşi au corespondenţa în felul următor oasele ţin de pă
mânt sângele se leagă de apă plămânii ţin de văzduh iar capul de foc
Cele trei nivele cosmice la rândul lor sunt atinse de om prin următoarele
pământul cu picioarele văzduhul cu pieptul iar cerul cu capul
În unele culturi vezi de exemplu cele asiatice inţa umană este con
siderată ca ind o combinaţie a mai multor elemente iar natura acestuia
este produsul unui anumit dozaj şi al combinaţiei mai mult sau mai puţin
armonioase a acestora

186

Simpozion

Revenind însă la lumea satului putem constata că omul comunităţilor
tradiţionale se vede pe sine însuşi ca o parte constitutivă a lumii exterioare
care există în mod obiectiv El crede că trăieşte într o lume reală concretă
pe care o cunoaşte prin propriile sale experinţe prin contactul pe care îl are
cu aceasta Datorită acestui fapt cel mai important lucru pentru om este să
primească răspunsuri asupra misterelor lumii care îl înconjoară Deseori
tocmai propria sa inţă ind cel mai mare mister pentru el însuşi Tendinţa
sa este de a elimina toate acele elemente din jurul său care îi pot provoca
un dezechilibru Prin propriile sale instrumente de cunoaştere şi forme
de explicaţie încearcă să interpreteze realitatea să primească răspunsuri
la problemele vitale impuse de condiţie Modul de gândire al omului de
rând este însă dominant magico religios şi nu materialist după cum s a
putut observa şi din răspunsurile primite
Conform credinţelor omului de la sat lucrurile merg după natura lor
care le este dată Ele au o rânduială care le întreţine şi care le face să şi
îndeplinească rostul Acestea se a ă într o strânsă legătură între ele sunt
legate prin ordinea şi legile ce le dau şi întreţin inţa Legile însă nu au
fost create pentru uniformizare ci pentru o unitate în varietate pentru o
armonie prin diferenţă
Câţ sânt em în atât e feluri sânt em da așe i bin e așe i mândră lume
asta informator Gheorghe Tulcan din Chitighaz
susţine omul satului
Credinţele populare vin să accentueze interdependenţa lucrurilor so
lidaritatea lor prin diferenţiere Iar respectul naturii lor este un imperativ
peste care voinţa omului nu poate trece deşi acesta intervine în provocarea
şi desfăşurarea unui lucru eveniment
Dumn ezo le o făcut așe și Iel șt i dî ce le o făcut așe Uoamin ii fac
ce ii vreu da la urmă trabă să deie samă dă ce or făcut informatoare
Zenobia Gabor născută Rediş din Otlaca Pustă
spun oamenii intervievaţi atenţionându ne totodată că omul are atât
libertatea cât şi răspunderea faptelor sale care pot deveni forţe determi
nante ale existenţei sale Este liber de a decide dacă intervine sau nu în
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modul normal al decurgerii evenimentelor de a alege şi a hotărî modul
cum acţionează Problema apare însă atunci când prin libertatea pe care
a primit o omul acesta deseori acţionează în mod contrar rii lucrurilor
provocând grave perturbări în mersul normal al acestora Iar rea omului
schimbătoare precum vremea este un fenomen destul de greu de ţinut
în frâu
Mare bătaie dă cap îi re uomului
din Chitighaz

informator Gheorghe Tripon

repeta mereu un chitighăzean
Dacă tot am amintit despre legi atunci să trecem în revistă pe acelea
care vin să coordoneze şi să îndrepte viaţa pe Pământ Legi care servesc la
asigurarea liniştii şi a ordinii a libertăţii persoanelor legi care ar trebuie
să e respectate de către ecare dintre noi Acestea sunt nouă la număr
şi ar următoarele
Legea vibraţiei conform căreia tot ceea ce ne înconjoară se a ă
într o continuă mişcare vibraţie cât şi că vibraţia ecărui obiect inţă
sau fenomen este de o viteză diferită şi cu cât viteza este mai mare
obiectul inţa fenomenul respectiv devine invizibil ochiului uman
Această vibraţie există de la începutul lumii
Legea mediului ambiant a naturii lucrurilor conform căreia
tot ceea ce te înconjoară sunt manifestările propriei tale inţe şi oferă
informaţii în legătură cu viaţa şi crezul tău
Arâtă m cu cin e t e uărtăceșt i c apu ţ oi spun e ce uom eșt i
mator Gheorghe Tulcan din Chitighaz

infor

a rmă şi omul satului
Legea voinţei libere susţine că ecare inţă are dreptul de a şi
alege ce doreşte să facă Fiecare poate decide liber asupra lucrurilor
atât în legătură cu sine însuşi cât şi în legătură cu alţii
Legea iertării conform căreia deşi a ierta greşeala cuiva este
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cel mai greu lucru trebuie însă să înţelegem cauza comiterii acestora
chiar şi a celora comise de noi înşine şi să le iertăm
Și în Biblie așe zâce să iertăm păcat ile altora și noi așe pă cum
Dumn ezo n i le iartă p a noașt e informatoare Zenobia Gabor năs
cută Rediş din Otlaca Pustă
atrag atenţia informatorii
Legea polarităţii conform căreia lumea este creată bipolară
adică există bine şi rău lumină şi întuneric ş a m d iar acestea trebuie
să se găsească în echilibru pentru ca în univers să persiste armonia
Legea rotaţiei conform căreia nu numai natura ci şi viaţa in
ţelor umane este împânzită de cicluri repetabile
Legea cauzei şi a consecinţei a efectului care înseamnă că tot
ceea ce facem în viaţă bine sau rău atrage după sine consecinţele sale
Legea iubirii a dragostei supreme conform căreia a iubi fără
condiţie fără a aştepta o recompensă este nivelul suprem al dragostei
În legătură cu acest lucru sătenii iar preferă să ne atragă atenţia
asupra celor scrise în Biblie Matei
Acolo așe scriie că să n e iubim pă aproapile nost așe pă cum n e iubim
pă noi înșin e informator Gheorghe Rotar din Chitighaz
De fapt foarte mulţi oameni susţin că cel mai important sentiment
pe care îl trăieşte şi îl poate manifesta un om este dragostea necondiţi
onată fenomen considerat drept şi motorul existenţei noastre Marin
Preda spunea chiar următoarele
Dacă dragoste nu e nimic nu e
iar Willa Cather susţinea că
Acolo unde este o dragoste mare mereu are loc un miracol
Legea unităţii vine să ne atenţioneze că ecare dintre noi îşi are

Simpozion

189

rostul şi rolul său în această lume Toţi suntem elemente componente ale
aceluiaşi univers şi astfel după cum susţinea şi Lucian Blaga ecare
dintre noi vine să sporească taina lumii prin prezenţa sa
Atunci când legile sus amintite nu sunt respectate în lume se crează o
disarmonie care la rândul său se manifestă prin războaie sărăcie foamete
ş a m d Tocmai de aceea mulţi cred în necesitatea respectării lor
Revenind însă la tema care ne preocupă mai pe larg de această dată
aceea a caracterului inţei umane putem constata că atunci când omului
de la sat i se pune întrebarea ce înseamnă pentru el a om sau cum arată
ori trebuie să arate un adevărat om răspunde în primul rând cu o privire
surprinsă
Noa dară

Uom ad ică

Atunci când îl forţezi ca totuşi să facă un portret o prezentare a inţei
umane informatorul încearcă să l alcătuiască pe acesta pe baza unor criterii
stabilite de generaţiile anterioare cât şi de învăţăturile creştine şi în scurt
timp ne sunt enumărate acele calităţi zice prin care vom recunoaşte eroii
şi eroinele basmelor sau personajele întâmplărilor citite în Biblie Conform
acestora bărbaţii trebuie să arate cam în felul următor
Noa d apu
să ie așe mândru înalt bin e făcut Să nu ie dară
gras da n icii slăbănog dă să l ducă vântu Să aibe d ară faţă plăcută
și ţânută dă uom informatoare Florica Bojti născută Szarka din
Aletea
Portretul femeilor ar

acesta

Să ie mândră subţâră cu faţă frumoasă
Apu pt ele ii să ie albă
nu bătută ruptă dă soare
Mărsu ii să e n ialcoș dă să nu ţ poţ luua
uăt ii dî la ie informator Gheorghe Tulcan din Chitighaz
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şamd
Portretul moral al omului este făcut în felul următor

Să ie cumsăcad e cu frica lu Dumn ezo Să aibe in imă curată și bună
Să ie fără zmântă ad ică uom dă treabă și la casa lui informatoare
Maria Borbil născută Nicula din Chitighaz
Pe baza informaţiilor culese s a putut observa următorul lucru portretul
zic al femeilor conţine mai multe detalii în timp ce portretul moral nu
ţine cont de sexul persoanei cerinţele aşteptările ind aceleaşi atât pen
tru femei cât şi pentru bărbaţi vârstnici sau copii Doar câteva exemple
din expresiile care vin să descrie caracteristicile zice şi morale ale inţei
umane o listă mai amănunţită ind anexată la sfârşitul studiului
Caracteristici zice
îi zgod it
îi pogan
îi bin e făcut
îi ponosât
îi murană
îi ca o păun iţă etc
Caracteristici morale
îi pită dă uom
îi la locu lui
îi uom dă bizalmă
îi cu alcamuri
îi uom greu
îi hămisât
îi dă cătă duleu
îi n in erat
îi cu n evoie
îi strolimbat
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îi p o uret e
îi dă comed iie
îi strofocată
îi n ime uoamin ilor
îi ţânut
îi mare cupeţ
nu rupe ștreangu
ș o câcat onoare
bubuie dă prost ce i
nu i bun dă ce nu s bun e păcat ile etc

Marii gânditori ai vremurilor de asemenea veneau să sublinieze
importanţa aspectului nostru uman a calităţii noastre umane Albert
Schwei er spunea următoarele
Este greu să i om dar nu merită să trăiești altfel
Georg Wilhelm Friedrich Hegel a rmă că
Omul nu este altceva decât seria actelor sale
în timp ce Charles de Secondat baron de Montesquieu următoarele
Pentru ca să faci lucruri mari nu se cere să i cine ştie ce geniu Nu
trebuie să stai deasupra oamenilor ci să i alături de ei
iar Osho susţine că
Omul devine cu adevarat om atunci când îşi asumă întreaga pundere
pentru ceea ce este asta este primul curaj cel mai mare curaj
Omul satului tradiţional la rândul său îşi formulează astfel părerea
A uom îi on lucru mare Nu oricin e poat e purta capu rid icat
dă fapt ile sale informatoare So a Szretykó născuta Sam ra din
Aletea
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cât şi că
Nu trabă să ai școli mari ca să i uom
Ardelean din Chitighaz

informator Gheorghe

Cercetând mai atent această temă am putut constata că idealul zic
s a schimbat pe parsursul secolelor cât şi diferă de la o cultură la alta de
la un popor la altul după cum vin să ne informeze asupra acestui lucru
şi diferitele opere de artă de la picturi până la sculpturi opere literare
ş a m d Răspunsurile primite însă cu privire la calităţile morale ale unui
om par a mult mai bine xate mai înrădăcinate deoarece acestea au
fost create pe baza învăţăturilor moştenite şi transmise de la o generaţie
la alta învăţături pe care le vom transmite mai departe şi noi generaţiilor
următoare Îs leji bătut e n cui a rmă şi oamenii de la sat
Se crede că acestea trebuie să supravieţuiască mileniilor pentru că prin
ele este asigurată şi supravieţuirea speciei umane Platon însă ne atrăgea
atenţia în felul următor
Oamenii buni nu au nevoie de legi pentru a acţiona responsabil iar
oamenii răi vor găsi întotdeauna o modalitate de a le ocoli
în timp ce Albert Einstein susţinea că
Valoarea unui om rezidă în ce dă el nu în ceea ce este capabil să
primească
cât şi că
Dacă oamenii sunt buni doar de frica unei pedepse sau în speranţa unei
răsplate atunci suntem într adevăr o adunătură jalnică
Omnia mea mecum porto susţine şi proverbul latin adică Toată averea
mea o port cu mine pentru că ceea ce nu sălăşluieşte în su etul meu nici
nu este de fapt al meu
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Având la vedere tot ceea ce s a spus azi putem constata că personalitatea
unui om diferă de cea a altuia cât şi că devenim într adevăratul sens al
cuvântului inţe umane datorită ideilor noastre proprii şi a comportamen
tului nostru Nu trebuie însă să uităm nici de faptul că uom fără zmântă nu
există Greşelile noastre vin să ne ajute în perfecţionarea noastră Trebuie
să le acceptăm să le cunoaştem şi să le îndreptăm Sunt însă inseparabile
de om şi utile totodată pentru că numai aşa putem înţelege greşelile
altora Pe de altă parte omul considerat perfect este de cele mai multe ori
doar urmărit de la distanţă de către ceilalţi în timp ce acela care comite
greşeli atrage atenţia oamenilor asupra sa şi este ajutat de către aceştia
Toţi avem tendinţa de a ne vedea altceva decât suntem Mai buni mai
frumoşi mai importanţi mai deştepţi Desigur ecare om este mai bun
în ceva decât alţii Unul este un mare artist altul un bun meşteşugar
ecare meşter al meseriei sale Unii suntem frumoşi alţii mai puţin Însă
a deştept frumos nu înseamnă că suntem şi sociabili sau plăcuţi de
alţii Reacţiile altora ne demonstrează dacă suntem plăcuţi lor ori ba cum
suntem receptaţi de către mediul care ne înconjoară Prin faptele noastre
se manifestă personalitatea noastră sentimentele care le nutrim faţă de o
altă persoană faţă de o situaţie deci propria noatră inţă umană
Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi e superior prin ceva
De aceea încerc să învăţ câte ceva pe lângă ecare
spunea şi Sigmund Freud
Isten mindannyiunknak egy befejezetlen Rubik kockát ad
citeam odată undeva adică ecare dintre noi primeşte de la Dumnezeu
un cub Rubik neterminat însemnând că ne este înmânat un rebus pe care
trebuie ecare în felul nostru să l rezolvăm Aceasta este menirea noastră
pe acest pământ cât şi ceea de a rezolva propria noastră enigmă cea a
rostului existenţei noastre Și cred că încă mai avem de parcurs un drum
lung pănâ ce vom putea aşeza ecare cubuleţ în parte la locul său lucru
care cere de la noi multă răbdare şi stăruinţă pentru că după cum a rma
şi Achilles Tatios din Chios
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Imposibilul

nu este demn pentru un om

Odată cineva îmi vorbea şi despre zădărnicia vieţii umane De mii de
ani luptăm pentru aceleaşi scopuri deseori inutile ca apoi să murim
deseori fără a le atinge Atunci totuşi ce ne face fericiţi şi atât de stăruitori
în ceea ce facem Răspunsul până la urmă l a găsit tot el Ne ţin în viaţă şi
ne susţin moral momentele fericite pe care le trăim zi de zi Fără acestea
nu am putea face faţă problemelor piedicilor care se ivesc pe parcurs
Pentru încheiere vă doresc tuturora să aveţi parte de cât mai multe
momente fericite în viaţă şi vă fac cunoscut un ultim citat de această dată
de la Emil Cioran pentru a l avea tovarăş de drum chiar şi în cele mai
grele clipe
Numai Dumnezeu are privilegiul să ne abandoneze Oamenii nu pot
decât să și întoarcă spatele
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ANEXĂ
(lista expresiilor culese de la informatori)
Caracteristici zice
îi făcut cu tomn eala
îi ca o păun iţă
îi tare n ialcoş e
tăt îi n imica
îi zdrobit ă
put e a deg put e ca degu
tăt îi adunat ă
tăt îi rupt ă
îi ponosât ă
îi c oa iapă
îi năput incios
îi zgod it ă
îi tip top
îi hoadi
ii s are uăt ii bulbucaţ
îi bin e făcut ă
îi trudit ă
îi galfăd la faţă
îi zolit ă
îi mânat ă
tăt îi toropit ă
îi toacoaroş e
îi dăhălat
îi târşit
îi n imuric ă
îi hudrucat
îi ustăn it ă
îi ţânut ă
are pt ele ca raua
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îi fuloş
să căzn eşt e
îi turt it la nas
îi tumna atâta cât trabă să ie
îi fără zmântă
îi înfocat ă
îi albin eţ albin eaţă
îi galfăd ă
îi băl
îi zâmbrit ă
îi dăhălat ă dăşelat ă
îi gâb
îi cocoşet ă
îi crăcit ă
are uătii bulbucaţ
îi multoc multoacă
îi murană
îi pogan ă
îi sclăbănog sclăbănoagă
îi rupt ă dă soartă
îi rupt ă dă soare
numa nu plezn eşt e dă bin e ce i mere
numa nu plezn eşt e dă gras grasă ce i
îi crâncot it
îi bin e tămpănit ă
îi sclăbănog sclăbănoagă
umblă dat ă pă spat e
îi pogan ă
îi nojic
îi putrăd dă bătrân ă
îi zbârcit ă
îi n imuric
îi sărman
îi făcut cu tomn eala
îi cu şerble întră picioare
îi năpunt incios năput incioasă
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nu i citov ă
are n are ţânută
îi mâncat ă dă viiaţă
îi cu fără zmântă
îi corcit ă
Caracteristici morale
ş o câcat uomin iie onoare
n are su et
îi cu n evoie
nu ţ faci căuujiie cu iel ie
nu i n iomuloş e
nu să bagă n treburile altuie
gând eşti că i ciumat ă
nu să poat e uita în uăt ii lumii dă blăstămat blăstămată ce i
îi pită dă uom
îi o pacoste pă lume la casă
îi cu alcamuri
îi cu doauă feţă
îi cu poant e ponturi
îi dâcos îi cu dâcă
îi nătrăbuiit ă
îi uom muiere în tătă re lui ii
nu i bin e săracu săraca
îi rămas ă în urmă
îi uom greu
îi uomu lu Dumn ezo
îi la locu lui ii
îi dăşod dăşoadă
îi dă cătă duleu
tăt e le ndrugă
îi mare cupeţ cupeaţă
praf s o ales dă iel ie
îi bătut ă dă soartă
o picat ca musca n zăr
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ard e focu n paie uscat e
ard e focu n paie ud e
îş pun e paie ud e n cap
îi uom alduit
îi molcom it ă
nu ieste ţiment în iel ie
îi s o făcut dă mn irazu satului lumii
o rămas dă şireglă
îi n ime uoamin ilor
îi o strâcată şi jumătat e
îi on câcat şi jumătat e
o zălăt it oleacă
îi zmint it ă oleacă la cap
îi nu i uom dă bizalmă
să ţâgăn eşt e
îi cam înbârligat ă
îi hoscocorat ă
nu rupe ştreangu
îi p o uret e
ţâne doauă fere n foc
îi slab ă dă înjeri
îi uom la casa lui
îi nu i uom dă rând
îi dă rang
nu i uom
îi cu n evoie
îi nălarând
îi la rând cu satu cu lume
să cred e buricu pământului
fuje ca dracu dă tămâie
nu i în rând cu uoamin ii
îi în rând cu uoamin ii
îi hărancă
îi hămisât ă
îi dă băjocora lumii
îi băjocorit ă
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îi bat ă dă cap
îi bujac ă dă cap
îi blăstămat ă
îi pestrecut ă
tă să pestrece
îi t ioancă t ionc
îi zgod it ă
îi răstit ă
îi gunoi dă uom muiere
îi cu goanje la cap are goanje la cap
are păsărele la cap
îi sărman ă
îi prost proastă
îi avut ă
îi fără zmântă
îi zâmbrit ă
îi fricos fricoasă
îi strolimbat ă
îi vandroc vandroacă văndroc văndroacă
îi place să umble a vandra
îi place să joace sinhaz
îi nu i dă treabă
îi nu i limped e la cap
îş nu ş vine în uări
îi la locu lui ii
îi on porc o scroafă şi jumătat e
îi on bou
îi o vacă
îi on măgar măgăriţă
îi lud ă
îi găimaci găimace dă cap
îi buiguit ă la cap
îi nătrăbuiit ă
l o uuo luuat satu pă gură
pun e pupu
nu i tumna aşe cum ar trăbuii să ie
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îi drac dă uom muiere
îi drăcuiit ă
îi drac nu uom
îi a dracului
îi drăcos drăcoasă
îi cu draci
îi dracu ncălţat
îi pită dă uom muiere
îi putrăd dă bogat avut
îi hărăsât ă
îi jingaş e
îi o pacoste
îi purtat ă în palme
nu ai cu cin e împărţî
n ai ce împărţî cu iel ii
îi mare cân e căţauă
îi place să poart e pizmă
nu ieşe dân voarba lui ii
îi ţapăn
îi năsprit
îi aspru năsprit la voarbe
mai bin e margă pustii
îi mincinos mincinoasă
îi fără nas
îi on câcat
îi şuioş e
îi năştiut ă
îi cu fără cart e
îi nu i învăţat ă
îi holbat ă
ii s mari uă tii
să um ă n pen e ca păuunu păuun iţa
să um ă n pen e dă păuun
ii gura cât o şură
îi gură spartă
îi c o falcă n ceri şi cu una în pământ
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îi dă mn irazu lumii
îi păţât ă
îş ie in ima n d inţ
îi place să să hârjească
să cătrăn eşt e
îi t inzuit ă dă viiaţă
să t inzuiie
îi năcăjit ă
numa gura i dă iel ie
îi o mămăligă
îs p o formă
îi cu fără zmântă
n ajunje n imic n ici cât îi n egru sub und iie
îi strofocat ă
nu i citov la cap la mint e
are n are bizalmă în iel ii
îi nu i uom muiere dă bizalmă
îi on o amărât ă
îi năpăsător năpăsătoare
îi năhod năhoadă
îi place să să hărţălească
îi place să ie n ţil
să cincăieşt e
tăt o potrocit potricălit ce o avut
îi place să facă zoală mare
nu poţ pristuii cu iel ie
are n are spor la treabă
are n are zî bună
îi place să cloncăn ească mult
ii s o rupt su etu
o încremen it
are n are modru bun
nu i îi mere bin e
îi nu i cinstit
îi nu i cumsăcad e
îi cu frica lu Dumn ezo
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îi uom muiere dă treabă
îi n ime uoamin ilor
îi papă lapt e
îi făţarn ic
îi cu doauă feţă
nu i bun ă dă ce nu s bun e păcat ile
îi bun ă la in imă su et
îi hoscocorat ă
nu i citov ă
are îi cu apucături
nu i uom îi an imal
îi fără cu dă su et
îi n n erat ă
îi place să le bobon ească
îl nu l duce capu
are n are ţânută
îi dă familiie n eam
îi d ilăzât ă
îi dăstrăbălat ă
îi ducăuuş e
îi jucăuuş e
îi place să margă umble dă ici colo
îi hărancă
îi cu bube pă cap
îi slab pot eraş
îi strântorit ă
îi tare năspălat ă
nu i spălat ă dân tăt e apile
îi utaloatoş e
îi prăpăd it ă
îi o zgaibă
să suceşt e ca mâţa n câlţ
îi mare gudă
în tăt e să nbârligă
nu ii să ntoarce limba n gură
are limbă ascuţâtă
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nu îi curăţă uoauăle
n are hăbară
nu dă o pipă dă băgău pă ie iel
praf şi pulbere s o ales dă iel ie
îi place să bolhărească
îi încăpăţânat ă
îi p o uret e
numa ozn eşt e
tăt e le ndrugă
nu l n o biruie n icii pământu
îi nu i alipuiit
nu poţ pristuii cu iel ie
îi place să ncigă voarbile
tăt e le are numa ce trabă nu
cam băsăd eşt e mult
n icii uăt ii dân cap nu i stau bin e
îi place să să nbulzască
numa tună şi fuljeră
îi făţarn ic ă
îi ţărăntoc
tăt îi cufurit ă pă iel ie
îi ciufulit ă
îi strofocat ă
îi dobând it ă
zoleşt e mult
face zoală mare
i or zgormon it veste
nu i mare n id ejd e dă iel ie
îi dân şpiţă bună
stă numa cu brâncile n t ept şold
îi uom muiere dă ncred ere bizalmă dă treabă
îi mâncat ă dă viiaţă
îi oacoaratoş e
îi place să să ţâţoaie
îi ţâţoiet ă
l o uo scos dân ţâţân i
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îi mn ilos mn iloasă
îi fără zmântă
să cătrăn eşt e
îi trântor dă uom
îi o javră
îi o jigod iie
îi o zgaibă
îi oaloamusi
îi place să să hărţălească
oleacă îi cam dăşod
tă să mârâie
tă să mâscot eşt e
îi năalipuiit
îi on tâlhar şi jumătat e
să t icăreşt e numa
îi mere mint e
îl are nu l are pă Dumn ezo
nu mi fac dă lucru căuujiie cu iel ie
i or făcut hulă
îi uituc ă
îi fără nas
n are nas
îi nă ruşinat ă
n are pic dă ruşin e în iel ie
ş o câcat onoare
s o făcut dă râs u lumii
îi mărin imos
îi uom muiere în tătă re lui ii
îi cu n evoie
îi răstit ă
îi cu bet eşug
îi zmucit ă
îi p o uret e
nici piscoi nu i poat e
îi place să ncâlcească treburile
bubuie dă prost proastă ce i
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îi place să deie cu tolvaiu
nu curăţă uoauă la n ime
îi cotat ă
i or tăiet dân coarn e
îi cac familiie
tătă mana uo scos dân iel ie
s o cân it
îi cu fără voarbă
îi oaloamusi
îi place să cloncăn ească mult
îi zgod it ă la mint e
n ar trecere pâ nant e lui ii
nu face faţă
îi dă comed iie s o făcut dă comed iie
îi o capră
îi on măgar o măgăriţă
tă să scânceşt e
îi nu i înd emânatic ă
numa scrâşn eşt e dân d inţ
îi nu i avut ă
are in ima curată
o n durat mult e
mult e l o uo ajuns în viiaţă
o ajuns pă drumuri
îi mare bitang
îi place să margă dă bitang
mere după capu lui ii
îi place să tucuzască
îi place să vateme pă alţî
îi hunsfut ă
îi nu i cinstit ă
îi cu apucături
îi nu i cu gânduri bun e
îi dâcos dâcoasă
îi cu dâcă
îi on n imica
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îi dă mn iraz
îi cam îmbârligat ă
îi tulburat ă la mint e
îs luz cu păret e
îi poft icios poft icioasă
îi fricos fricoasă
îi şt iut ă
îi umblat ă
îi întrecut ă
îi sucit ă
îi ocoş e
tă sudori îl o trec
îi păţât ă
îi place să să pt izdească
îi urâcios urâcioasă
nu i tumna aşe dă n egru dracu pă cum îl fac
s ar duce ca cân ile
numa cân e cân eşt e lucră
numa dă uăt ii lumii lucră face
o rămas cu limba scoasă
o rămas gură cască
îi o gură cască şi jumătat e
o ajuns cizma pă masă
i o sărit perna dă su fund cur
nu ii să arâtă
până ajunje la Dumn ezo îl o mâncă tăţ s nţî
îi înţărcat ă d acolo
îi întolocat ă cu cin eva
gând eşt i că i dân pulă dă crai
nu s tăt e lapt e cu colac la iel ie
ii s o iiscat ceva
i or spart târgu
haba i or zâs să şadă numa bin e că nu s a zmint i dac a tăce
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